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1938 de Avrupa Siya
seti ne olacak? 

Kral Kar ol' un sözleri 

Demokrat devletler kuvvetli 
ingilere italganın anlaşacağına· 

pek ihtimal gok 

Romanya zamanın vaziye• 
tine göre hareket etmiştir 

------+-...--~~~~~ 

~omanqada 
Londra, 2 ( A. A.) - Yeni sene 

baımda resmi mahafile hakim olan 
kanetin bir itimat niıanesi olduğu • 

Bu zihniyet milletin kuvvetlen
mesini istemektedir 

Goga hükumeti DU Sunday Times'in diplomasi mu· B k tle 
hahiri gazetesinde yazmakta ve ıunla· u u v ve n m e 
n ilave etmektedir: 

~•11111 .. ,adak bUrUk f e
.!!,bbiısl ,arın da snuva lak 

Londranm en yüksek malt maha- k • • ı h • d 
fili~in, beynel~ilel vaziyet hak.km - ı m s e n 1 n a ey ı n e 
dakı başlıca mütaleaları şunlardır: 

_!hlbhme' iç n ITarıcl sultl 
) . 

..!• •m.nlr.eıe mu .taç o an 
l - İngi1iz • Almau münasebatm· d W • ı d e 

da geçenlerde vukı a gelmit olan sa· eaı ır 
(Sonu Sa. 4 Sa. 4) l!J 

~111 Ro nen t ab"nes nln 

_!!•-•n antantına eada a-
tl ıtden •UPh• ad lemez inglltere 

Biikre§, (A. AS - Rador-ajamıl kil Goga, diğer bitin nantlar ve~ 
bildiriyor: sek devlet memurlan huzuranda, ytr 

Kral Karo), veliaht ·Mih~, baptr (Stnlu ıa 4 Sii 5 ) 

Fransanın sillJhlaıını 
Rom~yada vukubulan siyasi buh

"!'11 ile beraber iş baıma Milli Bıris- · BI ltırmaaını ıstilJOI 
tiyaa Partisi ~si Go,ı:anm geçrniı ol· 

be elmilf'l sahada ı;ünün en 
disesidiı. lfomanranm Bal

_(Yaan ikinci aayıfaila) 

mı ııeıan:mm 
tı içinde- ko~etli bir unsur 

f. ii olarM Türk efkarmmu- 1 n g il terede 
~~ bu had!seve kar§ı şiddetli 

Wt Aa nvandımqtır. f evkalide bir 
.!WIPU'rada Go~ kabinesinin ikti-

~llN!tiiiale geJroea Derun - Ro· tetbir 
.v l"erinin hjr unınu da doğru· 

va Balka~lara sap1amq o1· J ondrad:ım biltı:}irildiğine gir 
~ ~mektit? DPha N'"'~Lldl~r~ lııgilii B~4ili Çemberlio 

Millf.1iaütivan ~inin iılJwt ~ nildıılf ~ı. .,.. .... ~ 
.. "~·~ b6;nefuıfle1. nıtat'eralue • faet -.. bdar bir mltWet fT 

3 ek mahiyette midil'? · tbr ~il•• idare edeeektir.· 
~denberi Bllire,.ıen dan· lfatVekitiD bü. karan beyliebni-

"I fı ftl1ı taraf'ma yavılan tt"lcraf ha· lel bjdiselerin vahameti ile alr 

il
l'i " Rumf"U ~aşvekilinin $ah- kadar görülmektedir. İn~tiz si· 

1 

mcvenlerı •errf>lcfen ~üp- yui mahafili fe'vkalide ahva)dr : 
t""k mahiyettedir bu tilrlii hareketlerin bilhassı ı· 
hnsmta arele bir hükül"' Makdona1d zamanında emsal· 

. n evvel Romanvadaki part~ role 0"111:"'" ifrde oh1"maktadTT 

Bitler Romaya. 
gidiyor 

llitler ve Muaıoliıii 
(Yamı 4 indi ..;facJa) 

-;..~yetlf!rİ iclnde yeni hii'lcıirnet reis; 'A-m .. :a:mm.-m::=nzımı mw 
n~~~~~t~ih~~am~. hlfüaHr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kral Karolun na~tl bir maksad n,~ hl' Filolar da tahtelbahir sayısı a1 tmalla . 
••ti kahine te~'ki1in~ memur ett-iğin! 
clil•tinrhck liz~drr. · 

lfakikat halde Romanvada vanl • 
Jın 'tnn tecrii intihabat hiı merrıleket .. Alman donanması 
teki demolcratllc oartiler idrı bftviiJr • 11 ı t 9 • t h ı • k 
bir m~ıu.biy.et .olmu,tur. tatar«:8~" 1 n g 1 ere 1ç1 n e 1 e 
kabfn~ının ıntıbalıatı kaybf>tmesı u· 
2ethae, vuiveti tf!t\.ilt ~den Kral Ka- • · • 
~1 mentlf>i:f"t e~a .. nımnmİVf'4l"'1 " Buna kar.f:ı ıngılte. e torpıdo gapıgor 
butfbı siyasi partilere kar~ı lıl'lk· r 
daki ftimadm sal'!lıld1P.1 lranaariııi ha
sıl etmiştir. Bnnun ÜZf'rine İş hacm,. 
P•rtll~r l9ttınde bir hiild\mpt kuı
?llak uranm Vf'nnİRtir Milli H1nr 
ti,an~mn reisi olan Goe;a•nm kabinP 
l~Jt.mne mtmur ectilmiıı olması İl'tf' 
htt karar nr.tiresidir. Kral Karol Go~ 
Rlıım tıhnnila nasıl hususi bir me
liTet ~61ttflr ld hu kmtar buhran
lı bir r.aman.U df"V1etin idaresini o • ._ll elin~ vermeie lüzum p:örmn~ 
ta.-? 

ASIM US 
(Sonu 841- .J Bil. ~) 

-.......,...... ______ ~------.:...;,._~ 

Her şeyin 
en iyisi 

Qok orıt nal ve yel-lı 
bir iı"'lre 

Yuan. 

Refik Abqıet 
Sevengll 

laqan altınCJ aa}'famııda oGyıımız 

iki lıalran ıalıtelbalıüi. .. 
Londra, 2 (A. A.) - Sunday Ti f rio miktarı tahdıt etqı,emiş bolundu· 

mee, bir makalesini dilnyada tahtel- iunu ilhe eylemektedir. 
bahir filolarınm mühim bir nisbet Almanya uf ak hacimde ~enıiler iır 
dahilinde artmaıı hususuna hasret • şa etmek suretiyle bftyilk ve adedi tok 
mittir. bir filo meydana ~tirmjıtir. Hali ha· 

Bu gazetenin bahriye muharriri, ıırda 36 n 1erviate bulunan 61 gemi. 
bathca yedi donanmanın servis veya lngiltere için aıikh bir tehlike tef)d1 
inta halinde 639 talıtelbahire malik etmektedir. 
olduğunu yazdıktan sonra İıJK{liz • Al Bahriye muharriri, netice olarak, 
man denis muabedenasrresinin Al • torpido aılihriplerillin tahtelbahirle • 
man tahtelbahir filosu nisltetini in • te karşı en iv1 mukahle oldulmtu ve 
~hereninkine nazaran vlZde 45 nis- lnıt;liz amirallik dairesini" bn nevi 
betinde tahdit etmit olduğunu hatır cı;-ı:ütamlarm inşaum tacilP karar 
)atmakta, fakat Almanyanm . gemiler verdiğini IÖylenıektedir. 

Fırtına. başladı 
Denizdeki vapurlar tehllkede olduk• 

larını blldirlyorıer · 
3000 tonluk ~ bir lngiliz gemisi 
Çanakkale hoğazmda karag~ 

otu~du 

BUGDN BAŞLAP.1 : .. 

ASRIN ÇOCUKLARI 
Senenin en büyük içtiinai. romanı 

Çeviren: Vahdet Gültekin 

En yeni Garp edebiyattnın kuvvetli 
bir mısali oıan Macar muhar.rırı 

F. Körmendl'nln bu eserinde 

Bugün ü genç neslin macera, 
aşk, saadet ve istırabını 

okuyacaksınız · 

OSMANOFLAR 
Yazanı Kenan HulQsl 

Şlmdlytt 1tadaw: o\umadıtınız btr menudakl bu yeni rom•nımm 
W ,aoınt kısmın bir hulAıa11 ile bugiln Bethiol 

aJfaauzda bulaeabuus 



M J S J R K R A L J 1 1938' de ingiliz sigaseli ne olacak? 

Bu agm 20 nci günü evlenecek lnglllereFransanın slli\hlarını 
arttırmasını isrararla stlyor 

Muır Krolınıa ~ri ve arkaü nifanlıa. 

ICralı Fnak'• phaiyed bu-) remıen iıtemiıtir. Kam baban İsken· 
llnlerde blttia dln,a ~İn deriyede muhtelit mahkeme reili o
tetklk lllftmadar. Ban• eeWn he- lan Yu9u( Paıı Zütrikanbr. 
.a. ,..ı yiımlJi lıalmaya gımg Mr Kral Famk ile ~nç kızlll dliblr 
ktlmdarm Mr tanltan lpbne hlr lr ri bu ayın 20 inci ~il olacakhr. 
div91 MSk8-fdeıi lt;lnde doJaprken -----------
diler taraftan milliyetçi Veld partisi- B11lgıal rlçlmlz 
nhı reisi Nahhu ~P ile ınlcadele- Yugoa!av 11a,veklll tere
,,, Pımi• olmaudır. 

Eni Faruk. Y&flllll nnaran mnr tandan k,.bul edlldl 
~ olpnlağa ile tanpmqtır. Ruhen Be&p.d, 2 (A. ) - Bipekil ve 
4llnl hlaiyall bnedidlr. Oınm iPll huiciye nasırı :& Sı.,adinovlc, Tftr 
Wrgan: kiyenin Belgrad elçisi Ali Haydar 

- Öyle zannediyorum E lia din- Aktıy'ı kobnl etmittir. 
11 tlinl hayatm aafmtlan dolayr Bin- W'elgrat elo'mlz Stopdlno-
JW. B;ç bir akideye "Ilı ·~ Vlçl ,ı .. a,ıu 
Mr inıan nedir? BlSyle bir inWlm ır Belgrad, 2 (A.A.) - Bqyekll Ta 
dece nalialS hlr putta laıiı Ya mr harlelye nasın Sto,-adlnovto. Tlrkf-
.lır?,_ J'&nln Belgrad elclal All Ba1clar At 

Dentf1t .. _.,... - ta11 tab.ı etnalttlr. 

Londra, 2 ( A. \.) - İyi malfunat 1 
almakta olan mahafilin 1938 11ene11i 
için umumiyetle upmakta olduğu 
tahmin şudur: 

İntıhabat icra C41iltt~ takdirde 
memlf'ketin İlteyeceii beynelmilf!I 
vaziyetin i liln ~ayetine vas.t olmak 
için B. Chamberlain'in kabinedeki 
şahit rolOniln bvvetlenmeai, B. Cr 
dogaa'ın hariciye nezareti daimi mU. 
te~arhğma tnini başvekilin otoritesi
ni p;i) tf"ren ilk'hidi edir. 

Fakat bu hal f n,iltere lıükftmeti
nin harici eivaııetinılr ltir teheddUI 
mkua ~·~~ine delalet etmemeklP 
berahf'r ihtimaf haridvf' neır:arf"tİ, te
~ehhfüaler menhaı olm.aktan çıkarıla
rak daha ziyade bir icra o.-.anı halinr 
~etin1Hektlr. Bu f Pvkalade eli11tiki
yet 1938 t1Pneeindt> hirİC"İ ıiyaeetin i· 
daresini daha &iyade kolayllfbncar 
br. 

Almany8J11 mOteallik Jiumıatta 
fngiltne hllktnıeti, Avmpaya müte
allik had prenıip metelelerini ortr 
ya atmaktan tevakki edecek ve Al • 
mnyıntn memnuniyetini muel~ olr 
ealt tekilde mftıtemleke meselesine 
lrir hal ~i g&tereeelt ve teklif e
decektir. 

f talyaya gelince, liattl Halieşietan 
ffttnhatmm a.nmmau ytahanna olr 
rali iki memleket araımdıki ge~nli· 
ğin isalesi anammm bliannda de
vam olanaeU, fabt ba ana İn~lte
re alnfaindeld h8tfln prop.pnda hr 
reketleriüa temeclilmeeine tlbi ola· 
caktır. 

Franaa De lttifU. tngı"lls dyaeeti
nin temel t11f1 olarak bl..-br. Fr 

Bu vilıdm 1Cra1 Fan& ~~ 'genç ------------------------
y&tta olmakla beraber m m aml- r!.::-11 • ~ 
lerde göriilftr. Bilhutıa Cuma namaz- yant.llllf, 1 
bnm hi~ Dimal etme&. 

7 7 
4 .. 

ıtnı Fanık'un IenCBne llre m• Kil& PO 
nklan da vardır. BirçoE li&i .... ar 
lar gınl nmm mera IUIM111 1iiil er 
ki e9~rlt>men 1nfkf'&'9t ( 911el'tlyon ~nLra 'Gal Eruıiıl&ilnün birinci _.,,.. J4 ialeh ..,.. Briakı ;sa 
toplamaktır. Bunun 1Çiı1 meoloji 11 i mulateli/ muallim mekteple rin4en. 1 a u..ı.r•• ,.,,...r. llıia· 
bndiıinm tiem t;ttlı ~ menwr d amf ıa 18 talebe 17Gl'dar. Bun laTdan 15 i -am. ...,.,.,._,_, 
lnmdan biridir. qer ~~ pwr il ii lüeı.n:ı... plııaiffir. Şıa Wde wuı ıaWenia al"""'- rnaada 

1ier1iangl_ IDymetH h& ~eolofılt 2f • Frwım ıfrıı itdr. Bununla beraber kitap yoi diye biç Fran 
.., •aıflm lia. ahnla aerMJ ,,. ..,. "1rll ,.._,.... ,... .. ,.,.benin elleriu ~ yülıae1c Avrupa 
n,a opr, mlaajj'tMle ol• "7f eatm ~· _.... ,.,,_tek ,.,.,_. icia eei&ebi tliUe ymıl· 

pdrlr, .._ WeLIJOlfa Dlve .., '*-plar f1f!rilntlfllr. 1luaa w ren ı"1 ınuallimlenlen Bahri Y edaı ir 

-~· ... ---• ll1111Clan tonra '1,met1I Qaplan 
~i Mer. Mal .. abnı ~1et • 

-··---- J~ ilfflplian~Cle aUtliıea 
-- p1Jtbİİ g,1rll1tk .. 
l'a& &i tirli mepllye'tfer tahl' 
.a nıınt 1t1er1naen rınat 1;a1c1u
liet ..... .,. t;Dall9'11tm'. BahaSJ 
1 !) 418 seeefel'.lnl blr l1r ıanyı olan 
1lh1Nİ de~. taltallleyfn men 

11a11r:.... ~ it olaralt psetelerl om, 
m•111 hiras elmnam'li yapır, dalia 
~IOlllra l)JOr otomobilini lif'lldid idr 

edereli teliir ortMmdui nrayma 
• er, eler itleri (Oi delilse ora.de 

epor otomobili de '(KnhJicJi). ır 
• plfr. ValdMI Ye m iırdetlr 

De hirlilite 8ğle Temeii yer. 
Bundan tonn dyall met~liy~le

ara gelir: Devlet adamlarım ,.-
a ~abul eder. ICenfliıine arzedilen 

len hflvilli dikkat ile dinler, 1ier • 
~m l»lr il} liôlima. ~at'I bir vir

t kanaat 1ian1 etmHiltçe kimıf'!llİIJ 
inde veya ale,Tiinde bir hllküm 

lrerınelı:left ~ldnir. Retm\ bir zamret 
adıltça akpm Jf"llleklerini yine 

d"i •e b liard~lerl ile birlikte 
. Y ~ekten IOllfa peelttl obnrA 

delidir. Ban mfthim df'Vlet i,lerini 
yine geceleri tetkilt etmelr: 6sere 

ııretirir. 
Y aJnm IOll umanlarda ~ç Kra
ba muataum 1Nıyatma bir ll!k 
uı da li11nır11qbo Kral Faruk 

armn znır~ar,, imalnde nn alh 
da •el bir b ile nifanlammı

• Bu kıs Kralm valdell ~lenf 
:vrapada .eyaliat ednen maiyetin· 

hulun ordn. ICnl ba mm hal 
h ~tol'daJa~ 

d ... dm d~• IEendisi il" 
....... .,.,~ 't.CJh:aç tdlif'mCte batun-
Jmllm'·· ıcmı... alchlr miitlilil:at tt

lnrine ~..., ....._ 

.-4tlrı riyaiye nt..ıtilltidir. •uallimlerd811 Bay Nuri ile Bay Şükrü 

.,.,,.,.,,,,, ıalebeııiıut noı O. wrdiii AelU il.,. 1laAri Yedaı'ıa talebr 

.. Fn11•:rca lıiıap ,_.,. eaifini «-aba Kültür Btılcanlığı biUyor mu? 
Bilmeyona YeWleıin ınü/-,ı. ri ıalebeniıa eU..U.. ~ ~ 

bir dilden den lritabı tlemU!lerİnl ıö~1 

... Atla "1a chyet fi1~D~tı Yr a&ıim ht.rw_. .. 
- a..,.a. lnırt.m olmaktaa korlanaJW ___ , 

kat lnır:iltere hükfimeti Franuz - İn·ı hatınm niıbetinl arttomuı için Paril 
giliz 1atvetinin mqtfak bir •rurd hUktıneti ıiealinde ilnrda W1lilr 
olduiuna kaildir. Ve Fruıı,.n• teali- caktır. 

Giin ün Aliisferi 
~ Ta Falih--lbfla Atay~: 
Japon cevabı Amerikablan meımıun 

bırakımı olduğunu biliyonız. Dün se
len telgraflar, Japonya."tm ~n-':lerine 
ait cevabmdan tn,:ıterenln dahi mem
nun oldutunu bildirmektedir. ikinci 
bir telıraf, Londamm. ayrıca, Japon 
cevabının Amerikayı memnun ~ 
tinden de pek lıopıud kaldığını haber 
veriyor. Hemen bir mqrutiyct cilm
leii batıra ıeliyor: "Memnun oldum, 
~ı:Oz oldum, ulı:er evlt!lanma te
llml .. 

Zafer bayledir. Bir harp oldu mu, 
net:cede, mağlOptan bqka haksız kal-
ınaz. 

Fakat dDfOnWeeek difer cihetler de 
var: Japon rakiplifl, teibeat Çin pa· 
ı:annı, .. ..,, Avnıpa end&ltrltbıe 

zindan emtiftf. Ba pazar tlmdild fe
tih değil, eaki damping yilzünden~ay
bolmuıtur. 

ikinci du,anutecek cihet, Franıızca 
le Tempe gazetetlnln töylediifdlrt 
Bu 6yle bir harptır Jd Japonlar galebe 
çatar,a, beyulan onlar, nağlQp olur· 
lana. beya.ılan pllp Çinliler kovacak· 
lar! • 

Sanlardan biri dnayı kuanacak o~ 
duktan aonra, beyum ....ıür ko • 
rumütan " brtanlllktU batb ne 
kaygm o1ablltrT. 

1937 senetf, yubndan apfı yuılaa 
bir den ile JdpatUyOr: Her tilrlO teh
likeye karp ham olmaldıan, enıll ft. 
eıl ~ ... ~ Mllltltllije ~ 
~ ~ enctaıltrt elmaomi "" 
alltb~ 1iD'it oldlitttan bafb çare ~ 
tur. Pütlarm JUblr lrltıdm. .. 
mllllt1erin lldllıGttlll harp infDlk 
madcleleriniıl Ddtinia de hamurunda 
aellGla wraa da. blriade a,qtaıaca. 

ötekinde konıyı1...,. nnfeainl cari 
yor r Hancitldi iatenenl• r 
DVNYANIN 

Kapl':ıntbı &irit ft (ıklt JııapdUmda 
aekiı: bil;•lk para lı:u8ll vardırb1ı 
kaMlardan her biri 2,200 dolar Jayme
tindedir. En çok allkayı celf>eden, Hp
rUnUn altına yerJqtirUen bUytlk kan
tarlardır. Bu kantarlann her biri kırk 
ton yilk tarfıDaktadlr. 

TUZLU SU 

Amerikanın Kamu ıeJıtinfn bUJGk 
caddelerinden birinin as Ueriainc!e, 
yerden tuslu n fıfkrrmaktadır. Xınm
sı derllifer arasında dneran eden bir 
efsaneye c6re. burası BUytik Okfuu. 
tan bir kol imi• Vaktiyle IWd kudret· 
ler, Okyanusa. bu havzadan ~ 
ni emretmif. Okyanus da seklllrkea 
bir parça~ bunda bırabq. 

Bit riqyete ıare, ~ IWu 
demif ki; "'Çekilirim ama, m•wh•Jdrlk 
bir nlfU\I bırakmam lbımdtt.,. Onun 
üzerine toprak iWılan rui olmut ve 
Okyonua b!ftda bir tuslu ıu menbaı 
bırakarak ritmi• .. 

JJu tualu su menbtr, dtlnyada ~ 
cudu pek u ıörWen "dlpm,. kuyular
dan biridir. Filbalcika, birgo1t khllleleı: 
denediji büde, bu menbUn baJdkf de
rinlliinin ne !radar oktutu aıtlap,.,,._ 
!Dlftlt • 
PARISTE HA VAGA21 

A Tl'Upa bu bdar ilerlemff olduiu 
halde Pariain 1mı .okaldanadl blJI 
bavacası ı•mbaWrı yanar. 
Buıtm J'ariate 32.945 80kü J&lbal 

~ ;wamataait. -~· 
~ lbkak JArnlwlan di 2t,ll? clir'. 

Patiall16r, keDdl pltlrleihıln .. ıp 
tehrl., adını almumdan pek ...,_.... 
lar. Fakat ba tahiet. jalms medrfft 
but balftrlann bol elelmilde temir 
edilmeUdell Deri ceJiyor. Diler bitçok 
~c\J1er bavqunuti yepl n,Miyle 
romantik bir fMIJlle ıydııılaaaak1acb. 

llamafl bavapzı yalnız Pariete tte. 
ji1. Londrada da kuJ!anıJmaJrtadır. Lon 

• dranm birçok metlmr caddeleri hlfte 
DClnyanm en bilyUk " uı:un k6p- cuile tenvir edlmektedlr. Hattı ıura-

EN BOYOK KOPROSO 

rilallnlln Kaliforniyada yapıldılını )'U· 11 pyam dikkattir 1d Londra aokakla-
mqtrk.. KaprGnUn açıhfrnm yıldanll- nnda banpsı •e elektrik ayni ailbette 
mtl geçen hafta kutlanmı1tır. blkimclir. latıtiltkleı-. elektrik olcluta 

Bir ~.:nebi gueted o cUn ıant6kle- kadar haftCUDUD da 101rak ıt,.._ıarm 
rinl tBvle anlatıyor-: da latimal edlldllini ga.termektedir • 

'"Milyonluk tehir San Fransl*oyuar latanbulda da bavquı Jimbm ,.. 
kamrzda bırakarak birer yWın cibl laY· nan IOkalrlar oldufunu ~ 
rılan k&prilolln diSrt medballne ıel bis liae bir tanniDl möyliyelim: Ym.k 
diğimiı: vakıt körfezdeki yUı:terce npu- kaldırım.. 

run beyaz köpUkler çıkararak dolap RU y .4D.4 IUYBOLAN 
tnu ı5rdalr. Buena Yerba adumm al· .4MERllUT.J K.4RIKOC.4 
tmclan bir tünel kuılmıttı. Bu. dünya- Bundan bir müddet evvel, Don.td 
nm en bUyUk tUnell idi. Dart katlı bir Robimon ilmindeki bir Ametiluh ile 
l:inayı içine alacak kadar ıenft olan kamı Rut Amerik.cdan kalltlp R111-
t0neı. yeraltmda ula dofru 1m _.. 
nlarak arp uhUcle Okland'da kaJbo- yaya gidiyorlar. Fakat, .. ıeriiıdeld 

bir ctnlet puaport aahtedir ve bunll Amerib-
Jayordu. Keprilytl blyt1k da ıahte pasaport veren bir .-ı....1..,. 
m6euetnl pw idare eden mGhendll ~ 
Blsden, Wprilnln medhalinddd daire den almıılardır. 
,inde 

0 
sGn merasime selen milafir.. Kan koea Moeko ada bir otele iJai. 

lerl Jrarplaınakta ldL Bir dnlet mUee- yorlar. Fakat bir iki '8n aoma Ro-
aeaetl oıan ldJprClntlD, kontrol malrlne- ben10n ortadan kaylloluyor. ICann 
leri " memurlan bu binınm içinden merak ediyor ve Mfskondaki Ame
idare olunuyorda. rikan guete muhabirine mesele,.i 

BUyllk bir aaloılda k8~ 1dlçtlk haber veriyor .. 
bir ~eli de bulunuyor4u ki, 1111 mo- Amerikan p11etecileri, Roben .. 
del zs.000' lolara ,.,.t•itd" l8a 'Jian 10n'un bir kazaya uğnunumdan koı
aialc01U' Oklancl AlemM1a " 1Cer1dl,e karalı:, polise fD!Uyorlar, hutahane
ballaya lr8prilniln uunlulu dert bu· yi araıtıyorlar. Fakat bulamıyorlar .• 
çuk mildir. BUtUn tesiMt, Kalifomiya- itin garibi, iki gfin 10nra Amerika 
ya 77 ,200,000 dolara mal olmuftUr. bnıa k da ortadan yök olay •• 

Köpl'3ft0n bOtlln aeyrileferini n ya- Bunun Ozerıne, meseleyi Amerika -
ya yolculama tnt"zammı temin ye idare elçiliği el alıyor ve A.merikalr km 
eden baiU mllhendla Çarla Aftchrua kocanın bU1unmuı için resmi teph
oldufa halde 145 memur w mWıenclili bftlata giriıiyor. 
vardır. KaprU reisicumhur RooteYelt ta Moskova bakAmeti IMi iki Amerl• 
rafından geçen yıl açıldılt sGD· c\iftclQs kalmm ne olduğu h~da malftmd 
Mat 12 elen ıece Mat 12 Y• kadar 48 , eremiyor. Ffkat.,, Aıneribda Rut ve 
bin otomobil k6pr6niln lberhulen ıeç- Donald Ro\»imoDUD sahte puQOrtla 
mlfdr TıatWar. lltatlatilden ı&r• her teyahat «IQelm tmrhle, Motkova 
cUn ... d olaralı: 23824 otomobil 111- htıkmeti taralmdan, canaluk cllnnİ• 
mektedlr. Ve içinde bet kiti bulana le tevkil .edilmlı obQalan ihtimalbd 
her otomobilden 50 ICllt almnwktadsr. Jlerl 18.Jıllldtitl-umq, Va~4l 
B11 1dtlden fW& adam bqma beter kat elçüi bu fikre ittb'ak ettipai "1 .. 
... aı.mıw~ airiyor. 



Ah o kahveler, 
aman o kahveler! 

Y A Z A N : -==-===-ıı 

Osman Cemal Kaygıll 

.. Geç?n<le bfr muharrir arkadaş, kış / 
gunJe~ı fstanhulda inı.au.ı eğlendire
c~k hır yer hulunmachgmdan bahse
dı~ar ,.e hu arada pazar günleri Be
yoı;lu kah\'elerindeki kalabalıktan. 
darlrktan şika\'et ediyordu. , 

Pazar günl;ri bu kalabalık ve dar· 
lık alt Bcyo~lu kahvelerinde mi ya? 
Ayni ~nler f tanbuJ kahYelerinin de 
karşı taraftakilerden hi~ farkı yok
tur. 

Bu se!er, g{"izlerini karşı duvardan 
aymmyan üçüncüsü, gene gözleri 
ayni yerde olduğu halde lafa karıştı: 

- Tavladan vazgeçin de artık kal
kal nn ! 

- Bu ,·akit kalkrp ta nereve cide-
y • o 

Aman o kalweler aman o kahve
ler!. Hele hıınlardan'hazılarr yok mu, 
lı~nı değnlf~) in keyiflerine! İçeriye 
gırer,.iniz: \dnn atacak yer yoktur. 
Pahonıum n~acakı-ımz: Fakat. duvar
lardaki aı;kılar tıka basa doludur. 0-
hıracak yer ararı;mrz: I~akin masala
rın etrafı hn~kaları tarfmdan çep· 
Çevre sarılnu~trr. Gar~onun biri, size 
rna~anın hirinılen zoraki bir ver a~ar, 
açar ama ı;iz. hiç tanrmadığnıız iiç 
yalıancınm ara;ma nasıl ela !'tkı~TP o
turabilirsiniz? 

Sıcak der~eııiz caba! Hem ne sı
cak. ne sıcak! 

Geçen pazar, ak~am Uzeri paltosu· 
~ltn ccb-indc kiiçiik bir teraya~ı pake· 
tıyle hu kahvelerden birine. girmiş o
lan bir ahha,) cliyordu ki, bir bu~uk 
saat ~mıra oradan çrktı~ım zaıııan bir 
de eHıni paltonun cehine soktum ki 
bizim hir buçuk saat önceği kaskatı 
tereyağı pnketi ı:ıcaktan camJml r.um· 
hul olınanu" mı? 

B<iyte da~daracık yerler zaten içe
ridPki dumandan, nefesten, kahve o
cağının ateşinden hol bol ısınıyor· 
kf!n sanki huraJımla birer de soba 
yakarak in;;anr tıpkı çifte yorı:ı;an ve 
duble lıattanive altında terletir gibi 
lıarıJ lıarıJ tı>rletme~e ne lıacet? 

P,lz<ır günleri nasılsa löyle bir ye
re dü~üp te hir kfüıedkte bir. bir bu
çuk ı:ıacıt kadar ,·akit ~ecirme'ğe ınah
\.-.ıinı olanların Tann ~·ardm1cı1an ol· 
SH•1 ! 

Geçen pazar1ann birinde, nasılsa 
aklıma e;;nıi". h'!n de kazara bu kah
evlercleıı birinin en dip, en sı~mtıh 
ta ına lliicımiictüm. 

Gar<ıon taraf mclan hana gösterilen 
nta;;-ın,,, elraf m<fıı zatf'n ii<: kişi daha 
Yarılı. flen orava fü..,tİ~m zaman bu 
Üç ki,iniıı iidi de ~i)zlerini ayn avrı 
Yerlere dikmi~lt>r, lıi<j hirihirlerinf' 
hahınıulım. lıic• hirihirlerivle laf et
tnedf'n sadece arnacr knmrusu gibi dü 
§ihıiivor, hatW. clh·ehiliriın ki otnr
cltı\1 arr nrcle ~iiz1eri aı;:ık olarak bir 
~e~;t "el; nl f'ıne kf'~I i rivorlarclı. 

Diirılii11rii olarak benim ele keneli· 
Jerine ilti!•ıtk etmf'm h;Je onlan zer· 
~e karlar ,lii•iinrPlt>rinclen. valıut ~e-

erlem ... tı>rinifen alıkovamadı. Etrafı
~1 Pı>virıli'cleri bn maı;a"S"a l>en bir 
f iirrlünrii İman ol;ıra1< ilf';;il, hir göl
ge olarak knnmm olqavihm, hu ela 
ncr"'den e;f'ldi v:mnmza? eler ı?ihi ha· 
~a lıir. olı ıa..;"a hir yan gözle bakma-
arı lb.rm,h. 

b Uıatmıvalırn. nı> onlar ban~ ne 
hen onlara hnkma<lan. övlece, seşı;iz, 

1 
atPltetl'İz hirer nut ~ihi orada bir 
ıav ı · h 1 oturdnk. Aman Allalnm, dört 

Ya :ını-mm hir tııasa etraf rna sıra1a
n11> hovle vanm ı:-aaltcn fazla vanya· 
~a, se,siz, lınreket~iz otnrınafan Df' 

tadar ı;,\rr.ı hir lı:ıl ! Orarla heklemek 

t
: 01rlıı:;nm nrkarlac:; ta inadına bir 
url·· b k ll ~el .. mivorrlu. Rir aralık saate 

8 
a 1ttıı: Re,;;e on ,·arclL nastlsa benim 

a~ııte haktı~ımı sezen varııhaşımdaki 
a/tn rla i:.tenu~ve i~temeve kendi sa-
8 ~ne bakarak lam manasivlP. albr ak· 
h: k\·e uzun hovlu hir eısnecli. Sonra 
n 11rlar :r.aman,lıın'heri dönüp vüzü
g e hile hıtf<ma<l,:;r vanmilııki aflıtma 
h e~e İsteksiz fstek~iz ''e insanı fena 
kin de üzen bir tembel, hatta bir rnis-

n lavrivle sordu· 

he:' Ey~ .. Ne ya~acagn? Daha Eaat 
Ö on var! 

11 t~ki de d"rin bir ı?afletten uya-
ır g~ • • d -

kıs •oı avnı tarz a es"neyerek ,;avet 
a ,.~ r-ok bcz~in bir cevap verdi: 
-... 'Bilmem! 
-..,; n:r lamla yana!nn mı clP"1'lTI? 

İlah n?Hede"~Crl lr11ç parti oldu be! 
il doymadın mı? 

cegiz? Dalıa saat beşe on var! 
- Şöyle arka sokaklardan falan 

dola<;ıp ağır ağır oraya ıı;idinçeye ka· 
dar vakit gelir yahu! 

- Hangi vakit gelir birader? Ar
ka eokaklardan falan dolaşıp biz ora
ya ~idinceve kadar olsun. olsun da 
'haydi he~ buçuk ohnn ! Beş buçukta 
ba~lanrnaz ya hu zıkknna ! 

- 'Ey ne yapalım? 
- Haydi bir khi rlaha bulup dört 

ldı-i hir prafa çevirelim! 
Demiuclcnheri hiribirlerine yaban· 

cı snndı~mı halde can. ciğer ahbap o
lan bu iiç kiı<inin ~özleri şimdi hep 
birden hana clikiMi. Bı>n i"i ~akmı~
tım. Lakin hiç oralı olmadım. Bir 
miidtlet ü~ii de alr<'ı J?Özüvle beni süz
düler. Sonra içlerinden en son söze 
başln·anr damdan halta düşer gibi ha, 
na teklif etti: 

- Bay hirader. praf aya i~tirak e· 
der misiniz? 

N azik5ue ccvan verdim: 
- Jlen prııfadan çakmanı! 
- Övlo ise pastıra yapalnn? 
- Onn hiç bilmem! 
- Ne bilirsiniz? 
Arlıl.-. davanamadrm: 
- Buradan kalkyp gitmesini bili· 

rim! 
Diye ayar,a fırladmı ve tam kahve 

ocagma yakın bir yerde asılı olan pal· 
tomu µ;i.verken haktm1. bizim arkada~ 
ta kapıdan damlac1r. Simdi: 

- Nerede kaldın be adam? 
Diye benim ona c;ık1şmam liznn 

dı>gil mi? Halbuki o, benden açıkgöz 
davranro bana çıkı~ma~m mı: 

- Ne oluyon1un yalıu, nereye gi· 
diyorsun? Surada otnnıp biraz ken· 
dimizi din]Pyf'lim, biraz vakit geçi· 
relim! 

- Reni, clı><liın, hnrava lıalatfo 
b?~la~:ılar ~rtık h;r dakika durmam! 

Ben lıiilcletle kaorva rloiru viirür· 
kcn. lıir. t,,mma,l·~ım o deminlci ma
sa arka<la~larrm hizim veni ~elen ar
k::uln'' hararct1c ına531drtna çağırı· 
yorlar,lı: 

- Neredesin valıu. nı·af aya bir ki· 
şi hckliyoruz, <.'abnk gc! ! 

Me~ers~ on1ar hizinı eski arkacla
Rtn bu kıtlınde t:mı~ttih clostlan i · 
l•lİ;; ... Rm111 ı;onrn "·olrln hi7.İl11 arka • 
<1?"~'1 kerırlinrlen (i~rcndirn ! 

t~t,., acllarına P'azino. kıraatlıane 
elenilen kall\·elerd,.. nıı7.ar ırihıleri ge
çerilen lıa,·attan ufak bir par~a ! 

i\11 o k:>lw,.lrr. aman o kalıveJer! 

S anatorvu,, vat~k adetler1 

fazlalaştırı dı 

Verem hastalığı son yapılan tıbbi 

klşiflerle yüzde yüz iyileşen bir hasta 
lık olmakla beraber son zamanlarda 
memleketimizde arttığı anlaşılmakta

dır. 

Bu vaziyet üzerine veremle mücade 
le cemiyeti yakından alakadar olm.ağa 
başlamıştır. Mc.vcut Erenköy sanator· 
yomunun yatak adedi 90 na çıkarıl
mıştır. Bundan başka mevcut dispan· 
serlerb teşiklatı da genişletilecektir. 

Hisar vapuru tahklkall 
Bir hafta evvel Çanakkale ağzında 

batan Hisar vapuru hakkında tahlisiye 
müdürlüğü tarafından yapılan tahki
kattan sonra şimdi de deniz ticaret 
müdürlüğünce tahkikatına geçilmiştir. 

Ve son defa şehrimize getirilen Sey
fullah ile Temelin ifad rleri alınmıştir. 
Her iki kazazede ifadelerinde faciada 
vapur kaptanı ibrahimi mesul göster
mektedirler. 

Tahkikat biraz -daha derinleştirile· 

cektir. 

l<VRU!\a abone olu
nuz ve abone edini~ 
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.. $EHiR HABERLERi ~ 
Yapı kal/ aları Mavnalar arasın-\ Erzuı um ve Erzin-; 

h canda 
da ulunan cesed Ve - . k . g Bina yap&cak kimse-. nı ı ı ar 
1s g:.ın kadar evvel ba!lk lerde diploma 

tutarken nenize dUşen Abdi.. V 8P111 YO r 
oıaulu anlaşlldı 

DUn sabah Arap camii şarap iskele
sinde denizde mavnalar arasında bir 
cesedin yüzdüğü görülmüş ve .zabıta
ya verilen malumat üzerine ceset, de
nizden çıkarılmıştı;. 

Yapılan araştırmada kazazedenin 
üzerinde bir balık oltası bclunmuş ve 
15 gün kai:iar evvel köprüden balık 

avlarken denize düşüp boğulan Abdi 
olduğu anlaşılmıştır. Tahkikata yeni· 
den başlanmıştır. 

Eve z.orla glremeylnce 
Cağaloğlu Şengül hamamı yokuşun

da oturan Nikoli oğlu Yorginin ahlak
sızlığı yüzünden evine almadığı oğlu 
Vasi! dUn akşam sarhoş halde gelmiş, 
kapıyı çalmış, eve girmek istemiştir. 

Fakat Nikoli bu sefer de rod cevabını 
alınca evin bütün camlarını kırarak 

rezalet çıkarmıştır. Yorgi polise şika
yet etmek mecburiyetinde kalmış, ve 
gelen polisler Vasili güçlükle zaptede
rek karakola götürmüşlerdir. 

KAHVE PİŞİRİRKEN - Fatihte 
Baba Alinin Viran çeşme sokağında 

oturan Salibin evinde hizmetçi 25 ya· 
şmdaki Nazire benzin ocağında kahve 
pişirirkrn, birdenbire etekleri tutuşa

rak yere yuvarlanmış, vücudunun muh 
telif yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı 

kız hastahaneye kaldmlmı§, tedavi al· 
tına alınmıştır. 

BAŞI YARILAN SARHOŞ - Mus
tafa oğlu Salih adında biri dün akşam 
fazla sarhoş olmuş, Sirkecide durak 
mahallindeki Abbasın otomobiline ~r· 
parak yere yuvarlanmış, başından ya
ralanmıştır. 

Sivas • Erzurum, demiryolu inşaatı 1 
geçen ayın 20 sinde 185 inci kilometre
ye varmıştı. 

Bütün hızla devam eden inşaat yeni • 
yıl içinde yurda 220 kilometrelik bir 
demiryolu daha kazandıracaktır. 

Nafia Bakanlığı Erzurumda 18, Er
zincanda 12 lokomotif alacak iki gar 
yaptırmaya başlamıştır. 

Topkapı sarayı 
Hafriyat ve tamir 
pojeslnlo hazırlan-
masına başlandı 
Topkapı sarayında yapılacak bir 

milyon liralık tamir projesi hazırlan
maktadır. Bu arada bahçe kısmında 

yapılacak araştırmalann kubbe etrafın 
da başlaması münasip görillmii§tür. 

Hristiyanlığın intişarına ait bazı 

eserler bulunacağı ümit edilmektedir. 
Diğer taraftan Alacahöyükt;ı yapı

lan hafriyatta hristiyanlığın intiprm
dan evvel gelip Anadoluya yerleşmiş 

Türklerin eserleri m"Cydana Çikanl· 
maktadır. 

Trakyadaki Höyüklerde de, Topka
pı sarayının bulunduğu tepede, Alaca
höyük hafriyatırida gelecek seneler ya
pılacak araştırmalarda bulunacak mü
tabehet noktalan sayesinde Türklerin 
Asyadan A vrupaya yaptıkları akınlar 
hakkında mufassal ınal\iınat elde edi
leoektir. 

Bir hatıra: 

aranacak 
Mühendisler kanunu, diplomam 

mimar ve mühendislerin icrayı sanat 
etmelerini menetmiştir. 

Şimdiye kadar mimar ve mühendi&
lerden başka okul görmemiş kalfalar 
bile İn§Clat ruhsatiyeleri alıyorlar, ev,. 
apartıman gibi birçok binalar yapıyor
lardı. 

!atanbulda yapılan binalardan bir· 
çoğu hep bu kalfalamı ctıeridir. Bu 
eserlerde güzellik, aa.nat vesair bakım· 
larl:fan birçok noksanlıklar göze ç•l"P." 
maktadır~ 

Beledi~. kanununun tamamen tat· 
bikini kolaylaştıracak bir talimatname 
hazırlamağa ba§lamııtır. 

Hazırlanan talimatname tamamlana· 
rak fen işlerine gönderilmiştir. Fen he· 
yeti bunun üzerinde tetkiklerini ikmal 
ederek Şehir meclisinin şubat devre
sine yetiştirecektir. 

Talimatnamenin meriyete konduğu 

tarihten itibaren bina yapmayı deruhto 
edecek kimselerin muhakkak diplomalı 
kimseler olması lanm gelmektedir. 

Kalfalara- gelince: bunlar için ~e 
aynca bir talimatname hazırlanmakta· 
dır. 

Bu talimatnameye göre kalfalar srkı 
bir imtihandan geçecektir. 

İmtihandan •onra haklarında aym 
zamanda polis tahkikatı da yapılarak 
sicillerinin temiz olması aranacaktır. 

İnıtihanda muvaffak olanlara e:bliyet
name verilecek, muvaffak olamayanlar 
çabJmaktan menedilec;eklerdir. 

.. , Sarhoı müddeiumumiliğe götürill
mü§tür. 

KöMtlR TAŞIRKEN - Paşabah

çede şi§C fabrikasında ~§an Ömer 
adında bir işçi fabrikadan mavnaya kö
mür taşırken, vagonla mavna arasınd 
düşerek göğsünden ağır surette yara
lanmıştır. 

Dikme! 

BİR KAMYON TUTUŞTU - Dün 
akşam Balatta Hı.zır çavuş caddesin
den geçen goför Karabet oğlu Arslan
yanın idaresindeki 1669 numaralı kam 
yonun makinesinde bir aru:a çıkmıg, 

makine birdenbire yanmağa başlamış
tır. Fakat derhal etraftan getirilen· su 
ile yangın sörldürillmüştür. 

KADINA HAKARETTEN YAKA
LANDI - Osman beyde Konak soka
ğında Arakai apartımanında oturan 
Sadettin oğlu Faruk Ankara pastaha
nesinde garson Batruka adında bir ka
dına hakaret ettiğinden şikayet üzeri
ne yakalanarak tahkikata baılanmış

tır. 

BlSİKLETLE ÇARPTI - Darpa
ne işçilerinden 19 yaşlarmda Ahmet, 
bisikletle Sultanahmette dolaşırken Ni· 
şan adında bir kız çocuğuna çarpm:ış, 
yere düşerek yaralamıştır. 

Pa~amut bol~aştı 
Buna m ukabil ushum· . .., . 

ı uyu az yıgecegız 
Torik ve palamut akını fırtınaların 

azalmasile yeniden başlamıştır. 
Son günlerde bilhassa palamut fazla 

dır. Günlük istihsalat vasatı olarak 
25 bin çift palamut olarak tesbit edil
miştir. 

Toriklerin toptan fiyatı çüti yirmi 
beş, palamutların ise 8-10 kurtl§ ara
sındadır. 

Hemen her gün iki palamut dolu ge
mi Yunanistana ~ ltalyaya ihraç edil 
mektedir. 

Mevsimin en lezzetli h:Wğı olan us-
kumru son günlerde azalmıştır. . 

Bunun yegane sebebi de uskumru 
düşmanı pa!amutlann Boğaza akm yap 
malan ve Boğa.z ağzını kapamalandır. 

Bu vaziyet lmrşısınr.Ja palamut bol 
olacak ve uskumru da az çıkacaktır. 

Geçen gün çok gün görmüş hir 
dostumdan şöyle bir hatıra dinle-
diın: 

- Umunü Harpten evvel idi, Gö
mülcüne Jıenüz Osmanlı idaresi al
tında bulunuyordu. Ben de o zaman 
Gömülcünede hakim bulunuyordum. 
Bu şıfat ile de zaman zaman topla
nan Ehzi Asker meclislerine iştirak 
ediyordum. 

Bir gün gene Ehzi Asker İ§leri için 
meclis toplandr. Gömülcünede en bü· 
yiik askeri memur ol:ın Binbaşı Ş ... 
muayene için gelen neferleri birer 
birer isimleriyle çağırıyor, hüviyetle
rini tetkik e<liyordu. İçeriye her ne
fer girdikçe Binbaşı: 

- Oğlum adın :pedir?" 
Diye soruyordu. Neferler de cevap 

olarak: 
- Hasan oğlu Ali ... 
- Melımet oğlu Memi~ .• 
- Recep oğlu BiliL. 
Gibi cevaplar veriyorlardı. 
Fakat adı çağrrılan neferlerden bİ· 

ri: 
- Oğlurn adın nedir?" _ . 
Sualine kat'§r bu tarzda mukabele· 

de bulunmadı. Bu nefer benim o za· 
mana kadar lıiç iı-itmediğim bir keli
me ile cevap verdi: 

- Efendim, hen Hacı AH ağanın 
dikmesiyim." ~ _ 

Dedi. J 

- Falan malia1Jeden Hacı Ali a-
.., d'k . ,., gamn ı mc:;ı. · 

Bu da ne demek? Ben bu sözü işi· 
tince iptida öyle zannettim ki nefe· 
rin ağzmrl an ~ıkan kelim evi yanh~ 
anladnn. Binbaşı neferin lıüviyetini 
tetkik ve te5'ıbit n1uamelesini bitirdik
ten sonra binbaşının kulağına eğile
rek: 

- Acaha hen mi y:ınlıs anladnn. 
Bu nefer ben falanın diknıesiyim, 
derli. Övle <le~il mi?" 

Diye sordum. Binbaşı: 
- Evet, öyle, dedi. Siz '(dikme) 

ne demek olduğunu galiba bilmiyor· 
sun uz •.. " 

Diye cevap verdi_ ve yü;~~hali
tı. 

- Evet, bifnllyorum. lf u Iellmeyi 
ilk defa olarak burada i§itiyonmı. 
Manasını da tabii bilmiyonım. 

- O haldehen §İmdi hunu size i· 
zah ederim. Y a1nız şu neferleri ça· 
ğırmağa devam edelim. Bir kere İ§İ• 
mizi bitirelim. 

Bir müddet .sonra muayene işi bit• 
ti. Binbaşı Ş... benim merakımı tat'"' 

min etmek için şu izahatı verdi: 
- Hakikaten (dikme) kelimel!İ 

lugat kitaplarında aranma buluna
maz. 1'fanası da anlaşılamaz. Fakat 
Gömülcüne havalisi için bu öyle bir 
kelimedir ki halle arasında bilmeyen 
yoktur. Onun için demincek nefere 
"Adm nedir?" diye sorunca pek ta• 
bii bir tavırla: 

- Efendim, ben Hacı Ali aganm 
dikmesiyiın. u 

Diye cevap verdi. Çünkü o nefer 
bu cevap ile hu muhitte kendisi ha.k· 
kında herkesin kulandığı bir iradeye 
müracaat etmigtir. Gömülcünede hü .. 
tiin tanıdıklan o nferden bahseder• 
ken asıl admı asla söylemezler. O
nun dediği gibi kendisine Hacı Ali a· 
ğanm dikmesi derler. 

Hacı Ali ağa imıi ile Gömülcüne· 
de şahsı tanınml§ olan adam ölmüş, 
kansı dul kalmış. Hacı Ali ağanın 
hruıka varisi olmadrğr için bütün em· 
val ve emlaki de hu dul kadına kal· 
mı§. İ§te biraz evvel ~erer olarak va
nımıza ftİren genç bu zengin, fakat 
kimsesiz dul kadın ile evlennıi§, ya
ni Hacı Ali ı:ı~anm dikmesi olmuş! 

Böylece ölmüş bir adarnm kansı
nı alan kimse onun eski kocasından 
kalan bütün emval ve emlakini de 
idare eder.0 

Dostumun "dik-men Jielimesi 11-alt• 
1'mda verdiği malumat burada bitti. 
Bu sözleri dinledikten sonra ben, bi
raz dü~ündüm ve kendi kendime: 

- Demek ki bir adam dikme o
lunca asıl adını kavbediyor, fak at 
en mükemnır1 bir Tunus Gediği ka
zan~or !" jledim./' ••• ' ( 1 



lad · OlllflftJatf a 
Gogı Ailcumeli 

Danlzdek pur 18' eht ede olduk- (0.ıyarıı: l ..... ) 
'Banu tal:dir etmek için Gogmı., 

.ka Whiuta• e pgmiJ JiaJüaı iti 
mf'ie ihtivaç vardır: 

larını bnCI r1yor tar 
3000 lonlulc bir lngiliz gemisi 
Çanalclcate &oğı %qıt/a lcarqa 

oturdu 

01Mrııv• ~ ftalen bir tamlir. 
thnumı 11'arpten evvel Transilvanp 
da Haı.ııınu.ıar id.eli alcyhiae lıal
km hiıısivatını uvandmuak .içia 001 

~~rıı:Ş'hr. Bu türlü talın1dittan do· 
layı AV111!'hJr'flfldar emU~ini n'·• i· 
lP ölüm cezasma mahkfun etmit'llP.ril;r, 
Fakat .Coga öl.iim cesaıtmı .hekleve • 
ce~ ıverde IJ'lücadeaeye atıluv!!, Uımr 
mı Haıı>te ltuıılara ~ir ela H OOft 
Tranııih-anyah İlt> ltir -ellda te.ıl .et
miştir. O .zaman Take JoMllkn"auıı 
riyasetindt" teşekkül redt'llJ ve :1918 ıe-
11e1iede J'elmeu taıunmı' olan milli 

Geçen hafta F.ge denizi, Marma· 
ra "" ....... Xaraden'-le Mi, ilk 
tldaaıilıtat ; apıı8 ll&llliyle ltazı .,.. • 
purlarm biımamaa ela ~ ofat1 
,.w. 1mnye1 mtm&tı ..... ll'!U ,aıi· 

- -.ıa ....... h '8al• Lu..le -nWe _,_. ..,..._ Mrek ftDllr 

ı. hlftik telalikeler ia-nın;,de oldH· 
lamu •~ntelerine bildirmişlerdir. 

Bam.dan Wr S-- b,ln timan· 
ı... 11;.: aja mnartak olt.ıtlw,. * Wr a..ı Winik .....,_.. ,_ 

~-- krllll a ··•·· 
Diğer tar,.ftan bazı vapurlM"RI \ı · 

nlft ....... u -...... "9ihnişljr 
1)iMa l--.ltia .. .._ Oıilkililıt r 
ttntl'! inf' volde aı.... fN'.iliıs hu· 
~ Arlosa Y.a;r.Jra.-laa bir t.tıJsi, 
ıe1-af al~ ftDJIJ'llD (:ao.:-J·kalMeıı 
pçrrlum Calaaa Lanamada Xaraluw.ı 
91eYkina brap ..mrduiu liildiril 
miştir. 

Verilett rmlftmata göre. Arloa ..
,... SQOO ton.bık olaıı. Killen~" 
hareket eımi~ vf' PaJ.emwva pek
te idi. Fa\at ıv-olda birden lüre ~r 
yıldıs fırtması vaınıra yoluna devınr 
etmtie imkln rermc.mlııı. 11ihayet dal· 
.galamı tesirinden kurtulamıyarak ka· 
rap dilcmfi •iir. Vapur 6 bin ton her 
• v~Tnıltır. 1Cna9!rc!e vapumn • • 

centesi Tiirk -r~mi ~tll'tarma ,iıtet'i· 
ne MOreent -etmi~ .Mağaadm. .. • 
bl11t ı\lftnle,. tft1t~., f.'fJlllİa ..... 

ma\aa11iae ı- l • i' · lir. . 
Diitt l:and'ıa .deaia Timft't ınll -

dilrlfiiiil fırtına dolayısiyle lterhnii 
hirk-..~-~k~bü 
th ı--..au •eailin "!R1'riM ..Wntll"' 
1an ida ~ f'*8adu bahet
dar clnliftir-

H11ra 11.poru 

Diin Y .-.. Hk<iy metereolnji iıııtasyo • Ronıanya Jairlilt k:>mi&e&irwle reis w
nuodan al•l•";fnlız malfünata RÖre, vur kili olımq1m' • .Bu iıiLar ile Lo ıriiJtkf 
rlnmuznn TrJlk.va V4' F.., anatı\1111 Çeko!llovAynnm kur&alU!'UBda mi· 
rfflıııt ~ ""'"""· ~aM Anadelu n • tevt>fra 'Mııznrik'in yanmda ıimdiki 
;t!lh ve siıılt. Orta Anıt~folu u bıılut- Cek cunJwm ıeisi llmes ne 'YDJ>m~ ifır 
hı nJ.,.llflAr, Tt.!rva. V. K"OPaeff 'f" ~ & Bamaayacla o ]ıİIJmeti gir · 
Orta A. .. w.ı. nı .... Gl1ll lu+veı· mG•liir. 
te ve ren1•~t İ•ti\aınette esmi11tir. Onmı için nmr.Wi 1nl ~ildıe M:mı 

CMf~. rt"l,.-1dr~. f«""ıltt1I. "°'""a· bir R.rııtea vatneenıeri hgURkf 
eli ve birde y'""""' deıvatftlı bir ~alu-..Nı l\"B~ !rinde i• -.rn ~ 
ııekildc ,..pn.tır. ~iıııehirde ,_. hn• .. lteıthmııi Inr ıAvıutn demti -
rnıa"' ltar ıekli-k ol9'1Pts. nİll ıllfM'nımyada kör icraatı olao.ğ1fll> 

Dim trJır.imiıde ~. u;ı., i&k" kimle i .... ma. 
·~at 1denit"'"r.ea1 .. 1...._ Wr ..e - BQflh Reımap efklrmmmmve. 
kilde v~lfia lıaıJ.amq1.1r. Sut llı df> simle -Go.-Wm •alnıiqıi ....,_ Ro· 
hnı tuyilri 755.JS .nim~ lMıl-. ınanyayr temsil~ :bir q1'ak ıola -
ftlUllDl'· rıık mttki almıfbr. -O.mı İ1iÔI it beıu-

Y nna ~ . na~ yeni h6kfmıetin yarmki 
Mina, 2 (1fmmfl - mailucfaT' ' mulltP.ınel ıiyatıeti ve icraatı beklrmda 
~i 'Se& ton şımı1n Maı.....:... .,,;:.' talımialt"n ~riııir'ken bu aoktanm e-

n•y• ev lıeT"miveti vardır. 
türmeltte bulunan ftalyan llandrıt, 1 

*Ghıl.e.. '"'"""' fntmamn 111iMelin· Hulasa veni Rumen başvelu1i r~-

nı•tMııılW. 

ı....... ... ..:.1_ ga"nm pb11ma br41 kims~ iticıuı 
...._ ~ •dtm lhıızıır•ft bı *"' dem 1ı ı. 
etmınQP,1tir. T.,.r--~ lıir 'ter •l- "fOr er .. a ntanperverliğinde 

aıftttef'ik bu1unuvor. Fakat hiikf\ınet 

Çın sulh için 
reisl)Jinde muvaffak olacak mı? Bu-
11u tabii aman f,tÖsterece\tir. Cop 
!ıilklmP.tintn 'Jedne zayıf no\tasr o
larak iler'iye lflrUlea mGtiLaza 111· 
dun . 

Japonganın şarllar:.ını de.f.iflir-
• • • 

Baglnkl ~99 mttcutlu Romanya 
meh1uan mfflicıi.ade Mi1!J Riri61İJP 
l>milinin aıreak 40 azuı Lulrnmalt· 
tadır. Bu ci11et malftm demokratnt 
idare ..ullerine nvRUD ~rltlmeme'k
te ve timtffkl laüknmet bir cliktttör -
ifil ıhtembd temsi1 eder nyrlmakla· 
dır. Co~'nm htinıcl ellili bnet ~ 
şıt'1"' •e ma!ıfy~ lti'bamle mem1ekrf 
efkinumumiyesinde hürmet ''" iti 
bar He kra1m Te ordanmı himııbdır. 

mesını , ..... -·or 
Hankeu 2 (A A.) - Reuter muha

biil taBiiriy-1 
.ç... - ...... ,.,.., .., flıtJ& 

rmı recWe ........ •""'8 -•eıll .. 
B. 'Traatmmın ...,W ~efe 
cleflm a'lun4$ l.Jıerilhrılfdr. Resmi 
Çin mabafili, tamamile c1s1i tutubü 
latenen mtidkerelerin atrenilmit ve 
..,-. neıredilmif "Jma.,adao bay-

NP ttir. JimA .ıaml ımhııl, ~tsr Ja
ponya 1 1 , .... ... ..,... 

.., .... aı01dm mrttlıı iıtft••n eH •. ..,.tellr .. 

~ HALK JAPONLARLA 
B,utLIK OLMAGA. ÇALJŞIYOR 

'8•bay 2 (A.A.) - BuraM ~ 
olwıdu&una ı3re, Japonlar, pddet.li 
aulhanıWeraea .-nı. Çutvoı .,aıc
tinde Ta,w ........, ....... 
..... JIW:frule JapmlU ...... 

fi-. ... edilaı lıi••od ... ,.. 
•• Çm • Jrar • 1J* rcjimbd rtdıf •ı 
Ye ..... l• bb it bkıqi ,.... .. 
pimmftn'. 

Jemaoncll :ela Jafoa1arm himaye
.. lir .... bnlma Lemls)OIMI ı. 
• o1•• 

Qlrfınftşe -re. Cop 1tra1dan, or
dadm ve 1'1'1ftlelet et\lnmnmniye
ıindm atdilr luvvete dnanarak me
bmhr 111eeltdııi daırta~ıktır ve bi,.. 
mldtlet için Vunmiıtanla o1ctuıa ~
bi mttffmz olarak idareye devam e
dilecektir • 

Bitler 1 Asiler. :r~ruele 
om3ya gidiror nasll g mışler? 

Parla 1 (A.A.) -Alman ajama• 
.. n: 

Şimdiki h1de Cop lrlıktınf!dnnı 
C1alrift nhah Dk inaatr ali temi• 
malıiftftedir. Acaba J.ıriel liTıı~ 

t
ht.. d~ffc:Hlı: olacak mıdrr,, Gof'"",... 
tamn ~ tnnmt bir ~lftt 
•1~ ~iTOr. fw 'ha11111a ~ 
ten 'llGD1'8 ftalttn miftethte bita1"-... 
•tr mesai neşretmiş, bindin sonra f· 
taJ.an e1M11tm ka'hul eaerelc iki .. ,. • 
~rll4Tftfl•tı'h'. Bir ..... somadn- lf di 
İ!f!r ~1fltf.....m e1r;f e'f'hıf \A"nl f'tmfe 
dr. Bntm'*fa 1Mnber haricf '"81..r 
lmımnda lcat't hlr 1ılklm vermf'r 
d~ ~'\'el hAdi..Jere iadsır etm.,k 
daha do=nıdur. 

Roma, 2 (A. A.) - B. U:.!miliı 
... .,.. ...,_ikim.le gilawi illd· 
-"plaawedialr.. 

....... •i9a• ......... .... 
......... Skiael ,..._...,ait 
aeatldere te11cllf 4Nlfftbfr. 

B. lltdet-, ~ reili .Meğimde 
-...u.taiD haı,a kntnıı mı :iham r 
t1eceil 111ıle eayu -...Mlştl. A1I • 
ClkNı,. fi1m n..wul .mılltt 
plllhlnla ~n ohm tap.t ,..tili ~ 
&ne Mlllkl olaealltır. 

.. lfldt!I', ..... 6 " 1 ,an ki' • 
laea\tnt. o.de Lıtıwonanı Jta.leeek O' 

Ju 11. mtler Anntine eısffdedni w 
..- ve lm1Nntm-1nk yollanın ta • 

• ederek Vmedr"k 1Uayma ıddeeek· 
tir. 

B. lf"-., . m~ıf'fr"1i i11tanm1 
u fltRdta1 edecek •P Otametw•"1wr 
WM kf!ftdt!llfne "~r.tret .. d~ltir. 

FUhrerln harnt.-n f'VVrl ikhtd .,.. 
Wmin inmis old11 :m ffo"';" •aravmd .. 
İkl""lf't etmfl!Cf mn1'tftn,.1,1ir. 
~ffdt~ ~re il. ffitler. l'n • 

mada fkmnetf emnmda ~1'inna1'dııı 
blna1 olwmllf!a", hlm.....ıortaınn tfffl" 
dtı(ltttln tee'ldinfl~ '1n1ıınrt 'fP'TlaNY. 
)lf& ac\ert ~t ile awwtdf! ·~ f'.:•-• MI' .... ~t remünde balo 
wallw. 

Roma ile Napoli körlesinde B. mt 

Teruel ceplıtalad• ltlldlrlhllllM 
söre, bu eehrtn l'raam JQtuıa tara
fından lltlrdadı ..-. a:rm 8111811 .. 
it t.stUt&ıaettM gtrea 99 aaeral A· 
randa, MaJtca ve Valera kumanda.81 
altındaki tıo mlfı'ue tarafın4u 7a
P1lmıetır. Bu •nada lalm bir 119 
meft11t o1clubndaıa tanareıer lıant•ata lttlra- eclemeınltttr. O.eraı 
Valerama btUtı Gfled•• •ara '811 
rln cenubunda bulwnu Maela mw
Jdln.e pldltl valdt'8blrde malııur 
bulunan Franko kunet1Eırl de ttmal 
18ttkametlnde bir eık~ taarruzu 7ap 
mışlar"ır. K.anh J>lr ~rpı$m&TJ mi· 
teaklD ll'ranto kıtaab le t.Ukamet
ten tebre glnn~ıer Ye aralannda lr 
tfbatr teafı etmişlerdir. BOtb bu mu 
barttbfıler 11fırm attında oa blr dere
ce Mlukta yapılmıftlJ'. 

Prantocularm ntr aldıktan C111D 
bart,.etettu arum4a seneral PaJJos 
lh bftt8n fl~tnıbıtrb1yPef de vud1r 

İk'aci gazeteci de Gidil 

ti 1qlln •'1'lbnll •ıwlyete _.. 
na şö1le l.ir ntftt1'lea eöylenf''hilir· 
R...,.na 1'alıilt ..,_etinde h• 
.Ok df!:;İ i ·tikler ohnuı hari..t eiva· 
~tinde._ ltlllanq Balkn antıntı lçht· 
""ki mevkHnde Mr de~Mklilc ol'"a· 
nnt t"tm ,.cfMnn. Rnnun taft"tertt olır
rak dnhi1f ~t .. rd.-ld ~ebhU,.1nde
n11ın'f n\ ôTmatc i~n hın~f' enmi•f't 
ve l•tfkrarı mu'htı~ oldn~na -61'f" 
Ro1111n1ynntft "nf!ftn da1ıf her .ffl'Vlf"t
ten zivade Ralkıtn ıııntımtma ha~tMf, 
mnfrnfna f!tmesf tnh'f hir ftttekettir. 
Nitelrnn Cn~m f11 bamıa ~r Pf"
m .. ,,, di:;Pr mfUt.-fik devlf'tlf!re ntdnin 
-t1lf T"~ ftırh:ife Vektll Dn\tn1' 
Tttfi\ ltlllftl '4 '1lllı eekmlı oldnll• 

Sara&oeee. 2 (A. A.) - A•ıı>CWed tel"'°af "" -ttlihuınm doınıhiıttntJ 
Pnss"in Tcnıel ~ '8l'llamml teyit edebilir. 
olan muhabiri PA!vad Nefi. '8p.IU A91 U 8 
kan nakli •tJellne nlmen mt ıı de -
ötnı~. NIJRI ~. abone o/a-
ıem. tenime fevkalMt' llillYirat 1r ..J naz 1111 abone edlıılı 
pdacaktır, 

PiSijl
E la z ı ğ' ta 

Büliin göçmenler gerleşlirildi, 
13(}(} e yakın ev yapıldı 

~:g (Hususi) - Elazig son 3.4 , neler celp edilmiı ve 60 bJ:ı lira nMJ. 
yıl içırıde 1rit.yUk ve öslll imar hareket- desinde olan bllıtçe yUz eıı lıizı lirapa 
lerbıe sahne olınuıtur. Mut valiliğine çrkanlımıtır. 
atanan 'Bay Tevfik Gür zamanmda her Vilayet bcı ıenclik bir imar~ 
llbae!a tt bu arada imar yoluna. haki- huıdamı• t--.a:t.. : +: n1•-kt b1 t-'-•-· ._,_. :ıı ve __. .. vecm4ıwr .... -n 

r n&AAl ve ıuaipf g8ıtenniı o- tatbiaae batJanauttn: Bet 
lr.ıı Elhll Bingin valiliğinden burayı E1kii bupnkidea • ç6k = = 
gelen Bay Şefik Bicioflunun c1evamiı Deıf bir -ı. --'---

a_...,; M ·-: ft __.N ...,a~. 
g , ·-- aayea· e a., ... yolda durmadan Bitindi.: Unre Elizii mUMm ..... 
ve hula 'ilerlemektedir. · ır.• 

Burada yem inp.sma baıJanan Halk- mmtılrala~. Bug8111bdlrye. 
evi, 6mck ittilıU edilecek m6lcemmeli- 41 lrine yakhı gap.n :celmit 'W lnm
yettedir. Evin muhiti olan Cumlı • et iv t9n bin i\ç J'lıa yakin w taıa dıa-
mcydam teavfte ec1'ilmJf, Ata~~~ duğu gbi binlerce pulluk .. ptt...,..... 
gi!ze1 blr beyke1leri dikilm'ı, çocuk bah- natl ~ftlr· Hana tılltt1111 91

• 
çcsl, aile parkı, açık ve kapalı iki atad- hacirler mül'tlıblıiH v~ .. L .... 

ywm 1n§l olıınmq. yetmlı bet yataklı tur. 
bir memleket 'butahaest. on c!enhane- !Irat ftZiyet iyidir. BilhMlılt m. 
1i 'btr Dkokal kurulmua. ana caddeler lmt pımak ~~et~ 
kimllen parke datenmlt. tebıe n b- mittir. Geçen yıl bu cini ~ 1le, 
np u.tıp Jçln kapalı bir puaryetl vü- ltıye yirmi beı bin 1dlo teni ~ 
~u4e cedrDerek tlll8fa satlhrq. beledi- ve b'l n~e alımıufb. Ayld w~ 
~ m ~ ıpattn?arı, g'ıtte1 ..re mo.; .,,.. H!le daha pırrtaJt 19JdlCle eıae ..a. 
<dem bir tehir dyatrosu ve belediye da- t,;qiıı4en 1Uphe yoktur. 
h'nf f:np ~mit. bir park rapılmq, Yol inıaatı da elr.1.°liyetle aevam 
i§ehtr plh •e lmttalırı t,amaro1anmış, etmektedir. Birçd'k yollar ve yeni lif( 
•a tealtab için proje tasdikten gelmff kijprG yapılmıpr. Vterıi tahlllb ıeçeıı 
ve Belediyeler Bankatından iıtıbaz Jlllara ııisbetle çıok artmzttn'. 
aktohmmuf, tlektrik firketine etli bin Halkevi faydah çalqcnatanna tDuft· 

lira ne fttlrü ec!DmiJ. ıehlr qıklandı- tuamarı devam ediyor. HaJltm maari· 
nlmq, yoUar •• ca4delcr afa~ıımı,, fe karız g6aterdill allka vtı anıt ae 
yaapn ft temidik teaiatJ için makine takdire pyandu. 

1938de Avrupa \ Kral Kare/un 
tVsıyan.ı: 1 incit:k.) • , 

·~hayır .vadisinde çok mühim bi sözl-.-rı 
degqikliktir, 

2 - lngiltere bDkômeti, kuunw 
hflkiiınranlıp idealille olasa imanmı 
muhafua etmektedir. Fakat Milletler 
Cemiyellnin muhafua etm dlr 1 Uft 
Cemiyetinin iallhma marwı değildir. 

S - ı\vnıpadak.i kuvvet laikiyeti. 
demokrat devletfer lehinedir ve mer 
~istikamet Mm1' olmalmnı Ro· 
keıt Avmpa milletlerinia bitarafiığr. 
1111 • Berliıl ınfqb ne meta! birli;;· 
lcnama ....m bR hareket ıurethl&le 
tıehir euw.emek ~ıo eder., 

• - laaly• • f-.Jffl miJRl!Mbatr 
•ra derW •IAh Wac._ dair la' 
•ir ihtimal belirmemiştir. 

Gaete 111aJ111Wri, Fnam - ı.
Hz lairliline elaemmi,ıetıa ~artt ettik
ten .e B. Del.._ ... Amıpa .._ 
halinden de bllısettikten ıonra Po • 
lonya. Romaya. ça .. ıo.akya w 
Yugoalanum. Londra taralmdan 
tbvip edilmit prtlar dahilinde., Fraa 
•nm dostJan nld'n'klarmı illve et • 
raektedir. Pof&"~ Romıttyı e ~ • 
"°'91onhanrn frt!dttere ~ olan doBt" 
luitm kendi harld td-f19etf erlnfn eııaıt 
pre!!llllbi nldulanu hfr kere daha be
VllD .,.. ilin etmh olmatın manidar • 
dır. Bomanyadaki ton tebeddiU1er. 
bu Mimi 11uan dt~!ltirmemi•dr. 

Anllaıada Haıblge 
gallp 

Ankara, 2 (H11111d) - Bugünkt 
l~ maglanada Demi~aya ile An
magflcti, Harbiye ile de Ankara spor 
kaqıllfft. 

Biriaai maçı A~ 2-1, i
kinci maçı ela Harbiyeliler 1-0 ka· 
uacJ+r. -

"{ (V styan.ı: 1 inCll&) 

ni yd m8naaebeliyle, Rommr• bat 
me&repolidi &arafUMl.a Mı Milli•
yia icra olUMRll ve h.lk, kilil9)e p· 
dit ve 4öoilf&e balı tWded• "'5.n "' 
mqcır. 

Kral, öğle üzeri, • ....,.. tllııl _. 
loaundı Mpekil ve IMl"'8 ...._ 
kabal elmittir. Bapek.il Bı G.., ,.. 
ai aıne için krM wLrikllta ..._ • 
aıuı ve tahta ka111 olan derla ... lir. 
.... bildimüttil'· 

Knl, •erdf~ ttwaı>tı .....Oe 
tetellftl' ettiktn IMltl ~ .. 
mittir kit 

•Hülmı411İrnin, ~gru bir 1Nd Lcı
rinde, :amanımuııa umıınd ~ 
ile doğru rrıiil~ ot.role lore1.ct 
eımeğe tumf!)'le.U, b~ 
çok memıaurııım. Za~ dlU.i• 
yeıi, ev~elG, ..UW.timi:in _. .o 
ıul..~iyesirıi iltemekiir. Bu, '-'-' 
memnım eyliy~ektİI', :ılra bu ~ 
len""' lıü; Wrnıenin alqlaiM _. • 
oeccih JeM/dir • ., 

Bi.ı, ,._.aı luJJan. ıulilı oLa ilr. 
naili.~ I""- bu lcali~ .._. _., 
l derin ,ailmai cUımM Pıll'ir. illa. 
mUl81cil bir ndl1aıia. ı• 4cıi..e • 
diğehlel'irıe karşı miiMMıtJ.kaJ. w_. 
nuqusdur. MUı.tirni6lı& h lıalulr 
rlrai daima neon dllc1caa. ,....ı; 
çol&paallllflU.tt 

V Y.,tıt11 il~ 
B. Gogtlya 

Belgrad, 2 (A. A.) - s.ptti v. 
hariciye num B. StofllC)baOYif 8. C. 
pyı, ıelimlarma llannde t,.;I .. 
ribıfl bildiren bir an» Yernaill;'-ı 
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OSMANOFL\R 

YAZAN : Kenan HulOsi 

Tefrika: 2 --------~ 
- Aziz dostum ve kıymetli hikftyeci Mehmet Selime -
Karadrnb.ln Burgıız llmaıımdan \ 

ııabahle.) in erken kalkacak ru tren 
hiçbir istasyonda rüW yapmadığı 
takdlrd Sotyal ıı U le Uzerlne doğru 
\anr. 

,.e O manoflar Yuvanna Mi11ai10\İ· 
çin hu hareket yahut hareketsizliğine 
kızıyorlaı'Uı. Daha doğrusu Osmanof
Jann içinde yaJmz hiri::ıi, Halil Osma
nof kızıyordu diyeceğim. Burgııı.ıa Sofyn arasında birer 

kurşun atımlık mesafede blriblrl 
arka ına aıraıamuı Jrosababrdan Kar 

Dabadı 1900 acnelt"rlnde yaptı(;mı bir 
5e.)ahatte ta~tım; Dürt sene son 
ra Burgııı; ıııhhJ) dalrcmne tayin 

edlldlttın \'llklt, \"Bı.lfeye ~ 
tW\"e), l>lr J \1çre kaaabMmdan da.ha 

rahat btılduğum Kanıadatta bJr tauı 
ııyı &'Ctlrmek iııtiyorclu.m. Daha sonm 
füırııabada bent çeken ~ka bir leY 
de \ardıf Orada Omıaııo.oan tnru 
.)Ordlllll. 

BahsettJtım 10().l on baharmdA 
K•rnabaııa •.lak bastıt'IID zaman, 
0 Dlanoflann, gell imdeki bUtUn ha. 
l>erlerlne rağmen Dk geoeyl Alekal 
'J'odorof pauslyonunda gcçlmıeğl ter 
C1.b etrn~ttm. 

O gece, belk1 de Oıııııanoflan dU. 
llliıdllğUm için olacak ki uykumda yine 
Oıınıanoflan gUrdUm: En büyükleri Ah 

llıet Oluıanot HslU \ e l'usuf oımıanofla 
bPrabcr ı·u ulun llk kansı l"u,·aruuı 
Mllıallovlç, kızı Groıtenka &'Özlerlmin 
ôniınd bir takım bııroketıer yapı)·or 
lar ve hep inin D tUnde beliren beyaz 
bir el onlıı.rı bir araya toplayarak 
&\uçlarına almaya taıı:ııyor ve hiçbir 
mUnııscbc::t 3·okken bir yapıda olduğu 
gibi kUV\'otU bir celı:JÇ IC5J doyuyor 
duın. Blrdcnblro uyaııdnn; kapım 
nırulu.)ordu; madam Todoroı 3cmo 
ğlıı h:ır.ır olduğunu l!O.)'ledl. 

O nı:ınonann içine dört sene en•el 
Dk glnUğlm ı;ünler yeni bir tabi.ata 
prmı, ;tbJ bir takun sesler l5ltJyor 
duın. 1 anı:ıbaclın allknnetlnl ellerinde 
tutmnk fstl.)'t'n OlllDıınoflar bir teYC 
bar.ırl:ı.nıl or gibi idiler; fııknt hiçbir 
\"akit bu llk acyalınt.lmdc onlann gide 
<'ekleri 3olu tayin ~cmemJ Um. Za 
ten bunu .l npnuıdrlct.on dııhıı zJyade 
onJnrın doııtıukınnnı temine thtiya 
cıın \11rl1ı: 

O ınnnoriarcJan ayrıldığım diirt se· 
ne içeri in<le ÜEmnn1Jfların "Karan· 
Irk hir orman" dh·e dücünc.lü7.iim ta• 1. j ıı; o 
ııatlerinde ilk olarak Gro§eııka'yı ha· 

lrr) ryacağım: 
Babası Yuı:uf O manofun bütün 

arıularma rağmen anası Yuvanııa 
Milıaitoviç onu böyle çağırırdı: Gro· 
fenka!. 

Ve O manorlar küçük Gülsüme 
Gro~enka derken Ym·anna lihailo
~-i~e de keneli oyadlnrını 'erebilmek 
ıçın hiç bir harekete ı:;elıni~·orlarılt. 
llalhuki, Yusuf Osmnnofla evlendiği 
zanıan ka<lm ihtida etmişti; ve Osma· 
noriarın oyadım almaya mecburdu. 

G"B~.nu1tlo beraher, Groşenka yahut 
uJ unıün O manoflar içinde baha· 

sından daha ziyade amcasına, Halil 
O nıanofa; yahut en hii}iik amcasına 
Ahrnet O maııof a alı§knn bir tabi ati 
~ardı; biri inin iJiihlarında küçiik 

12 lahiatinin halkanlardnki büyiik 
~.eces U ünii tatmin etmek istiyordu; 
o~ekincle, kendi ini tabiate vt>nniş bir 
a anını enpati ine hayrandı. 
] ~ro .. enka hangisinin iradeei altın
< 8 ıi:ıtlacak? 

1 Yalnız, neden ilk önce Grocıenkavı 
ıat ı ıı • 

ır nnıaya çnlı;tım? Her lıal<le,, ilk 
:e~?lıatirnde, O ııtanoflarııı gölgedeki 
~ ıatlerini üzerirne giydiğim zaman, 
'1r0~eııka, içlerinde hcnim için en va· 
zı ır · ı· ıc ı ve nnıçlnrnndaydı. 
r. Gro,,enkoyı merak etmivordum; 
-»t'oşeııka o zaman on diirdü~ü sürü· 
)'Orıl11. Halbuki, cli.irt sene sonra onu 
•nerak ediyordum; §UDU elemek isti
Yoruın ki, o ~·akitler, Gro~enka O~ma· 
tıoflar·1 h. h . ı . .. l l . k ua ır eym, ur goz, ya ıut ur 

.:ı) d .... , 1· J" k , .. ''ki"'"" .. eı;ı ' 1. 'a at l\.UÇU • ugune rag-
~erı, Osınnnoflara Jii.znıı bir vücuttu. 
s:ı_llalil O nıanof, kendi oğlundan, 
l l •nı O ınanoftan c:ok dalıa ziyade, 
l • ki ele onun arzularına kar~ı gele-

n11t.,,. 1 .. 
Jvrf u. 

k'knro~"nkanın vamha,.mda, bir cln-
01 a Yuvanna lilrniloviç Ye Yusuf 

Bununla beraber Yuvanna :Milıai· 
loviç kızı Groşenka ile de meşgul ol· 
muyordu. Fakat koca ı Yu uf O ma
nofu arka mda bir gölge gibi görüyo
rum; onu adnn adım takip ediyor; 
,.e yatak oda mm kapısında yüzüne 
her şeyi kapalı bulduğu vakit Yu
vanna l\tilıailoviçe gene kızmıyordu. 
Çiinkü Yuvannamn tabiatindeki hü
tün hu aksili~i doğrudan doğruya lla
Jil Osmnnofun yarattığına inanmıştı. 
Fakat ne olursa oJsun Yusuf Osmano
fun duyduğu büyük ynkmhğn rağmen 
karşı karşıya hiç bir mevzuu konuşa· 
ınıyorlardr. HaJhuki Yusuf o~manof 
konuşabilmek için boğuluyordu~ ka
fasmda, Yuvnmıaya öyliyeceği bir
çok projeler vardı; birçok §eyler ••• 
l\lesela Halil Osmanof, kızı Groı.en· 
ka; yahut doğrudnn doğruya Yuvan
nn l\1ilıniloviç ... Yusuf O~manof bü
tün hunları anlatacak ve belki de Kar 
nahatta her şeyi atmaktan bahsede
cekti. Yuvanna ile ha~ka bir tarafa, 
Peşte yalmt Hiikreşe gitmek istiyor
du; fakat hiç bir vakit Y nsuf Osma· 
nof Yuvannaya açılamıyor~ kadının 
yeşil hir deniz gibi boşalarak \'iicudu· 
nn saran gözlerinin yanında huna ha
kikaten cesaret eclerniverek kendi i
çerLincle 'e kendi dii~Unceleriyle ya· 
şıyordn. 

Hain ye Ahmet 
Osmanoflar 

O nıanoflarm eıı hü) iigü olan 
Ahmet Osmanofu e' leılt'c~ği günle
rin lıenıen arifcı: iıııle bırakııuştnn. 
Ahmet Osnıunof e\ lenıuek üıereyıli; 
fakat kiminle? •• 

1900 baharını tnkip eden günlerde 
O manofları en çok alakadar eden 
mesele huydu. Osnıanoflar içerleri· 
ne yeni llir kadın daha alacaklardı; 
yeni hir kadın 'e Jinlil Ü:>manofun 
tabiriyle "hilınecliklcri hir kan!" .. 

Nitekim, a{;ahcyisi Alımct Osına
nofnn c' lencceği konuşulılu~u daki
kalar, Halil Osnıanof tüyle di)~m1u: 

- "Belki de Ym ıuına :\lilıailovi
çin bir e.,.i çıkabilir!,. 

Ve hakikatte Ornıımoflar, Yu\'an
na ::\Jilı:ıilcl\'İçiıı kenrlilcrini aldatan 
hain tahiatini mıuıtıırarak, daha 
doğrusu O- ınanorları "idare edecek" 
birisini arıyorlardı. 
Bununla hcraher O rnanonarın için
de e\'lenmek ist<'yen Ahmet 0 .sma· 
nof, bizzat kendisi ne clü~üniiyordu? 

- fa·leneccğim ! 
Bu. Amct O~manofnn dmlaklarrn• 

ela ara ıra tt>krarlnılı~ı bir kelime i· 
di. SadeC'c. Ahmet Osmıınof huna bir 
mesele diye hakmıyor; "yonıluyo· 
rurn !" diyor<lıı. 

"Y oru luyoruın !" 'e az ela ha ileri 
gidilecek olur a, "yalnızım!" <liye İ· 

lave eı1iyorılu. 
Öte taraftan, keıııli c;inden iki ya~ 

kiiçiik Yusuf Osmnnof 1111 tam zıclılr 
na bir talıiati Yardı. Dii•ündiiklerini 
içinden konu~uyor, çok kereler ken· 
eli kncler yahut talihini en kiiçükleri 
HalH O mnnofa bırakmaktan zevka
lryorcln. Ve zaten Osmanoflarm için· 
tle a~a~ı yukarı lıcmm lıcp~i. Halil 
O nınnofnn irmlesinıle malıpu ka1-
mıc:lnr gihi) di. 

~ İt<'k inı. ı\ lınıet O<ımaııofun evle· 
nccc~i tı\'larm arif ('::,İr;ı]e Hnl.i1 Os
mnno( hunu kcnrliı:ıi ıle anlayorclu. 
Fakat İf:nlerinc gelecek ' ·akalar için 
Halil Oı:mnnofnn h"·ıüz hir şey se-
. , .... k N 1? U<'." • • 

zın' ıı.:ı , .o tu. ı a ı • .;,ezınmıyor 

mu" eledim?. Şu lınJ<le Ahmet Osma· 
nofa intihnp cflcre~i kndm için. ne· 
den bir cıw,•nlrnti hile r,i>ze alınış bir 
tnbiati 'ımlı? 

ro tnkanm ana , e hahaı:ınr.. (Devam cdi ·or) 
~ ltı•nofu da hatırldyacağım; yamı 

lif' ~ııı]m. ~"ınanoflarrn hahçeı;incfo ---------------
k adar n~ır, valnız. ,.e her ~e-re ıa- l(IJRIJ!va abone o/u-
1,aH YtırOr<lil; Yuvnnna 1\1 ihailoviç 
L~ g zinti <lnkikalnrmıla anki hiç nuz ve abone ediniz 
ır .eyle meşgul olmuyor gibi yeli; 
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Gülhane hastanesinden notlar 2: 

Hastalara niçin sefa ge -· 
diniz denmez? 

İnsanı daha çok hayata bağlaya yer 
megerse hastaneymiş .. 

Hastahaneye giren herkesin, hergcy
den evvel maneviyatı kuvvetli olmalı
dır. Oraıı, harici atemle kıyu kabul et· 
mez, bambaşka bir yerdir. Vaktiyle 
dünyaya fani alem diyerek ondan ala
kasını kesmek isteyenlerin felsefC$i ıu 
idi: 
Yattık bülent ıervlerin &ölgeainde pd 
Dehrin bu hayı huyuna meclubü han- t.. 

deyiz 
Hastahane de dehrin haYI huyun· 

dan uzaktır. Fakat oranın öyle bir hay 
ve huyu vardır, ki bu, bence yaıayan 
insanın bir defa görmesi lazımgelen 
bir lilemdir. 

Çünkü hastahaneyi gör~ükten sonra 
sihhatınızm kıymetini daha iyi anlar, 
içtimai yardrm müesseselerinin ne de
mek olduğunu daha candan hisseder
siniz. Bundan sonra duyarak, kıymeti
ni bilerek ya§C!rsınız. 

Karantinada kağıdımı doldurdklan 
vakit: 

- Şimdi doğru hamama gidin .. Son
ra birinci had.:iye koğu~una geçersiniz: 

dediler. 
G•:Hhane hastahanesinin demir par

maklıklı kapısında haıtalanru görme 
ğe, onlardan bir haber almağa gelen 
birçok insan bekle~iyordu. Kapıcı Hü
seyine yalvarıyorlardı: 

- Ne lur bir haber gönderin.. 
Kapıcı kim bilir belki ellnci, yüziln· 

cil defa tekrarlıyordu: 
- Zyaret günü geliniz: .. Başka gün 

olmaz;. Anlamıyor musunuz? 
Y alvaranlann yUzlerine dikkatle bak

tım içlerinden kap:•.:rya: 
- Ne insafsız, merhammi.ı adam .• 

dedikleri belli idi. 
Fakat ben, bunu hastahanenin §id

detli bir disiplin altında bulunınasının 
bir neticesi olarak tefsir ediyor: 

- Hastahane biraz da hapishaneye 
benzer .. diye düşü!Vjyordum. Yalnız 

bir farkla. Hapishaneye giren ne vakit 
çıkacağını bilir. Hastcdıaneye giren ise 
bunu bilemez, tahmin· edemez. Bunun 
içindir, ki biraz korkar: hastahaneyi 
soğuk bir yer telakki. eder. 

tş:.ni gücünü bırakıp hastasrru sor· 
mağa gelenlere acımamak fiden gel· 
mez Belki çocuğunu görmek iste 
yen bir anne, belki oğlunu görmek is
teyen bir baba, belki kocasını görmek 
isteyen bir kadındı bunlar.. Candan, 
yürekten bağlı bulunduktan ve bir an 
gözlerini ayırmak istemedikleri sevdik· 
lerini, hastahanenin kapısından girdik 
ten sonra daha çok, daha candan ve da
ha içten sevmeğe, hasretini duymağa 
başlamışlardı. Ben bunların arasından 
gurur duyan bir azametle yürilyor gibi 
ilerledim. Kapıcı Hüseyin, elimde basta 
kağıdını uzaktan görmüş ola'.:ak: 

- Hamam kapının solunda .. Doğru 
oraya gidin .. ihtarında bulundu. 
Hamamcı Mustafa, kapıyı açar aç-

maz, kenarda bir yer gösterdi ve: 
- Orada bekle .. dedi. 
- Sıra mı bekliyeceğim? 
- Elbette sıra bekliyecebin. Yata-

cak yalnu: sen misin. 
- Çok mu var? •• 
C.evap vermeden işlerine daldı. Son· 

ra: 
- Merak etme sana da aıra gelir •• 

Kağıdını aldın ya ... O kadar .• 
Bana da sıra geldi. Hamamcı: 
- Pijamalarını giy... Elbiselerini 

bize mi teslim edeceksin yoksa evine mi 
göndereceksin? 

- Evime göndereyim.. 
Gözlerim elbiselerime kaydı. Hergolln 

giydiğim elbiseler bana o kadar yakın 
geliyordu ki... Onlardan da ayrılacak 
elbisesiz kalacaktım. Tuhaf bir acr duy 
dum. Elbiscsizlik acısını. 

Demek ayrılık acıın, elbise için de 
duyuluyordu. 

- Kim bilir bir daha onlara ne va
kit kavuşacağım .. diye düıündüm. . . . . . . 

Şimdi birinci hariciye lroğuıunu so
ra sora ilerliyordum. Bembeyaz duvar 

NCkahat devresine giren bir hasta: 
._ 1 _ j apandisit ameliyatmdan 

...... 

.. 
Kapıcı Hüseyin 

• 

lar, tertemiz koridorlarda bcyu giy· 
mİJ doktorlar, beyaz giymi~ hem~irc, 
beyaz giyrniı haata bakıt.:rlar arasında 
gezİ§İni unutmu bir insan gı'bi sende
leyerek yürüyordum. Bu mebzul bcyu
Jık adeti içime fenalık veriyor~u: 

- Niçin diye düıündilm. İnsana ba
yatı sevdiren daha canlı renk intihap 
edilmemiı. Mesela kıpkızıl, pembe, ye-
n.. Bunlar hayatın en güzel renkleri 

değil midir. Ve hasta ilmini% gözleri· 
ni bu renklere dikerek daha çok teselU 
bulamaz mı? .... 

Koridorlardan geçerken koğu§lara 
baırmı uzatıp bakıyordum. Karyolalar 
beyaz, örtüler beyaz ve beyaz hemıire
ler... Fakat tuhaf.. Hislerin bu kadar 
ant çözülilı ve değiıi~ni hiç tasavvur 
edemezdim. Beyazlığa alı,rr gı'bi olu
yordum. ÇUnkil beyaz: en temiz §eydi 
Lekesiz bir beyazlık, hiç bir renge, ki· 
re tahammUI edemeyen bir beyazlık .. 

Bembeyaz yatağım beni bekliyor ve 
bütün hastalar gözlerini bana dikmi§ler 

df. Bo§ yatağa ki~,.n geleceğini uzun 
mUddettir merak ettikleri bakışlann 
dan belli idi. 

Mide ameliyatına hanrlanan bir ih· 
tiyar: 
Geçm~ olst?n .. dedi ve ilave etti: 
- Dün o yataktan bir ameliyatlı 

kalktı. tn§lUlllah ıen de onun gibi kur· 
tulunun ..... 
Diğer yataklara baktnn. Her yilz ba· 

na gı:i1ümsiyerek bakıyordu. Gözler ko
nuşuyor gibi idi sanki. •• 

- Fakat her ağızdan: 
- Geçmiş olsun sözü duyuluyordu. 
- Safa geldin..... demeyorlardı. 
Ne iyi değil mi? Hastahaneye ne 

safa getirilir, ne de safa gelinirdi çünkil. 
Anlayodrum. Burada birçck dost e

dinecektim. Bircok yeni simalar tanı· 
yacaktım. 

yalda§an B. MaiJiar. 
sonra enneai ile ~ba§& .. 

İz:dirap <Syladir. İnsanları Oaha içli 
daha samimi ve daha iyi kalbli yapar~ 
. Yatağıma henüz gelmiştim. Genç 

atajyerlerdcn B. Cemal tabelama yazıl
maSI lazımgelen şikayetlerimi yazdı. 

Ne gibi hastalıklar geçirdiğimi sordU.ı 
Ve hepsinin üstüne de: "Hikayesi,, ba~ 
lığını koydu. Sağlık hayatının hikayesi.. 

Vazüesini bitiren genç doktor uzak
laşırken elinde derecesi ile mmş~e yalt 

la§tr. 
Sordum: 

' - Yoksa <ierecemimi alcaksmu:? 
- Tabil-4 
- Fakat ben yatakta vatacak has• 

ta de~lim, kL 
Güldli: 
- Buraya gelen erkes hastadm 
- Demek şundi ben hastayım 
- Tabii • ., 
Derc.t.:eden sonra nabzım sayıldi ve 

her ikisi hik~ycmi yazan k5.ğidm çiz· 
gileri arasında tesbit edildi. 

' Ben vazyeti gördükçe vUcuallınOe 
garip bir kmklık hissetmege başladıtnc 

- Uzcrime bu kadar fazla dü§erler
e sahiden hastalanacağım. diyord~ 
Hemşire: 

- Bu akşam yemek yimeyeceksiniz; 
rontkeniniz alınacak; Baryomin yiye- . 
c:eksiniz. 

- Bayromin yemek midir? 
- Hayır, içeceksiniz l 
- Bu hem yenir, hem de içilir mU 
- Sulu olursa icilir. katılasırsa ve-

nir •• 
- Çok mu?., • - Yanm kı1o kadar. Hem o kadat 

korkmayın. Ne tadı var; ne tuzu. 
Ne tadı ve ne de tuzu olan bu !nesne 

nin üç clardak dolusunu mideye indit 
mek öyle hemşirenin dediği gibi kolaY. 
olmadı. 

Mamafi apandisit teşhisinin öyle ba• 
sit bir iş olmadığını bildiğim için kat
lanmaktan başka çare yoktu. Nitekim 
rontken, apandisit olmadığımı açı'ğa 
vurmuştu. 

Biraz sinirlerimi yatıştırmalC nıtiyae! 
biraz da hastahane yatağına uzanına]( 
merak ve hissi ile yatağa çıkarken ba• 
şnnın ucundaki tabelaya gayri ihtiyari 
bir daha baktım. Fe•.:aat .• 

Gözlerimi uğuşturdum. Evet dognı.ı 
Hayatımda ilk defa on üç rakammm 
şeameti ile ürperdim. 
Ayın on üçü olduğunu bilsem bugiin 

gelmezd:.nı.. diye düşündüm. 
İlk gün benden daha önce yatmış o

lan Muzaffer beni bahçeye davet etti. 
- Biraz gezinmek insnnm sinirleri· 

ni yatıştırır .. diyordu. 
En çetin ameliyata hazırlanan B. Ke

nan daha çok düştinceli idi. Fakat ka· 
rannr vermişti. 

Hiç ıtanıdığrmız olmadığı için üçll
müz beraber gezinirken, nekahat dev• 
resini geçiren hastalann: 

- Kuvvei mantariye sıfır.. aedikle
rini duyuyorduk. 

Bunu sonradan öğreniiik. Hastahane· 
de "kuvvei manev1ye., yerine i'Kuvvei 
mantariye,, 'eliyorlar ... 

Niyazi J\Jımet 
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erşeyın 
• • • en ıyısı .. 

Küçük lıikaye 
Yazan: Refik Ahmet Seveııgil 

Oçyıldu: vilayeti valisi yurdunu se· 
ver, çalışkan, fedakar bir adamdır ; 

nahiye müdürlüğü, kaza kaymakamlığı, 
mülkiye mlifettişliği gibi vazifelerde 
bulunmadığı için memleketi pek öyle 
karrı karış bilmiyor ama yüksc-k tahsi· 
li, idarl kabiliyeti, yılmaz 1:ıir azmi var. 
Valilerin muhtelif mesleklerden seçi· 
Jejileceği hakkındaki karar üzerine bu 
memuriyete getiritmi~. bu isabetli tayin 
onu yakından tanıyanları, bilhassa mem 
Jeket hesabına, pek sevindirmişti. Ken· 
disindcn nice nice hayırlı i~ler bekle
niyordu. 

0, hususi hayatında her §eyin en i· 
yisini yer, en iyisini giyer, en iyisini 
yapardı. Karakterindeki bu ehemmiyet· 
1i hmusiyet elbette iş hayatında da 
kendisini gösterecekti. Nitekim öyle 
oldu. 

Memlekete ilkokullar lazımdı, mü· 
hendislere en modem §ekilde yeni bi
nalar yapılması için planlar ha.zırlatıl· 
dı: vilayet topraklarını sulayan Deli
r:wın kıı mevsiminde ikide birde ta§· 
tığı, yer yer üstündeki tahta köprüle· 
ri ahp götürdüğü, kazaların biribirle
riyle olan bağlılıklarının k~ildiği söy
leniyordu. Bu asırda tahta köprü ayıp 
bir şeydir; Bay vali elinaen gelse u
maköprü yapbrmak isterdi, fakat mad
di imkanı da gözönUnde tutmalı, onun 
için şimdilik hiç olmazsa beton k3p • 
r:iler yaptmlıru111 düıünlildü. Villyet 
metkczinde toplanılıp oturulabilecek, 
konCerans, konser, müsamere veriltf:ek 
bir genişçe salon yoktu; Altı ıinema, 
üstü kiltüphane ve istirahat odaları ol
mak Uzere güzel, Jık, konforlu bir bina 
(Memurlar Klıibü) yaptırılması için 
te§ebb:lse geçildi. Artık öteki i§leri de 
ona göre siz kıyas edin ... 

Herkes memnundu: OçyılClız vila· 
yeti valisi dostlarının yüzünü kara çı
karmamıştı: bir yandan yukorda sayıp 
<iöktüğümüz İ§lcıi hazırlarken öte yan
dan da vilayette ciddi 'bir iş kontrolU 
kurmuş, dairelerde intizamı temin et
mcğe çalışmış, halka kolaylıklar göste· 
rilmesini emretmiıti. Asrın icaplarına 

uygun modem bir idare sistemi kur
mak isteyor4u: kimsenin hilkumet iı
leri için bir diyeceği kalmamalr. her 
şey tıkmnda gitmeli idi. H~buki eski 
alııkanlılC neticesi, baıı memurların 

llmn olduğu kadar çalışmadıkları, vak· 
tinde .gelip gitmeölkleıi, halka inkt
lip ruhuna asla uygun olmayacak §C· 

kilde, Osmanlı candannası gibi fena 
muamele ettikleri söyleniyordu. Yeni 
vali böyle iıf ere pek kızardı. Valilik va
ziresinin masa başında görülemiyeceği
ni, memuriyeti snhasını sık sık dolaşma· 
dıkça, yani sözün kısası kaymakamları, 
na..'ıiye müdürlerini, köy uuhtarlarını ve 
sair alakalılan sıkı bir teftiş altında bu
lundurmadıkça ittediği gibi bir idare 
kunnağa muvaffak olanuyacağını an
ladı. 

Valilik için fi tarihinde alınmış olan 
makam otomobili oek köhne idi~ eski va 
hi bunun yen!lcnmesi için vilayet ibüt
çesine tahsisat da koydurduğu halde 
mürUvvetini göremeden. yeni otomobi· 
1i satın alıp bir kere bile binemeden 
baJ'<a vilayete değiştirilmiş. gitmi~ti. 

Yeni vali selefine hayır dua etti ve bir 
idare &mirinin umumi mesaiy i yoluna 
koyabilmesi için en mfıhim lüzum ve 
zaruretlerden biri olan binek işini bir 
hamlede halletti. Pırıl pırıl rengi il(' 
göz alan, üstı'..i yuvarl:ığa } akın meyilli. 
arkası kuyruklu piyano gibi uzun. geniş 
ve alçak çamurluklar arasında teker
lekleri görünmeyen gilzel, şık, zarif o
tomobile Jrnrularak ve vilayetin jandar
ma komutanını da yaruna aıarak mıntı
kasını devir ve teftişe çıktı. H urde fi. 
yatına aatılmaaı düşünülüp de henilz 
alıcısı çıkmadığı ıçin elden çıkarıla

mamıı olan eski otomobile de ~örülen 

eksiklikleri kaydetmesi için mektupçu ve 
belki yolda lazım olur diye bir sıhhi im
dat çantasiyle birlikte hükumet heki
mi bindidlmişti: onlar da arkadan ge
liyordu. 

Kasabanın içindeki yo1lar ne ise ne, 
fakat kenar mahalleleri geçip te kırla
ra doğru biraz ilerleyince otomobil bo
zuk yolların üstünde hop c.turup hop 
kalkmağa başladı. Vilayet merkezini 
kazalara b:ığl::yan şose Nuh nebi za
manmdanberi tamir görmemişti. 

Bay vali sarsıntıdan fazlaca rahatsız 
olmuıtu, fakat dişini sıktı, sesini çı· 
karmadı. Oldukça dik bir tepeye doğru 
tırmanıyorlardı. Jandarma komutanı 

vaktiyle Balkanlarda eşkiya takibi ile 
geçen gençlik senelerine ait hatırala
rından bahs:diyordu: Bay vali onu 
dinlemeğe çalıf!rken bir aralık alt ta· 
rafından şiddetli bir çatırdı işiterek ir
kildi, ayni zamanda otomobil de düz 
yolun üstünde hendeğe yuvarlanmıı 
gıöi dehşetli bir sarsıntı ile durmu§· 
tu. Otomobilin içindekiler bağırsakla

rı ağızlarına gelmiş gibi oldular. Şo· 
för a,ağıya atlayıp otomobilin dört tf· 
rafını inceden inceye gözden geçirdi. 
Otomobil son moda, çamurluklar ga· ı 
yet alçak ve makine kısmı zemine pek 
yakın olduğu için bozuk yolun Ustün
deki çıkıntılardan birine şiddetle çar
prp kınlmr§, muhterem yolcularını da
ğın battnda dımdızlak bırakmak gibi 
bir münasebetsizlikte bulunmuştu. 

- Hay Atlah müstahakkrnr versin, 

tuh .... 
Diye söylenerek mmldana homur-

• elana indiler. Müıterisi çıkmadığı için 
satılamam11 olan eski otomobil arkadan 
nazlı nazlı ilerliyerek yetişip geldi; 
mektupçu şoföriln yanına geçti, vali i
le j2ndarma komutanı içeriye girip he
kimi ortaya alarak sıkıştılar ve bu va
T.iyette yokuluğa devam imldinı gö
remedikleri için geri döndüler. Yol or
tasında kalan yeni otomobilin şoföl':i de 
oradan geçmekte olan öküz arabalarmı 
çevirerek üstü yuvarlak gibi meyilli, 
arkası kuyruklu piyano gibi geriye doğ 
ru uzun, pırıl pırıl, şık. zarif otomobili 
iple bağlatarak çektirdi. 

Bay valinin bu işe pek ziyade ı.:a~ı 
stkılmıştı; fakat o her hadisenin s:bebı· 
ni araıtınp tedbiril}İ düşünmeği. boş 
boşuna oturup hayıflanmaktan üstün 
sayar bir a.damdı. Y ep yeni otomobilin 
kmlmasının sebebi yolsuzluktu: her şe
yin başı. memleketin en büyük derdi 
olan yolsuzluk .... 

Bay vali. nafia başmühendisini ça· 
ğırttı, projeler hazırlattı, hesaplar ya!: 
tırdı. vilayet merkezini kazalara bag· 
lamak ıUzerc yapılacak olan yolların en 
iyi cinsten olması için emirler .verdi. 

Uzun zaman uğraştılar, tahsıs:ıt bu -
tundu, keşif yapıldı, sartnamc, eksilt
me ihale, filan derken nihayet dokuz 
ay '00 gün sonra viUiyet merkezi ile en 
yakın kaza arasında nur topu gibi bir 
asfalt yol ortaya çıktı. 

Biraz pahalıya mal olmuş. vilayetin 
varidat kaynaklarından çoğu .kurumuş, 
hnyli sık1:ttı çekilmişti ama Anado
lunun bu \icra köşeF.inde medeniyetin 
en yüksek buluşlarından biri tatlıik e
dilmiş, seyrüseferde büyük bir rahatlık 
temin edilmi_şti. 

AsEalt yolun açılış töreni vilayet 
merkezinden en yakın kasabay.a kadar 
olan yerlerde davullar zumaiarla düğün 
b~yram edilerek. söylevler söylenerek. 
horon çevrilerek kutlulandt. Vilayet 
merkezinde, haftada i';i gün çıkan res
mi gazetede de gayet ateşli , Ş'ltafatlı 
bir başmakale neşredildi. 

Ne yapılsa, ne denilse azdı; zira gös· 
terilen himmet büyül:ı elde edilen sa
adet dah:ı b:iyüktii. 

Aradan çok gcçqıeden l'tavc-lar bozul
du, kıı geldi, kar ya~dı, yollar buz tut-

tu ve en ya1tm kaza ile v!liiyet merke· 
zi arasın.da daima gelip gitmekte, köy· 
lünün ormandan kesip satmak için vi· 
liyct merkezine getirdiği odunları ta
şımakta olan öküz arabalarının o ca· 
rum asfalt yolu bırakarak ve tekerlek
lerin tepesine kadar balçık çamura sap· 
mekte oldukları görüldii. 

Medeniye!e karşı gösterilen bu m~
halcfetc fena hal.de kızan bazı §ehirli
ler, bir sırasını getirip işi valiye açtı· 
tar ve köylünün münasebetsizliği, 

kendisine yapılan iyiliği takdirden aciz 
olması milna_ .l.ı etiyle bir hayli atıp tut· 

Birigit Helm 
Almanqadan 
kovulmamış! 

Sinemadan çekiltp 
Berllne giderken bu-ı 

nu söyledi ı 

Brigit Helm 

Brigit Helm yazın Almanyadan 
Fransaya gelmişti. Bu m:.inasebctle bir 
Fransız gazetesi artistin Berlinden, 
bir~ok yahudiler gibi, koğulduğunu ve 
bir daha Berline dönmireccğini yaz
mıştı. 

Şimdi Brigit Helm tekrar Berline gi· 
diyor. Gazetenin yazdığı nered,. kal
dı? 

Bunu, Paristen aynlırken bizzat ar
tist, ayni gazeteye verdiği beyan{ltla i
zah etmiştir: 

"Benim Almanyadan k-oğulduğumu 

yazm•ıtınız. Hayır, ben Almanyadan 
koğulmuş deği1im. İşte şimdi yine Ber
line g:diyorum. Bunu böyk•.:e ilan edip 
verdiğiniz yanlı1 haberi tekzip etmeli
sıniz ! 

''Niçin gittiğime gelince; Onu da an
latayım: 

"Fransada bana b:rçok • film tekli· 
finde bulundular. Fakat, hiç biri işime 
gclnl'•di veya hoşuma gitmedi: kabul 
edemedim. ::En son olarak bir teklifte 
bulundular: 

"Greta Garbo vaktile, sessiz si
nema zamanında çevirm'§ olduğu "Ne-

esiz sok. k,, filmi. Ben bu Iilmi, gerek 
mevzuu, gerek dekorları ltib:ıriyle çok 
severim. Vaktiyle çok heyecanla ve d~
falarca seyretmiştim. Ayni filmi bu.,.ün 
kcnd:m sevirmek Ve Ol)a daha güze} bir 
gckil vermek, tabii benim için büyük bir 

tuiar; va1inin de kızması, öküz araba
larının mu:tlaka asfalt yoldah gitmesi 
lizımgeldiğine dair emir ~ıkannası bek
leniyordu, fakat Bay vali halk dostu i
di. İti inceleyip ıebOblerini aradı ve 
öğreneli ki ölciizleıin ayaklan buz tu· 
tan asfalt yolun üstünde kayıp her ilrl 
adımda bir hayvan yaralandığı ve bu 
yüzden ehemmiyetli zararlara ufrantl· 
dığı içindir ki köylü, uabaaım da ken
disini de asfalt yolun.t kenarındaki ça· 
mur denizine atıp kaza beladan kur
tulmayı •.:ana minnet bilmişti. 

Bay valinin kınp köpürmesini bekle-

Sağlik bahisleı i: 

yenler onun ağzından ıWcQn, insaf, ve 
aklıselimin şu suretle konuıtcğunu i .. 
şittiler: 

- Her fCyin en mUkemmeliıü vil· 
cude getirmek elbette iyi bir ıeydir~ 

fakat yolun en iyisini yaptırdıktan son• 
ra nakil vasıtasının da ı-n iyisini kul• 
lanmak lbnn değil miydi? Öko:lz arabası 
için toprak yol, beygir arabası için fOSC,, 
motörlil nakil vasrtalan için de ufaltl 

Islahab her sahada ayni z,amanda 
ve binöiriyle muvazeneli bir •ekitde 
yapmak mecburiyetindeyiz; 8küz ara· 
bası da artık tarihe karıpnalıdır. 

NEZLE 
Sonbaliar, ve kış mevsimleri nezle 

aramızda eksik olmaz. l\lalıiyeti iti· 
hariyle nezle ehemmiyetsiz llir has
talıktır. Fakat hiiyiik lıastalıklarm da 
küçük kar<lc5İ olduğunu unutmamak 
lazımdır. Dikkııt edilmcz.:e nezle 
hiironfİLin, zatiirrce, Y.almt zatii1cc
nin de ha~laııgıcı olnhilir. 

Onun için ı:;<"rck conhnhnrda. ge
rı·k kı)m: 

- A<lım1 ende nczJe değil mi?" 
Deyip te gcçıncmcliclir. Tczlcy<' 

tutıılun kimse ınuLliiku hunun tcıla
vHn,. ıtikkat l'tıncliılir. 

Fakat lıer ycğitiıı hir yoğurt ycyi:.i 
olılu~u gilıi. ı.:nlihn lıer senenin ttl'Z· 

le mikropları d:ı ha ka ha:.ka tahint
lcrclc oluyor. Bundan dolayı ı;c~en 
enclerdc nihayet iki :riin içeri imle 

geçen nf'zlc lm sene znlıiren eski s~
ncforinkinden hafif ı:ihi görünmeklt> 
beraber dalın uzun sürüyor. 

1937 - J93R nezle~i iptida boğnz· 
da h:ı..Jnyor. Ök iirük, akı:ırık fa-lı 
devam ederken mikroplnr burun de
liklerine ~c,:iyor, lıurundan başka 
yiiz ve g(.iz' k1znm·or, i~ ()ksiiriik ile 
aksırığa, humn akıntısı iliivesiyle de 
kalınayor. Ilımdan sonra kulaklara 
kadar irayet saha r gcnic:leyor. 

Tlülfı n evYelki senede iki gi.in i · 
çimle ıı:clip ~cçcn nezle hu sene en 
küçük hir ihtiyatsızlık ile on he~ gün 
iircn bir lıastalık oluyor. Kıiiçük kü

çük lrn talıklann hir yer,. toplanma
sı hir iki lı:ıfta hayatı zelıirleyor. Has 
taltgın lm "tıretle uzaması' tabii ola
rak e~l<'re, do tlara sirayetini de artı
rıyor. 

O lıalctc ne yapmalı? 
Yapılm·nk ~ev eüplıesiz inala von 

ile, antiscııtik ilfü;ları gargara ile ho. 
ğazlarr, hnruıı c.lc1ikJcrini temiz tut
mak. knllnnılun rncnili]leri sık sık 

zevk olacaktı. 
''Kabul etmek üzere idim. Hattı mu

kaveleler hanr1annuı, bir imza koymak 
kalmıştı. Fakat, tam bu sırada Berlin
dcn bir mektup aldan~ Kocam beni ça
ğmyorl:Iu. Berline dönmem için göster
a:ği lüzum hakikaten o kadar mUhim 
kj, bu filmi çevirmek dünyada en bü
yük arzum bile olsaydı, yine vazgeç
mem Jlzunıelecckti. 

clc6i;tircrck, yahut elleri, yüzleri sı1' 
sık yıkayarak mikropların inti~arına 
imkan "ermemektir. 

Her lıalde lıa talık daha bnşlangı• 
cmdıı iken i tirahnt ederek acele ge-
çirmcge bakmak Jiiznndrr. 

Fakat hnzı A"nıpa gazetelerinin 
, ·erdikleri malıiınata göre, ncz1evi ça• 
huk atlatmak için son zamanlarcla 
doktorların tavsiye ettikleri bir ilaç 
daha Yarclır ki hu <la şaraptır. 

Trıhahct nrahın f n?.lasmı zehir o
lnrak telakki eder. Fakat arnhm i• 
vi dn i11den it;dal <lnet"Pc:inin rnu
km·, i olarak tec:ir edeceğini, ''iicut 
için dahili bir anti~eptik vazifesi ~(). 
rece~ini ele ~ene ,·rnpa doktorları 
knlıul ediyorlarnm. 

Şarnhm h·i cin ini satıcılanndan 
hile (i~renmek kolaydır. Yalnız her• 
kes için makul haddi nedir? Bunu 
tnvin etmek bir takdir meseJcsidir.ı 
Şalı i tecrübesi olan bir Avmpa ga• 
zetccisi lm miktarı şu 6Uret1e tayiıı 
ccliyor: 

- Doktorların ta\!İye edecekleri 
miktnrm iki mis1i ! Yani doktor ~n
ele yarım işe derse, bir şi~c kullanıl• 
hilir demek isteyor ••• 

Bununla beraber en do~rn nw 
leye hiç yakalanmamaktır. Bunun i• 
çin de vücudu claimi surette moka' 
vim tutmaktır. 

Sık sık nezle olmak' istemercnlct 
a~ızlarında çürük di Uıtmamahdır. 
Zira <Ji,.Jerdeki t'Ünikler valnız mi
devi h~7.tnakla .. kalmazla~. Ağızd• 
ne~lc mikroplarının d:ı birleşerek bo
ğaza, hunma sirayet etmesine, ora • 
dan teneffüs hon1larma 2ecmelerine 
1ıizmct cclerler. Sonra çok sıkı giyin'" 

mek z:mnctlildi~i gibi nezleden. so' 
ğuk nlınnclan insanı kurtarmaz, tanı' 
tersi nezleye, soğuk almava daha far 
la istidat verir. Sıcak odalarda ner 
le olup so~uEa hirclenbire ı:ı:eçmek ti 
nezleye tutulmağı kolaylaştıran 11~ 

beplerden biridir. Nihayet kış ~İP" 
lcrincle tn(!akta oturmak gayretivle D"' 

<lanın ba,·nsmı deı~İ•tinnemek, hiivl~ 
Jikle hozuk Jın,·a idnde yaı:amak iti
yadında bulunmak ta hastalık istida
dı getiren mühim seheplerdP.ndir. 
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6ece1ey·in işlenen 
eina·3 et 

Va/ter -ayık olduğu cezayı 
kanile ödedi 

d Eski A"mf'rikan polis hafiyelerin 
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Y1 anlatıyor. 

Hnrlis~ daha dün oJnm" gibi, hafı· 
zasın,la... N . k 75 . . d 
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ctııır Jfl~ıunakl d . bo rumu"a . . ar a, ev1n d ·• ınn or \ y . ·' N!c'; :nrı h.,ı~h~•m zaman alcfo;ından 
1 •1 >ır lumlı ~ nka ge~ivor. Penct-re
ı>rı ·· .. 
• g ı~uııeu ii~t kat odasın<la tam 

'"' . 1 ı rını '"~ cnP·1Mhfrİ ldnıhilir kim-
er otur l ' ,~. . h 

k 
ııııı~ ur. ı ırını e~ sene en·r' 

0 n•tn K · · ,. d ~ · ntra ı~ırnır canc;m bir ka-
ı:~"1:1 ~; .. likte, J\lhn Volter adrmla 
DJr k ·ı 
0 rl . "lı ya amı~tr. Vakit ı?ertik.çe 

d "'rf>, muhtelif kim rlere kiralan-
' O]·. ' ·ı 'aırP.nın oı nlarrncla muhtelif 

aı rl .. r . . '1 k se . . '°")'ıp ı~lı er; m·ga ettiler \'c 
\ fq\JIPr, 

• l(~tHfj k"n 1· ]" .. .. l 
.t h .. < ııııe r 111111n11yorı um • .'\f'a a 1 . .. . 
t ın "' ın ucıt kat oılalarıncla o-
Ur:1n k" 1 . 

Jlrl ıra"ı ar, hır rulıi hnlırana ka-
U) kı, rrudır? Gef'eleri krnrl ilerini 
~ tutınadı:rr Qlınuş mudur? 
•

11thah k lıen·· ın er rn ırntlninde ortahlc 
· ••z alara kartı 1 k 'k ·· · nın ·· .. n 1 ı en eomıne-

Yal 
00 ~~".de ı:terelik Plhi"rc:İ\·le bir lıa-

et •orünm·· "l" ?'R Jİ d ·" u mw ıır · ir kf'ı::er se-
" Uvdular m ? 'r h h. tul(Jat '· a •tt ır clnvann 

8Urttlt~~tn sökülü§iinü andıran bir 
. u ...• 
Alher V 1 

nıatt . 0 t«-r ('RlıQmaflıın kRzan -
~i .. : •steven sefihlerılen hirivdi. Cer-
h 

-..vatıla b" f' • .,_ 
i "iStU ır 11 "rı~aıla Cl11ıcrvor sri-

zı '-
1 

nÖvordn. Fakat kandırdı:;, ba-
~aı ar k d' · • ., 

sıt:ı • f"n ıııını ha"hca geçim ''a-
ırır te-lcil edivprdu 

. Albert V lt 1· • 
di~j ı_ 0 er, P. ıne geçinnelc iste-
h •:ızlarm ..n eli""'• 
ak~ &.uz 1!?1ne, cazibe.sinf' 

tupJa ayordu. Rau mfiesseııelere mf.'k· 
Ya ib _mUracıJat eder ve hir daktilo-
a tıvacı oldu:;.ınu hild" • d" 'f 
Vyeıı h. ırır ı, :• n-

Y~Şt ır ya, ileri ııÜrtnf'zdi: "N'" 
]• • oluna olen h • 1 . ır d" n. enım e calı.,abı-
~ •vor ve (alı,trTarait krzrn fo-
! Fmı da istemevordu 'h .. 1 ,_. '!e. h • · nov e nır 

t er kım olsa. talin t"ılcabilirdi 
ııte h ·b· d · l\utfı n ft' ı •• a':etlerden hirine 

ll\ı Wh~elf'r mmlı hir kw. talifl çık· 
ap 1' Yf'tmı~ he"İ'1r.i eadd,.tle Voltf.'rir 

80:;tnn~mnı hulmn, ''e fakat ondan 
ıni,t~ hır •laha hayatta izi göriilmt'-

ır. 

1'İ~·:lis der!.ıal tahkik41ta ~e~ti. Vohf.'· 
çoft a.?1

:• onllne ıreldiklt-ri zaman 
nirı llıulum ,.e cnarenırlz hir mrRele-
Yib.t ~~ll!ne _!ıazırla~m.a~a oldukları 
anJ.. ~~ın acr ,.,. r•ifl ı ıf ;ulf'lt-rlnclr.r 
!arı •1t~·ord11. Jf ,.ıJ..,ıki. Voltf'r on· 
l'q ~ ercl ltarııılaclı. Apartıman a-

lltııala h19?lnnch. 

Volter, bi;y)e hir kırı gürmediğiııi 
• ~ göndcrıliği ınrktuba lıiJa neden 
ı·crnp \erifmediğ'ııc hayret ettiğini 
öyliiyordu ... Polis de güriinürde bir 
~ey hnlnııındrğı i~in ş;ındiJik Volterle 
doğrurfon doğruya me;gul olmağı bı
rakmıı-tı. 

Çür~kü e,·Jerini bırakıp knçan ba
zı kızlara tesadüf olunuyordu. Bu 
kızlar hir rnüd,let sonra yapt~ ha· 
t.ıyı anlayıp geri döndükleri cihetle, 
Rutlı Wlı<'eler'in de bQyle çocukluk 
yapmış olması da lıatıra geliyor ve 
birkaç gün onra tekrar ortaya çıka· 
hileccği umuluyordn... Lakin kav· 
holan kızın ailesi asla bu fik;e y~
naşmayordu. Şüpheler de artmakta 
olduğundan yeniden bir araştırma ya
pılrnusına karar ,·erilcli. 

Bu ıefrr, evi bomho§ buldular. 
Volter ve earı~ın kadın ortadan kay
b?lmn~lardr. Ev sahibi,. o daireyi ye
nıden haşkalanna kiralamak üzere 
len~izlettiriyordu. Fakat zabıta, dai
reyı tekrar araştırmaktan weri kalma-
d T • k" I"' 1

' .. ctıce ı, ocağm tu~lalarmın ov-
nadıgmı ve üzerinin veniden ho,·attr-
rılmı~ olduğunu ke§fctti1er. • 

Boyanıp aslı ara~tırı hnca. \' 0 iter 
t~r:trrnllan alnımı~ olduj:;'lı ()~reııilıli. 
'\:oklama ''e araştırma daha clerinle"-
1 iri ldiği zaınarı hir insan viicıulnnu~ 
yannıı~ par~alarmn lC'sadiif eclilnwz 
mi? ' 

Bıı parçaların kime nit 0"111;:11 ıln
lıal anlaşılanıayor~a da, iize;indeki 
hnzı kı~metaiz ziynet eşyasından 
Ruth Whceler olduğu nn1aşıldı. 

Tam im sıralarda, Volterin sarr~ın 
k.adın arkadaşı Katra r.ıkageldi. Po
hsler. i1f.'r zamanki gih: nezaket gliıı
tererclt Katyadan ne istediğini 8-0r· 
dul ar. 

Katvo liir şem'ııiye unnttıiinınu sih· 
lüyordll. Aradılar. ~Pmcıivf>vi linld11-

(Sonı111 ncide) 

G-reta Garbo dava açtı! 
Fakat kendi başına da dava açıldı ı 

Bir Amerika~ı artistin çaldığı ism.i kendisine 
ıade etmes~ni isliyor 

Greta Garbo, dinlenmek için Ameri
kadan memleketi olan İsveçe geldi, fa. 
kat yine batı hoJ değil ... Şimdi, Amcri
kada bir adam aleyhine açtığı dava ile 
metgul Adam da timdi onun aleyhine 
bir dava aç:mıı. Yakında bu it i~.n tek· 
rar Amerikaya dönmek mecburiyetin
de kalacağı tahmin ediliyor. 

Davanm ıebtbi ve esası ıu: 
Greta Garbonun asıl ismi Greta 

Guİtafson'dur. Garbo ismini, sinemaya 
ba§ladıktan ınra atmııtır. Halbuki, A· 
merikada 250 ıenedenberi bir garbo 
aneıi varnuı. Fakat, timdiye kadar bu 
aUeden kimse, ismimizi çaldı diye. Gre
ta Garbo aleyhine dava açmağı düıiln· 
mUı değildir. 

Bilakis, Greta Garboyu, kendi aile
lerinden olmamakla beraber, isimleri 
bir olmak dolayısiyle uzaktan ıeverlcr
mlş. Bu ailenin bugün reisi bulunan Fil 
Garbo ismindeki adam geçenlerde, lir 
gUzeltik ve moda müessesesi açıyor, 

ismini de "Garbo müessesesi,. koyuyor. 
Hakkı değil mi ya? Mademki iki buçuk. 
asırlık soyadı Garbodur l 

Bu m:.ieııescsinin açılı§ t6reninde 
teref mevldini de bizzat Grcta Gar1>o
ya veriyor ve, gayet nazik bir mektup
la, artisti davet ediyor. 

Fakat Greta Garbo kızıyor! 

"Benim fam:mt ne hakla kullanıyor
lar?,. diye baiınp çağırıyor ve hemen 
mahkemeye bir istida ile, Fil Garbo 
aleyhine ''Garbo smini ticarette bir a 
let olarak kullanma,, ıuçwıdan dava a
çıyor. 

Fil Garbo bundan tabü mUteetalr o
luyor. Fakat, davayı kazanaı.:ağına e
mindir. Mahkemeye gidiyor ve Garbo 
isminin kendi ailesinin iki yUz elli se
nelk soyadı olduğunu, bu hakkı tap
makta kendisinin haldı buluntfuğıınu is
bat ediyor. Mahkeme de Fil baklanda 
beraat karan veriyor. 

Fakat, timdi kızmak ınrası Fil'e cel
mittir: Kendiıini isim çalmak hrnızh-
ğı ile itham eden ve mahkemelere dil
§Üren artist aleyhine o da bir dava a
sıyor: 

"Qarbo ismi benim ailemin ismidir, 
diyor. Bu adı hiç hakkı olmadan alan 
birisi varsa o da İsveçli artist ve asıl 
ismi ile Grcta Gustafson'dur. Bu ıe
beble, hem beni haksız yere mahkeme 
ettifi için -J§lerimc mani olmak dola
yıaile-- tazmiqat vermesini hem de be 
nim ailemin ismini bırakmısmı iste-
rim.,. 

F"ıl Garbo bu davayı açmağa bazı~ 
tanırken Grcta Garbo da Avrupa yolu
na düzülmek üzere Amerikadan çanta
anu, bavulunu toplayordu. Onun için, 
buıgUn mahkeme kendisini Amcrikada 
bulup çağıramıyor. lsve~e celp ıönde-

Rita Heyvört ve Çarlea Kisli KolomJ.iya Jıesahma prirdildeıi 
"Geqe,, isimti yeni filmlerinde... 

rerelC çağrılacak veya rzyabmda JıUkUm 
verilecek ..... 

Bu dava karımnda Greta Gaıbotıun 
ne yapacağı merak edilfyqr: Tazminatı 
verccekmi ve mnindcn vazgeçecek mi? 

Bunu iıt:ikbal gösterecek! .. 
-o---

ikinci bir 
şövalye 

Fakat ha seferki çok 
ciddi glJzDkDyor 

Artık Moria ıinemanm tövalyesi 
değil. Şinıdi kendisine değilse bile, 
ismine bir rakip çıktı: Albert Şöval
ye. 

Moris Şövalye ile Alhert Şövalye 
biribirlerine rakip görünüyorlar; a· 
ma, hakikatte lusnndırlar: AJbert 
l\foris'in yeğenidir. 

Alhert .Şövalye· İngilterede doğmuş 
tur. Evvela Taymis gazetesinde t.ahı
maga baelamı~, sonra gazetede gördü· 
ğü hir ilan üzerine mesJe:;ini deg-i•tir-• • n ~ 
mrstır. 

AJbert'in gazetede gördüğü bu ilin 
şuydu: 

"'Bir artüt aranıyor f' 
Soyunda en biiyük bir artis bulu

nan birisi itin hi>yle bir it kaÇ1T1la
cak fmat mıydı? Alhert hemf'D illm 
veren Dlilesseseye gitti. Kendisini 
takdim etti. . 

Artist isteyen müessese bir tiyatro 

Norma Şerer, Celci Kua-. 
Mirna ı..o,. 

idi. flôo üzerine~lerce ki§İ miira• 
caat etmişti. Fakat Alberti, tercih el· 
tiler: Çünkü hu ıenç hem çok isti<l.ıt• 
h görünüvordu. hem d~ "Şövalye·· ıri· 
bi meRhur hir ismi vardı! 

AlhPrt Şövailye Londradaki bu ti· 
yatroda az zamanda hüyilk hir mu".ıf 
fnkıvet kazandı ve hir müddet sorra 
tivatro Kahircve hir trup gönderir· 
ken o .da hu kafilenin i~indeydi. 

Kah;r,.de Albertin başma bir ? !}. 
dise geldi: 

"Kilometre ıa,ların isminde bir pi
yestr 'haı:ır(\lH almı~tı. Bu, Lonılra
da ik~n onun en muvaffak oldt -:.,, 
rollerden hiri,·di. Kahirede lmnu 
dal1a ivi ovnach;;ma zahipti. 

Faka'1 birinci perde biter bitmez. 

_.. LUı/cn ıay/ayı çevirüıi: 



Hayattan .1akiki hikô.l}eler 

Adını bilmlyen adam 
Bir emekli subay anlattyor: r 
- 1910 senesinde ... Kazaı Ahzi 

asker dairesi reisi bulunuyordum. B"r 
gün kur'a neferlerinin muayenesi ile 
meşgul oluyordum. . .. nahive müd:irü
nlin bir mektubu ile yirmi nefer geldi. 
Bu neferlerin hüviyetlerini tı-tkike baş· 
ladım. Neferlerl birer birer kalem oda· 
ama ca~ınyor, isimlerini soruyor. k-Jn
yelerini efterine :,.::ırct ediyrdum: 

- Oğlum adın ne? 
- Akoğlanlarm Huan 
- Babanın adı ne? 
- Ali. 
- Ananm adı ne? 
- Ayıe. 
İşte bu ıeldlde nahiye mo.dUrünUn 

mektubunda yanJmrı olan isimler ile 
neferler'n ifadelerini karııtaştmyor -
dum. Bu arada neferlerden birine yine 
ıordumr 

- Oğlum adın ne? 
Bu nefer diğerleri gibi Hasan, Ali, 

yahut Ahmet veya Mehmet gibi bir 
ia"m ı8yliyecek yerde ıu cevabı verdi: 

- Kel oflanr 
- Kel oğlan mı? Bu da ne demek? 

Hiç böyle lıim olur mu? 
- Efendim, benim adım Kel of lan

dır. 
- Oğh:m, baban anan ıeni k8yilnU.ı-

de ne diye çafınrdı? 
- Kel oğlan diye çağınrdıl 
- Komıulannu: ne derlerdi ı 
- Kel oğlan derlerdi 1 
- Kel oğlandan baıka hiç bir ıey 

söylem· zler mi idi? 

Herhalde bu neferin ismi Kel oğlan 
olamaı:dı. Fakat her nasılsa Kel oğlan 
.diye kendine bir is'm takılmış. Anlaıı
lan köyUnde anası, babası da dahil ol
duğu halde herkes onu bu isim ile çağı
nrmıs. Ne(er de asıl kendi ismini unut
mu§. Şimdi bu ismi bir türlü hatırlaya
mıyordu. Türlil türlü suaJJer sorarak 
nefere kendi ismini hatırlatmak iste
dim. Fakat bir türlü muvaffak olama
dım. Nefer benim adım Kel oğlandır 

özünde iırar edip <durdu. 
Bunun Uzerine: 
- Oğlum, o halde sen şöyle bir ke

nara cekil, balcayım .. ., dedim. 
Ondan ıt0nra gelen neferin künyele

rini tetkika devam ettim. Her nefer 
geldikçe ve ismini söyledikçe nahiye 
mildUıO:inUn mektubuna ba~lı olan cet
velde o iıımi arayıp buldum. yanlarına 
i~aret koydum. Yirmi isimden on do
kuzunun yanına bu ıuretııe zait lpreti 
koymuştum. 

Nihayet on dokuz neferin kUnyelert 
hizasına birer birer zait i~areti konduk
tan sonra yrminci olan isim ipretıiz 
kalmıştı ve bu sona kalan iıarets:.ı i
sim de cetvelde şövle y<'. lmıJtı: 

- Dunnuı oğlu Ali r 
!ıte benim adım Kel oğlandır diye 

israr edip duran neferin aırl adı bu idi 
ki zavallı genç askerl"k yaşına girdiği 
halde adınr merak edip öğrenmemi§ti 
ve bu kadar zaman zarfında, bir defa 
olsun kendisinin asıl adı ile çağınldı
ğını da i!ltmcmiıti. 

H. K. 

J L __ K_•• .... •= H=a=b-=e=r=le=r ___ J .. 
• Dent.zbanJca bağlanan mUeaeaeler, dUD 

den 1Ub&reıı banka heaabma muamele g6r. 
mefe ib&§laml§lardır. 

• UçUncU genel mutet~ Talıa1n Uzer Deh 
mlze gelmek üzere dUD Trabzondan hareket 
etmlfUr. Buradan tedavi için Vlyaııaya gt. 
decekUr. 
* latanbul poata ve telgraf mQdQrlUğüne, 

Bursa poata ıpUdUrU Yuııuf tayin edilmtıUr. 
• Ticaret odaaı esnaf cemlyeUerlnin 1937 

yılma ait hesaplarmm lncelemeainl tamamıa. 
mı§trr. 

• Ticaret odumm ilk mecllıı içtimaı çar
§&mba güııU yapılacaktır. Bu mllnuebeUe 
vali ve belediye reisi Muhiddin UııtUndağ 
bir nutuk •öyUyecekUr. 

• GUmrUklcr idaresi tarafından kaçak 
olarak yakalanan 2300 kllo §ekerln satılma 
sına karar ırerllml§Ur. Satış mUzaycdeat E · 
<lime &1lmrUğünde yapılacaktır. 

• Türk - Buı,ar hududunda yapılmaama 
karar verilen gümrUk binası, Bulgar hUkO. 
meUnln yapae&gı gUtnrUk btnaııınm yaıımda 
lnp edllecekUr. Bu aureUe kara yoluyla 
seıecek aeyyalılarm gUmrUk muameleleri bir 
noktada yapılacak, seyyahlar beklemtyecek
lerdir. 

ııı KArata ve mOJbakatmda 83 cUz.z&ınlı tea 
bit edllml;ıUr. Bunlan bir araya toplamak 
ve tedavi etmek üzere bir mlııkinler yurdu 
kurutacaktır. 

• G61puannda bir Ziraat bankam §Ubeııl a. 
çılmıw için tc;ıebbüslere striJUmiJUr. • 

• Sıvaata yapılmuma karar verilen et· 
me.nto tabrfkaaınm yeri .açilm1f, laUml&k 
m:.ııuuele.!lne ba.,lanmıştır. ln§aata ilkbahar. 
da bqlanacaktır. Fabrika günde 800 ton 
çimento çıkaracak ve 1000 amele çall§acak 
tır. 

• Doat 1n.ıı hllkQmetintn latanbul koD.10!oa 
luğUna tayin e<llleıı Abbaa Kull Garip yeııJ 
vazltcslne baıJamııur. 

• Karak6y meyi1anııını genl§leWmuf hak 
kmda belediye ve Uman ve bu 1f etrafmda 
Nafia vektıleU namma da mllzakerclerde bu. 
lunan murahhas araıımda bir anıqma yapıl 
mııtn-. Vekllet murahhut bugün Ankaraya 
hareket edecek. buırlanan projeyt Tekllıte 
verecektir. 

z - -
Kaçuılan; IJldllrllda mil, sağ mı ?! 

Kaybolan General!? 
Puiatelci "Beyu Rm A.mt Tqlô
llb,, reisi Millerin m üaerinde..-

Yazan: Alfred Berlgk ---Tefrike numereeı: •• 

Eski mes'ele •• 
Millerin kaybolmaslle mukayese için 
Kutyepoluo kaybolmasını tetkik ••• 

26 Kônunıuani' 1930 Pmar 
günü ıaaı l O buçukta, Bey<U 
Rus Generali Kuıeypo/, Parisıe 
"Beya;; Rua Askeri f qkilau 
Kilisesi,, ndeki bir matem ruha
ni ayininde hazır bulunmak ü
zere, evinden çıkı)or. Fakat, bu 
1.iliscyc gelmediği gibi, artık r 
vine de dönmiiyor. Bıı ıarilııen 
7 sene sonra onun lıale/i Gene
ral Millerin de hemen /ıcmera 
ayni §Ckilde kaylıolmaıı iizcrine, 
Fransız polisi, e~ki dosyaları ~ 
rı§tırıyor, mulwye3e için Ku
ıcypo/ vakıasını gözden gcçiri· 
yor: 

Ilu General Kuteypof; Par.iste na-
ıl bir ömür sürmiiştür? Onun kcn· 

dine malı u h;r emniyet tertibab,. ... 
l>ir şoför teckilatı 'iicude getirdiği 
anla ılıyor. Birçok Rus zabiti, Pari -
le tak i §oförlüğü ederler. Onlar §ef· 
leri Kuteypofu, kendilerinin husuııi 
§ekildeki mııhaf azaııı altına almıılar
dır. Generalin acele bir taksiye ihti· 
yacı oldu mu, lıayatmı hiç bir vakit 
tanımadığı hir §oföre emniyet etınck 
zonmda kalmaması için, daima "teş-

.kilitdan bir ıoför,, emre imade her 
ler. Fakat, haddiıatinde kendi İ) le 
onların, General Kuteypofla zahit 
ıoförlerinin alikaları, biribirlerine 

\ kırıı muameleleri arkadaeçadır. Biri-
l>irlerini clo tlnr gibi daima el sıkmalC 
ıuretiyle selamlarlar. General, sırf 
Jiendini korumak, kendi emniyetioi 
temin etmek lıu usunda müteyakkız 
bulunmak pahasma, para 'eren mü§ 
terilerin kaçırılmasını istemez. Ken· 
di"ine dnimi hir maiyet, has bir nevi 
umlıaf aza te kilfitı talı is edilme"i ttk· 
lifin\ '1e rcddctrni~tir; çünkü, hu su· 

1rct1" ctrafmıln nöhct hekliyecek olan 
kim ... clcr, im i~ zamanında, kendi İf' 
]erini ihmal etmek zonmtla kalacak
lardı. 

General Kut) epof; 26 Kanunu a .. 
nide kayhoJnmı;tur. 25 kanunusani a1i 
ıamı "te§kİlattan şoför,, lerden hirile 
buhıtmtı§hır. Ona, şöyle dem)§tir: 

- Siz yarın i!ıtiralıat ediniz. GUn· 
lerden Pazardır ve hundan i6tifade 
etmeğe ilıtiyacmız da var. Ben, yann. 
yayan Rİtlec~ğim; böyle olunca hiç 
bir kazaya uğramam! 

- Hayır, ba'll:a hiç bir ıey ıöylc
me•lerdi. 

11londn hir t!lıktır ha~lad11 Biltiln se
yirci!er ııılrk ralı"or; a\·akfarmı yerr 
YUnworlnrd: tcpini orlardı ... 

Alh,.rt Şö,·alye, l\lı ırhlarm tahki 
rfn .. tn1ıammU1 edem .. di ve ikinci pcr 
deıle "nlıneye c,:ıkmadı. Perde açtl· 
mr•, rli;rr oyunruTar ':ıhneve ~elmi111-
ti; f:ıkat ha" kalır;ım11n ~örilnmeyor
dn. Se ·i'rdler de tıa1nnn1anıyorlar, 
g~"e rslık tllh!' tcpfnh. trfardı. 

1 Asrın Çocukları 
,: ___ v ... a-1a_n_= __ F_e_r_e_n,_~_R_u_r_m.._.e_n_d ... I • Çevf;en: 

Şu halde General, o me§'um 26 
Kanunusani günü için, "teşkilattan 
eoCör,,U sarih ve kat'i olarak, kcndw· 
ni görmek vaıifesincJen affctmiıti. 

Fakat, Kutyepofon "teşkilattan 
foför,, iyle bulu§tuğu ''e kendisini 
mezun bıraktığını bildirdiği Cumar 
tesi, yani 'ak'aya tekaddüm eden ak
şam, hir §ıılıiıJ, dikkat uyandırıcı bir 
ııahne görmUştih·. General, Ru~ top
çu birliğinin hil' toplantı!!ında hazır 
dr. Sokağa çıkınca, bir taksi şoförü 
ona doğru yürümü~ ve otomoJJmne 
binmesini teklif etmişti. General. ba· 
§IDJ !ilkeliyerek, kahul etmemiı ,.e 
§Oför israrla durunca da, Kutyepof, 
ellerini palto•unu ceplerfoe soknıu§, 
ona !trtmı ~evimıi§ YC yilrüyüp git
mi§ti. Şu hale giire de, o §oför, itimat 
edilecek ~oförlerdcn biri değildi; f!:" 

ğer ak!!i 'arit olsaydı, General, ona 
kar§ı arkada ça hareket ederdi. 

Bu @mıda, Allıertl aon dertce ıt
' irli hir ''a7.iyeltt' ealınerin arka ta· 
rafında buldnlRr. Tivatrnnun 1&hne
-.; e koyucusu olan lnırb merakla 
ordu: 

i~in rtkmnvonnn? Radi ça
buk ol! Ahali 11eni hekleyort 

- Beni mi htkltyor? H;t: zannet
mem! O kadar hakaretten &0nra bir 
daha rıkar mJVım ... 

- Hangi hakaret? 
- Görmediniz mi? Birinci perde-

nin 11onunda bana nıml ıslık çaldı· 
lar? 

- Ha! Şimdi ınlayon1m. Demek 
sis n elıklan kendinize bir hakaret 
11ydmn? 

- Öyle değil mi va! 
- Evet. A'·nıpaila nhınnı liaklı-

ımız. Fakat hur1111 Mı~ır... Burada 
halkm nhk ('almHr piyai, artistle
rini be:;encliğine f)elildir. yani bizdt" 
nhk, alkış dtmektir... Hadi, çabuk 
gelin 11ahneye! 

'.Albert Şövalye. vaziyeti bu mret· 
Je öğrenivor ve telCrar Hhneye çıkı· 
rali .• tekrar nhlC vagmumna tutulu
yor. Fakat bu ıef er, tabi!, memnun 
oluyor. 

İkinci ~8valve ~inemada illi dtf a o
larak "Gece ola('ak" filminde rol Rl
mı"tır. Bu ü~ıncle Hubcrt Lori ile be
raber oynamı"trr. 

Ilıınflan sonra madelen Ka:rl ve 
l\lari Tempe t'le beraber ".Küçük 
Katerina" f'ilmini c;e,•inni,ir. Ondan 
sonra\; f'ilmlrrinden hiri de "Çiftçi
nin kansı" dir. 

l\lori11 Şövalve ite A lhert ~övalye. 
aracımda hirçok hrn7.erlik hulnvor -
lar. Fııkat, R\Tıldıklan hUyük bir 
nokta da vardır: 

I İnci Şövalvevi hiz, daima alnvlr. 
h'afiE ve ,en rollerde ~örün1ı. Hnl
huki, ve:;eni hiçte f:h•le <le:;ildir: Da
ima ciddi l'Ollere nkar. f eselA. 'im
diye karlar alrlığı :roller ar.a mda po
lis. dolctor, R!lkf"r rolleri vardır. 

Şölı'retin ilk haeama~a adım at
mJŞ olan hu g,.nç art; tin, Şöval"t' iıı
mini hntün ıfhr,.ti ·Jp. yaıııayaca:;ı llnk 
kmcla 'hilvük hir iimit w·rmekteclir. 
Fakat. fori Şö,·alye kendişine- rakip 
çıkan bu ~ençten -her ne kadar in· 
llDll olsa d:ı- acaba memnun mu? 

Hill· :l!ısn biz er1'ekler, lier zaman, 
yeni bir hayata ba§lanıak istediğimizi 
öyleriz. Olağan bir ıey olduğunu 

kentli kendimize itiraf ettiğimiz bir 
~eye canrnıız mı sıluldr; bize daima 
haklı 'e lüzumlu görünen bir aht
knnlığımız hirdenhire gülünç mu gö
rün~ii; lıakh H) a Jınk ız, Jıayatımı· 
zın hiiyük 'eya küçük bir müessese i 
ile ihtiJiifta mı hulunuyonız: Zama• 
nm sonsuz denizinden ~iikselen çıp
lak iptidniğ hir samimiyetle, bir an, 
önümüze hir fikir çıkar ki, hir istif· 
ham i§areti gihi, uzun, ' 'eya hilakis 
kısa hir sıra fikirlerin Mnunda, tek' 
ha ma karan tt"hit eiler: 

Yann yeni bir hantn lla~layonım. 
Yarm art1k crgnrayı hırakıyorum. 

yarın, mutliika, ol nyağrmı yataktan 
dı§arı atarak kalkn'onım: yann artık 
hurda tlc"'il, orda yemeJC yiyonım; 
ynnn işi hırnkıyoruın; -ktr lıayatmı 
veya mnha~clıecili~i- bırakıyorum. 
Hollanda Hindiı:tnnma gidip çiftçilik 
etlivomm, 'eva bir knıvazôr kantanı 
olu;·ontm; y~rrn clo hımla alakamı 
ke~iyonım veyn e' leniyonım: yarm 
bütün cen etimi Tuna 'yn ntıyontm \ 'C 

gidip bir kcic:eba mda dilenmeğe, ya• 
Jmt~ ter İne, hir hanlia !oyup mily~ 
ner hayatı ya,amaga ba§lavonım; 
1ıii1Jı1a. vrni bir hayata ba~layorum. 

Y arm ! Fakat hPnİ yarmdan ayıran 
şn iki saat hnna bngilnkü halimi ıil
mek Ye unutturmak için muhakkalt 
liizmultr. F,, ~, böyle bir umanda 
inı:an !fil ıdUıııfinceye vanr: Yann ye
ni hir lrnyata ha~lamak itin daha hu· 
günifcn imdiki hayatnnw.ı unut • 
mnk arı, fakat kurtancr bir ameli • 
yat gihi, hntıralanmızdan kendimizi 
kurtarmak llizımd11'. 

IC'ı:ela, artık ıeyi hiç dil§Onmeye-.... 
ce .. ım .. 

Dıınm bakavnn ! Bir dakilia ! Ha
vrr, bulamndnn. Nevi dü"finmeyim? 
Fnraza, çocukken Evı imıinde bir 

• Piitninrm vardı diye mi dn~iinmeye
~im? y ok~a. on ne; yaşında iken, j. 
<'inde mavi ~ıtpknlt hir kadınla yilk· 
11rk riithcli iki zabit hulnnın bir ara· 
ha baJ!a ~r~!J_b, ciiJ:tt.ml diıttnme
yeyim? Yahut, olgunluk imtihanı g(l• 

Vahdet aoıtekrn 
t 

KAÇAK 
nU evden notlımnı almadan çıltmır 
tım, diye mi dü~Unmeyeyim? Yalıut 
da mantar çorbasına hayıhrnn diye 
mi dil~Unmeyeyim? 

Bunlar hirihiriyle hiç alaka!ıı ol
mıyan ayrı ayrı evler ve hu böyle 
gidebilir. Y oba dün, daha öhürsü 
giin ''e bliy)ere hatıralarımın ba~la
dı~ı noktaya kadar oltn bütün hadi
seleri hirer birer unutsam mı? Bu da 
pek miikemmel olmıyan ve çok yavaı 
~idtcek hir hal 'ekli olur ,.e her l1al
de unutulacak: bir §eyi unutmayı 
unuturum ... 

Delki §Ö le yapılal>ilir: Her ıeyi 
birden ve toptan unutmak. lınttra ip
liğini bir vuru~ta koparmalt. Bu, tahii 
en sert bir hal sureti, fakat gene mii· 
kemmel bir tekil değil. Belki her ter· 
den alakayı höyle büyük Ye gUÇlü 
bir hamle ile kestikten ıonra CJa bir 
toz lıahhe i kalacak ki, bu habbe, her 
lCesin biJdiği gibi, muvazeneyi bozma 
ga kllfidir. 

Havalnn17.da senPlerclen ve &P.nP-
Jerde~heri ol:m şeylerle vamı sahall 
enat sekize k'adnr me111~l olmamaya 
mı karar verdik? Yahut... her feyİ, 
hepıinin içinde en emini olan tU ka· 
nun nizamına mı bırakalnn? Esraren• 
giı bir emre ve bizce meçliul bir liuv
vete itaat edereli, bize, unutulma· 
iı daha mlleait madde temin eden bir 
konundur hn. Evet; bu en f'azla kul· 
]anılan umldilr. Onun irin de, zan· 
nedenem en iyi ve en emin olanıdır. 
Ba§lıyılnn. 

Şimlli, elimize ne Relirse -hiç bi· 
rini setip ayırmadan- hepıini kmp 
dökmek. çöp teneke"ine atmak, yok 
etmelC, kanun harici etmek fikri hı· 
ııl oluvor. BUtftn bu şeylerde, ar
s11mu111n hitara"1~ı ve o terin mad
desi d~mdı inHn bir hatıra ~rilyor; 
yahut, daha dogn11u, umumiyetle ha· 
bralamnm hatırlıyonu. 

Bntiln bunlan hatıranm hlkimiye
tiyle krvmetten cfn~en bir pasaport 
gibi yoketmek ve hövlece ltannn ha· 
riei etm~k. f'erdin bir ~çmi zaman 
dilnyumı: Ge~iş ,eylerin ve ya,a· 
yan hatmılarm hakim olduğu dünya
yı hlltiln kıymetlerden mahrum hı· 
rakmak. Bir çekmeceyi açmak kati. 

B'u çel<m~ceyi günde on kere liant
tırıyoruz. Burada, ba.Jlayacağanu İJ 
için aradığnnızı derhal buluruz. Baş
layacagmnı ... a ! hu kelimeyi gilzel· 
Je§tınne) e ne lüzum var? Başlayaca· 
gnn1z i~. kaçmaktrr. 

Dıınm hakıılım. 1 te. alttaki, fU 
kağıt parç1111r, iizerinde bir yazı var: 

Kurt 1t1o11rrs, Uit:ovst.; bir t;if t 
siyah eldfren. 

Uitzonıtra e Herlindedir, hu Kurt 
Mo1lers ve siyah eldivenler de ... bu 
Kurt l\follers kim, bu siyah eldiven
ler ne demek? Hayır, olmadı. Bu ki
f;rt parçası hir teye yaramaz, bana hiç 
bir şey hatll'latmayor, heni hiç bir 
feyden kurtannayor, atarsam da hiç 
bir ,ey unutacak değilim. Olsun, ata
Jrm. n~ oluna olımn bir §eye haıla
mak Jazmı. 

İ§te bir knr 11n kalem. Yontmak 
lRznn, hövle ktıllAnılmaz. İç ,ehirde
ki hir lnrtasiveciden almı~tnn hen 
b11 ka1emL. Bu dUkknna bir cin! 
mektup ldt~ıdr sormak için girmiı=
tim ..• Ilana hiri~indtn mektup gel
mi~ti; o mektup kağıdı hu dükkan
dan mı almm111 ifh·e sorr.~alctrm. Eııa
een, iı;eri l!inne<len evvf'l, <liikiinm Ö· 

:nUnde durmu"tum. Önüme hiri~i 
Re~iyor. Onun arkaııımdan ba,nnı kal
dmp hakrvonım. Sonra camekanm 
önOnde, birisini vt>va bir ,ey bek1er 
gı'bi dunıyonım... En nihayet içeri 
~rdim, 11f"llm verdim, etrafnna ba • 
liındnn, hilmivonnn ne tıordum n. 
kftmlan s~c:erlien, 1anki bana eh~m
miyt Yermeyormu~ da ehemmiyet 
vermesi 1ç1n. iyi cinıı mektup 
kAgıdr Yok mu 11iz de, diye ıormayı 
dn,nnf!rek kırta~iyed ile mflhim bir 
adammı•nn gibi konn§ma~a ha,ladım. 
Cebimden o mektubu çıkarak göster
dim. 

Kırtaıııiyed hana: 

- Tabii var. drdi. llu lcAğrt da 
hi7.den almmı•tır. BiJhatıH "''""t ka
dmlarm knllandığl mektup klğTdıdJl' 
hn. Eı1atıtn c:oli yoli bu kil~an; ,im· 
di Livi .. JJettelınJamiıJ.d~ bir genı: 
barana bir ı>Üet vollayomz. 

~(Arl«uı ııar) 

Kutepof dosyaları, bir Deyaz Ruı 
Generalinin ilk dd'a olarak kaı,:ırıhşr 
na ait hir 'akıa) i ihtiva eder. Beyaz 
Rus şahitlerin ifadeleri hu me!'e]ede 
bir derece) e kndıır itimat ızhkla kar 
§ılnnı) or; fakat, ihbarlar çoğaldıkça 
çoğalıyor. 

- Diz, Generalin kaybolmasmdan 
bir gün önce kendisiyle evinde gö· 
ril§tük. 

Şimdi Pariste çıkan bir Ruıça gı• 
ıetenin muharrirleri bulunuan iki Be 
yaz Ru zahit, hö) le diyorlar: 

- Yatanın kurtarılması i~in batır
dığımız para, 9 ay içinde 200.000 
franktan fazlaya baliğ ohlu. 

Ve cle\lmla, General Kuten>ofun 
bu söze kar§ı§n cevabını tekrarlıyor 

- Efendiler, bakm, görüyor mu-
unuz, bu para. ı;iiçlükle hiriktirilen 

santimler hir araya getirilerek bu 
miktarı buldu. BBirle:.ik bulunma· 
mrz 'e birlikte çalışmamTZ iı;iu, bize 
fazla bir sebep daha! Biz, yava§ yavaı 
bir kudret oluyoruz. Ben, "Beyaz Rua 
A keri Tc§kilatı,,na \'e onun Reh,ipe, 
yani hana pe,k yakın bir zamanda tat
bikıoa giri§ilmek üzere süikasit plan• 
ları hazırlandığını öğrendim. Birli· 
ğimizin bütiln aza mı, ikaz ediniz!. 

Ilütün bu hikayelere ve ihbarlara 
karşı, muhteriz dauanıhyor; çünkü, 
hunlar pek romantik aksediyor. Talı· 
kikal cephe indeki bu nziyeti, öğrcr 
nilen ba ka hir ey de de{fütirmiyor. 
Öğrenilen hu ıey, nedir? Generalin 
kaybolmasm<lan birkaç giln önce, Ruı 
Askeri birliklerinden birine telefon· 
la "General Kutycpofon emriyle, bu· 
günkii ittimam yapılmıyacağmı sör 
lü ·oruz. General, gelemiyecek !,, ve 
telefonla bövle denildikten biraz son 
ra. General Kutvepof i!;timaa geliyor, 

1.. Arkası var. l 



Fenerbahçe Galatasarayı 3-2 yendi 
B eykoz S üleymaniyeyi, Beşiktaş Tapkaıyı Eyüp, 

Beşiktaşta l stanbuisporu mağlup ettiler 

Güneş - Vefa maçı yağmur yüzün
den yarıda kaldı 

Lik maçlannın en mühimlerinden 
biri de Cialatasarayla Fenerbahçe maçı 
dün Şeref stadında yapıldı. 
Havanın çok fena olmasına rağmen 

3.4 bin seyirci onUnde y. pılan bu mü· 
sabakaya takımlar §U şekilde çıktılar: 

GALAT A"SARA Y • 
Necmi - S:ılim, Adnan - Muıtafa, 

~ubar, Fazıl - Necdet, Süleyman) 
Biilend, Haşim, Danyal. 

FE!o\ZR: 
Nccde~ - Sedad, Lebip - Esad, Anıe 

lidis, Mehmet Reıad - Naci, Niyazi, 
Ali Rıza, Bülend, Fikret. 

Hakem: Beıiktaşlı Rüıtü. 
G:ılatasarayın seri bir akınile baıla

Yan maç derhal mütevazin bir tekil 
aldı ise .ele dakikalar ilerledikçe ıarı li
civertlilcr vaıiyctc haklın olmağa baJ
ladıtar. 

Ekseriya Galatasaray nıaıf sahasın
da dolaıan top Adnan ile Salimin fev
kalade gayrcune rağmen nihayet 30 
Unc1.4 dakikada BüJendin kafasile Gala
tasaray kalesine girdi. 

Bundan sonra yine müsavi bir şekıl 
de oynanan bu devrede vaziyet değiş· 
llleden ilk kırk beş dakika 1-0 Fener 
lehine bitti. 

IKtNCJ DEVRE 
Yıne knr§ılıklı hücumlarla 'ba§ladr, 

vakit geçtikçe bu defa da Galatasara
Yın ağır bAstığı görülüyordu. Nitekim 
bu Ü \n1iı1( neticesini verdi. 

Soldan yapılan bir akında Esadı at
latan D:ınyal topu ortaladı Haşim de 
mlı ·cm l b" •• lr voıc ıiltle topu Fener af-
l rına taktı. 

k Vaziyet berabere olunca il9.i taraf da 
ızı tı, oyun sahanın çamuruna rağ

;::n bu uk bır hızla oynanıyordu l:i 

tak sırada Fenerli Bülcnd ani bir şütlc 
A 'ttlını tekrar galip vuiyete soktu. 

b. l"ld:ın iki dakika henüz geçmişti ki 
ır Galat 

tn .. d asaray akını csnasıncla Fener 
a~ğ ara ası topu elle çeldi; N ccdetin 

• 
1 P~altı tarafları yine berabere 

"azıycte ıokt 
:e u. 

undan .k. d ı·b· . tld sonra l ı taraf a ga ı ıyetı 

l'J ~ c.t~ k. için uğra§ırlarken talih sa· 
Çekilcı\: ertlı~ere yaroldu 18 üstünden 
lata en frıkıkten top üçüncü defa Ga-

saray kaı . . d. l3 esme gır ı. 

Yet ~:d~n sonraki didinmelerde vazi
aıc h l§~cdcn maç 3-2 Galatasaray 

Y ıne bitti 

••• Gcccı~ b . 
da en erı yağan ve maç ~nasın· 

ıaolG 
nan n zaman sağr .... -:.. halinde boşa· 
halin~Uthiş yağmur yüzünden bir göl 
bil old~l<ın stadda her iki takım da ka· 
oyu ugu kadar muvaffakiyetli bir 

Çn °YnadıJar, denebilir. 
llrn.ır yıı-·· d d . ··ı . ne · 1 • ...:;un en yer en süru mesı-
ıın •an 1 

nan ° mayan topun havaldan oy-
rnas, Ci 

aleyhi alatasaray müdafaasının 
dah ne oldu: rakip muhacimlerden 
a·,· a kısa boylu olan sarı kırmızı mu-
ın, c df" 

r t, . mu a ı oyuncuları bütün gay· 
.crı11l' r . . 

eı\a a 'men ılk ikın.i gole mani 
rna •lar. . 

Bunla d . - , 
~ 1c an ılkı · sagdan gelen top • 

r.arıda d d . . . . 
b a yaz ığımız gıbi • Satımın 
rrı k~dan ve kaleci Necminin de par
kaf ar, uzerinden a~:ırak BUiendin 
taltıı na gclmi§ ve oradan da ağlara 

1 lllıştır. 
~ ncı · · clafat sayı ısc, yıne Cialata!:ar~y mü-

d 1nı atlatan top sağdan sol içe k•· ar tc • 
• Çtı, Fenerli Bülend de çok düz. 

~uu~a 1tığı bir şiltle takımına ikinci go. 
S landırmıştır 
arı t:ı · ı ı · ·· · · acıvert ı enn uruncu sayı ise 

rna"'ı '-'· ;ı • 
hake "Uyuk bıtaraflık ile idare eden 
v rrı ~U§tunün doksan dakika içinde 
aptıt1 • .. •• 

tu d' yegane hatası yuzunden olmuş 
r '' . H tteğıa. 

bir oyuncu aleyhine verilen bu frikiki 
Fıkret, yine kalecinin kocalığı saytliin
de gole tahvil etti. 

Galatasaraylılar, yaptıkları sayıların 

birini penaltıdan attılar, diğeri ise : Sol 
dan ınuntazam bir akın esnasında Ha
şimin vole bir §Ütile kazandılar. 

Her iki takımda teşkil ediliş şekli

ne göre beklenilen oyunu çıkarnuıtır. 

Cezalı olan beg müdafaa r yuncusun
dan mahrum bulunan Galatasaray eki
bi yeni oyuntu Adnarun ve bilhassa 
dünkü maçta yirmi iki oyuncunun en 
iyisi olduğuna güphe cdilmiyen Sali
min fevkalade gayrtei sayesinde kuv
vetli rakiplerine lı:aCJı mütevazin hatta 
zaman zaman onlardan daha üstUn oy
n;,ijılar. 

Hücum hatlarında Necdet ve Süley
man birinci devreye nazaran ikinci kı· 
sımda daha iyi, Haşim ile Bülend ise 
bütün oyun müddetince durgundular, 
bu hatt n en faal oyuncusu Danyal idi. 

eczalardan, Beykozlular 25 ve 42 inci 
dakikalarda iki gol attılar. Süleymani
ye de 30 uncu dakikada bir gol yaptı. 

lkinc idevrcye geline~ bu devrenin 
başlarında kayde değer bir ıey olmadı. 

Birinci devre Beykoz 2-1 galip. Bu 
devre yapılan üç gol de penaltıdan ol
du. 

25 inci dakikada Btykoz ilk golü 
yaptı. Be§ dakika sonra Süleymaniye 
beraberliği temin etti. 

Devrenin son dakikalarında Beykoz 
bir penaltı daha kazanarak galibiyeti 
kazandı. 

ikinti devrenin 20 inci dakikasın& 
Şahap §ahsi bir gayretle Beykozun 
üçüncü golünü yapmağa muvaffak ol· 
du. Bu gol Süleymaniyetileri açtı. Ha· 
kim oynamağa batladılar. Fakat mu
hacimlerin sıkı§ık oyun tarzı yüzün
den bu hakimiyet mlisbct netice vere
miyftdu. Aneak son dakikalarda Da
nif takınurun ikinci golünü de yaptı 

l(ıanlml.o(ıl()r lmlcci.~i llakl.ının bir §İİliinü kıırttınyor •.• • 
Galip takım.fa; kalecinin hasım mer

kez muhacime topla yaptığı hareketi 
hiç beğenmedik, geçen seneki milb kü
me müsabakalarında İzmir klüplerin
dcn birinin kalecisinin kar§ıs.mdaki 
akıncıya yaptığı aynı hareketi hakemin 
serbest vuruıla cezalandırdığmı gör
müştük. 

Hiçbir sporcuya yakışmayan bu jes
ti tekrar etmemesini N ccdete tavsiye 
ederiz. 

Müdafaa oyuncuları arasında en gö
ze çarpanı Esad idi, sarı lacivertlilerin 
sağ muavini talcmmı yü2*ie yüz iki 
gol tehlikesinden çok yerinde müdaha
lelerıle vekaye etmeğe muvaffak oldu. 

Hucum hatları, enerjik Galatasaray 
müdafaası önünde sönük kalmış yalnız 

rakiplerinin kısa boyluluğunu iyi he
sap ederek bundan mükemmelen istifa 
de etmesini becenniılerdir. 

En. Er. 

Bey koz: K 
SilLeymanlye: 2 
Dıin Taksim ı>tadında yap lan ır. .. ~

ların biriıtcisi Beykozla Sülcyıuan.j t 
arasında idı. Havanın berbatlığı, sah • 
nın çok çamur olması, iki takımın da 
iyi ve zevkli bır oyun oynamasına ma· 
ni oldu. 

Hakem Burhanın ıdaresin.:ie başla

yan oyuna takımlar şöyle çıktılar: 
BEYKOZ: 
Safa • Bahadir, Halit - Mehmet. • 

Kemal, Sadettin - Bilal, Galip, ~abap, 
Said, T odori. 

SOLEYMANIYE: 
Nuri - Ruhi, Burhan - Re!i~, Oman, 

lb a\im - Süreyya, Hamdi, Daniı, 

Muuff~r, ibrahim. 

ve biraz sonra oyun 3-2 Beykozun ga· 
lebesile bitti. 

GUneş - Vefa 
Taksim stadında günün son maçı 

GUneıle Vefa arasında oynaıidı. 
Hakem Nihadın idaresinde sahaya 

çıkan takımlar §Öyle dizildiler: 
GONEŞ : 

Cihad, Faruk, Retad, Yusuf, Rıza, 
ömer, Salahaddin, Raıih, Melih, Mu
rad, Rebii. 

VEFA: 
Müvabbit, Saim, Sefer, Süleyman, 

Lütfi, Abduf, Muhtetent Hüeeyin, 
Şükrü, Latif, Mehmet. 

ŞiJdetli bir yağmur altında, karıı

lıklı hücumlarla batlayan oyun, 30 un
cu dakikada, takımlar 0-0 berabere va
ziyette bulunduktan bir sırada, hakem 
tarafmdan tatil edildi. 

Bize kalırsa, ha.kem oyunu tatil ct
m:yebilirdi. Nitekim Şeref stadındaki 
Galatasaray • Fenerbahçe maçının ay-

Gnltmaray - Fener maçından bir göriiniiı ... 

nı yağmur altında pckW sonuna kadar le ve Süleymaniye ile aym puvana çık· 
oynanmış olması, bizim böyle dütün- mıı oldular. Şimdi puvanlara göre uç 
mekte haksız olmadığımu:ı isbat et· takım küme aonunculuiu için aynı de--
mektedir. rcceye geçmiı bulunuyor, onlar da SU-

Bu maçın yanda kalması yüzünden, loymaniye - Eyüp ve Topkapıtiır. 
diln diğer bütiln müsabakalar nede~ Bu ilç takmı yenidcu maçlar yaparak 
lenmiı olmamaaına rağmen lik maçtan sonuncuyu tayin edeceklerdir • • 

tamamen nihayetlenemedl. Beşiktaş: 6 isi. Spot :.O 
Topkapı: 2 EyUp: O Bcfiktaı •taclmdald ildncl birinci 

Dün Şeref stadında o balçık ~u- kilme oyunu hakem Caferin idareain-
run göbeğinde birinci kümenin ilk ve de Befiktagla - i&tanbulspor yaptı. Bu 
gilnün en mühim karıılaşmaımı Top- maça Bqiktaf: 
kapı ile Eyüp yaptılar. Kümenin '°; Mehmet A1i, Hüanü, Enver, Fuat. 
nuncusu belli edecek olan bu oyuna: Feyzi, Rifat, Efrcf, Şeref, Hakla, Rıd· 

EYOP: vazı, Hayati. 
Halid, Alieddin , Faruk, Nuri, Şük- I STANBULSPOR: 

rü, Ferdi, Zaven, Neıet, Zekai, Meh- Mecd~ Samih, Huan, Hayri, Or-
met, Haydar. han, hmaiJ, Kemal, Adnan, Sami, la· 

TOPKAPI: met. Nejad fC]tlinde batladılar 
Abdülqdir, Ahmet, Tahsin, Emin, ilk hücumu İltanbulspor yaptı ve 

Oıman, Tahsin, Salihaddin, Ziya, Ki- genç sarı ıfyahhlar on on bcg dakika 
mil, Haüdar, Yqar. hep Betiktat kalesi önlerinde oynama. 

Hakem Suphi Baturun düdüiile hü- larına rafmen gol yapamadılar ve bit-
cuma geçen Eyüptilcrin ilk gayreti zanıre kendilerini Bqiktaşın hakimi-
Topkapı müdafileri tarafından çelindik yeti çerçevesi alana sokarak bundan 
ten sonra her iki taraf da birbirini yen ıonra yalnu müdafaada muvaffak ol-
mek azmite bütün enerjilerini aarfcöi- dular. Muhacimleri bermutat muvaf· 
yor ve birbirlerinden de oldukça korku fakiyetaizlik içinde Javrarup durtdu. 
yorlardı. Devre her iki ekibin blitün. Ve bu didinme ile Be§ikta§ID haki-
çal şmalanna rağmen golsüz geçerek miycti ve enerjisi tam altı gol yemde· 

0-0 bitti. rine mani olamadan 6-0 maçı kaybet· 
i Ki NCi DEVRE mit oldular. 

Topkapıblar daha çok canlı ve daha 
kumu oynadılar ve hem ide çamurdan 
yorgun bir halde olmalanna rağmen 

de niıbi bir hakimiyet de tesiı ettiler. 
f ıte bu ufak hakimiyet onlan maç

tan zaferle çıkardı ve ikinci devrede 
yaptıkları iki golle 2-0 galip olarak so
nuncu olmaktan kurtularak hasımları· 

Kasımpaşa Doğan 
spoı u 6-0 yendi 

Diln yeg!ne ikinci küme maçı Şeref 
stadında oynandı. Kasımpap baıtan 

sona kadar hakim bir oyundan aonra 
rakibi Doğansporu 6-0 yendi. 

Dün nihayetlenen ilk maçları neticeleri 

Beşiktaş, Fener Gala
tasaray, Güneş Milli 

gümeye ayrıldılar 
SUleymanlye, EyOp, Topkapı sononeolukta 

mDsavl vazı ette kaldllar 
Dün yapılan müaabakalrla lik maç

ları tamamlanmrı oldu. Taksim ıtadın
daki V cfa - Güneı karııl&fması tehir 
edilmesine rağmen milli kümeye gire
cek btanbulun dört takımı tamamile 
taayyiln etmiıtir. 

Bu takımlar: Fene~bahçe, Bqiktaf, 
Galatasaray ve Güneıtir. Likin sonun• 
culuğu ise dünkü karıılaımalart!an son 
ra üç kllip arasında mi.ipbem bir haldt 
duruyor. 

Eyüp, Süleymaniye ve Topkapı ldüp 
leri aynı puvan almIJ olduklarından 

bu takımlar bu hafta içinde kura çeki
lerek gelecek pazara tekrar çarpıpcak 
lar ve bu ıuretle likin aonuncuıu belli 
olacaktır. 

a,ll'lr d • • k. 
11 an nızamı şe ıldc topu alan 

Maç n ilk devresi adeta bir penaltı 
panayırı halinde geçti. ikisi Beykoz, 
biri de Sülcymaniye lehine verilen bu lsUınbulspor kalesi öniimlc hcıyecanlı bir vaii.yeı • 

R lJRllffia abone olu
nuz ve abone edin& 



• Bilir mı 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

ntikl tare dama 
ı;ıllmış! 

Bu çok güzel bir eğlencedir 
re arkaa.:şlık edecektir: 
re arkadcı§l k decek; 

Şuradaki Miki Fare resmini 
kesin. Odada, pencerenin ca
mına yapıştırın. Sonra, pence
reden biraz geril:le bir sandal
yeye oturu:ı ve bir gözünüzü 
1tap1')'arak penecr.eye bakın. 

Pencereden aışarda her halde 
ev1erln damı veya ağaçlar gö
rilnmekteair. 

Bu dıı.mlar veya ağa51ao cam 
Ô3 yapışık olan Mikinin tam 
rı1tmda güreec.k şekilde sandal 
yenizi ileri veya ,geri alın. Öy
le 'lci, tek gözünüzle bakınca 

Mikiyi bir damın veya bir ağa 
cın üzerinae ımi§ gibi gore:.ek 
siniz. 

Şimdı, sanaalyeyi hiç yerin
den kımı1damak"Sızın, yeriniz
den kalkar ve Clışarda olan .bir 
arkad şmız:ı. giaerslniz. Ona: 

- Sana tuhaf bir şey göste
rec~im • .am01, bir özünü bağ
lamalc q zım, dersiniz. 
ArkaBa~zı, ;o:r gözünii bil' 

me.n:iille ba,ğl clıktan EOnra, 
alır oaaya getirir ve o ~n.:!&1-
yeye oturtursunuz §imdi ken
disine: 

- Bak kar ıya ! dersiniz. 
Arkadaşmız, encercd n dı

şarı bakınca Vlikinin damın 

veya ~açların üzerine çıl:mı~ 
..ol:lqğunu ıiÖrccck ve birdenbi
re hayret caecektir. 

Yalnız, unutmayın, bunu 
muhaltka1c arkadaşınızın bir 
gözünll bağlayarak JDpmak la
zımdır. iki gözü ile bakarsa 
Mikinin tama yapışık oldugu
nu anlar. Çilnkb, bil:, bir şeyin 
diğer bir şeyden ilerde veya 
iheriae o1duğunu ;ancak 'ki ıgö
zi.ımüzle baktığımız zaman an
lanz. 

!r s:tp 'Or uu 
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S4 1 
Bir çıftlik sahibi seyahate 

çıhrken nralızendeki garnp şi

şelerini yukardaki şekilde sı

r.ıılıyor: 

SolB:ın sağa ve yuknrdan a
pğıya csap edince, her srrn
lda 36 1itc vardır. 

Çiftlık 'Slihibi seyahatte ilt'en 
hizmetçisi mahzene iniyor. 66 
ş:ıe alıyor ve kalanlan o şekil 
de bir srraya koyuyor k'i. y.ine 
soldan aağa ve yukıırci:ın a~ğı 
ya op1anchğı znman yine her 
sırada 36 şi~e çıkıyor. Hizmet-

' 

u k~ 
SAYFAS~ 

iniz? 

EHRAMLAR Mısırlılann 

yapmış olduklan çol: yUksek 
'b'nalıırchr. O zamanki mcde
ı yet için bun1an yapmak çok 
ı .>r bir işti. Onun i~in Mısır
ı " nn :bu ebramlan bu r.ıaar 
l ksc'k ve bu kadar dayanıldı 
~ ~!)malarma şaşılıyor. 

NEVYORK' tai101er gibi 
1 rn knth büyük bina1ar da bu 
'ı.inkü medeniyetin ehramlan 
s:ıyılabilir. Bunların boyu ıch
r ·nlannkinden iki, il~ misli 
} · 'cscktir. 

BÖCEKLER, yeryüzünde • 
ki bütün cinsleri toplanıp tar

lsa dünyada yaşayan bütün 
insanların ağırlığını ge~crl 
GUNEŞ Mısırlıların inanışı

na göre, her gün sab:ı.hlan, ga
ri? bir .kuj tarafından yumurt 
1. nan bir yumurta · di 1 

it t yarhk a 

zanan res am 
Fransız rcssamlanndan iRo -

noir (Rönıızr) nnat hayatnda 
çok genç şr~c;ında me~hur 1-
muştu. Fnkat o zaman ıtablo
larına pek ,fazla IllÜ§teri bula
mazt:h. Çünkü sanatmrn değe
rini anlayacak kimse y.ol.-ıu. 

Ressam ihtiy:anıldiktcn 

sonrıı, tablolan gayet lmimlı 

fiyatla satılmağa başlamıştı. 

Gençligindc y.apıp t!lindc kal
ın'§ olan esorletıini bile bahalı 
bahalı Batıyordu. 

Bir .gi!n Rcnoir'rn tab1o1a
:rmdan birini almn1ı: istiyen bir 
n-üşteri kendisine yüzlerce li
ıra tclclif ediyorilu. c:.ssam, 
acı acı güldü ve : 

- Çok ges kaldınız, dedi. 
1htiyadığrm:lı '.bu .kadar -par.a 
'..::anıp ne ynpa~ağrm. Siz 
imdi ağzında dişi .k:ılınamış 

bir !ihtiyara pirztila vcriyorsu-
nuı .. 
~essamın bu sözli çok .meş

lıu dur. 

Mantar ka para? 
ir ins:amn .zeki olqp 'Olma· 

dığ~ı anlamak için :sorulan 
meselelerden biridir: 

Eczahaneye ıgiriyorsunu2. 

'Bir şişe maden :seyu ıilryorsu
'tlUZ. 

- Kaç Urui'i' 
- M:ıntan 'le 'herıiber il O 

kuruş :ı O pnra !. 
- rlantıırsu: alacı"ihm. Ca_Ç 

kuruş? 

Ecza:ı şu cevabı .-eriyor: 
- IIantann fiyııtı i1fCI11n 

fiyatına:m on l:uru .noksan
<lır. 

O ha1Cle, ~ntar knç para 
imiş? 

Hemen c~-ap vcr.ınJycrck 

biraz dii§::nün. (Verdi-· u: 
cevabın o ru olup dlır.acı g ını 
.gelecek h~ta ö-rrcnccili biz.) 

çi s:§.l::ri nasıl sır l:ım·ş·ır? 

(Bulamazsanız gel~c-t:~ h:ıf • 
ta öğrenirsin:z). 

Gülüp söyle
mek için 

Q~ ~..I .. ~ l• ~ 
&-"1 l 9 

Parayı ne yapı .. o:r 
muf? 

- Küçilk kardeşim beriien 
boyuna para istiyor. 

- Ne yapıyor bu paraları? 
-Hiç! 
- Nasıl biç? Senden alc11ğt 

paraları herhalde bir yere ~
riyor ve, bir şey alıyor.dur .. 

- Bir şey alamıyor, çünkü 
benim ona para verdiğim yok. 

Talivlm 
Ada..'11 takvim satıyordu. İh

tiyar kadına da bir tane ur:at
tı. Kc::lın: 

er.ıez, dedi. Geçen se
ne aldığım daha yepyeni du
Tuyor. 

Kediyi mi yiyecek? 
KU~ük Aydın mektepten 

geldiği zaman annesi dedi ki: 
- Sana kahvaltı bazırlat

nu§tım, kedi yedi •• 
Aydın, bir kenara ,ÇUilmiı, 

ağzuu burnunu :tcmiiliyen ke
diye bakarak: 

- Şimdi ben de kediyi mi 
yiyeceğim? -dedi.. 

Köpek il af Esle 
.Babası i~eri ıırdiği zaman, 

ağzı bir kanı agık kaldı: Papa 
ğanm kafeSinıde köpek vardı .. 
Odanın bir köJCSine zinc.ırle 

pa_pağan bağlanmıJtı.. Kedi 
ib:ılık kavanozunun ii!(ine eh'· 
miJ, balık da lkanapenin :üzeri
ne uzanmıştı •• 

Kilçilk Aytcnc sorldu: 
- Ne oldu böyle? 
Kızcağız güliımsiy.crek ce • 

"'<\P verdi: 
- Cnnlan sıkılmasın diye 

y.erlerini değiştirdim. 

j 
Ha~oırunızda ı 

vaoson 

Aıeşsiz Jjemeh 
pışiı iliyur 

:Avusturyalı bir filim bütün 
kömür ve odunculara top attı
racak bir keşifte bulundu: Her 
şey.i lüç ateıe lüzum olmadan 
pi}iıiyor 1 

Alimin keşfi taföik edilirse 
eti buz dolabııidan, balığı su
dan ç karmadan pişirip y<mek 
kabil olacak. Ke§fin esası şu: 

Y.iye-elderi hararet yerine 
soğukla pişirmek. Bunun için 
kullanılan şey de odun, kö
mür, hava gazı veya elektrik 
harareti değil, kundan &ha 
kısa (ultra - kıwa) ı_şik dnlga
lar.ıdır. 

lBilirsiniz • • :radyom gibi 
maÜd:1erdcn 'b:,YJe, 60n Berc
Ce kuvvetli ve çok esrarengiz 
te::tlri göriil:n 1şılc dal.galan 
ç kar. i§te, Alimin kepine ;gö

r.c, ba rnd om ştltlarınm kın

dan aaha kısa ila1gaları, her 
lıangi bir ~y mlll:ide Uzcrine 
aks~irsc, o maddede tıpkı 
ateşte pi":ni§ gibi bir de;işik· 
lik hasıl olur ve m scla et, ha
lı:ibten ,pipniş et şekline gi
rer. 

Ya!nız so - l:la p: • rilen yi
ye: ;:ruı bir k '!l .ru vndır: Sı
cak d .. :ı, s • l:tur. Yem .. l:ler 
ü.ı us:.ılle p'f rilecc' olu a 
hep soğuk yemek }iycceğiz .. 

Denizdibi Ormanlarında 

iki inci Avcısı 
Biri hava. hortumu kopunca, ölümle 
pençeleşiyordu. Diğeri, onu kurtarmalt 

için inci istlridyesinden vazgeçti 
Birbirine rakip olar. iki dal

gıç, inci avlamak için denizin 
dibine iniyorlar. Karşılarında 

bir inci istridyesi görtlül;leri 
ı:aman, Japon dalgıç hemen 
ileri atılıyor. Diğeri de, deni
zin dibindeki ağaçların dalla
nna dolanmı§, olmasına rağ

:mcl, hrmen kendini kurtarıp 

ötekinin arkaım:ian gidiyor. 
Japon dalgıç, arkasından ge

leni hissediyor ve onun hava 
hortumunu sıkıp boğmak için 
geri dönaüğü -zaman kendi hor 
tumu bir dala dolanıyor ve., 
!kopuyor. 

Bu meraldı hik!yc:nin bura
ya kadar olan kısmını geçen 
lıafta daha tafsilatlı anlatımı
tılc. Şimdi aibsmı dinleyin). 

Japon dalgıç §imdi boğul

mak üıcr~ teli. yalnız, bir iki 
dakika daha ya yabilirdi. Çün 

kil, dalg~ elbiscalııin kafalığı 
i,Çinde biraz daha hava vardı. 
Bu hava bitinceye kadar yaşa
yabilecekti. 

1nci avcısı, Japon dalzıcın, 
gözlerinin yuva.lanndan fırla

oığmı ve kcniisinc hem lcor
ikunç, hem yalvaran bir ıekil
de baktığını 'ördü. 

Bu anda, br.fıamdald artık 
ne bir ırakibi idi, ne de biraz 
evvel :kendisini öldürm:k :isti
ycn biri.. Bu, bo.ğulım.k üzere 
olan bir insanclı. Her insana 
kar§ı olduğu gı'bi, bı: adama 
karıı da vanfesi, onu ölümden 
kurtarmak için çalr§lllaktı .. 

Fakat, denizin dibinde, ağaç 
dallarının hiçbir §ekilde huc
ltete imkan bırakmadrgı bir 
yerde ve bir iki da'kika içinde 
bir adıınun hayatını kurtarmak 
iısin çalışmak mi·şkill bir ifti. 
Japon dc.lgıcı Jcurtıırmak i?zı 
yapacağı hareket kend ihayatı 
na ıda mel olabilirdi. ÇUnkü, 
hava Lorusu dalalnn arasına 

s:kı§ı.P kalru ını kendisi de ay
nı §t.kilde öl ime mahkum ola
caktı. 

Bundan ba ka, dalgıcı kur
tramak i,Çin, ~ kit kaybetme
mek :ve biraz dah:ı UZ61.ktaki 
inciden vazgeçmek lazımdL. 

Bütün bu dü1ünceler, inci 
avcısının zihninden biran için
de geçti ve her §eye rağmen 

karannr verdi: 
Japon dalgıcı kurtarmağa 

:Çalışacaktı.. 
DaI,gıs son nefeslerini tenef

füs etmek üzere idi. İnci avcı
m hemen ilerledi ve .ölmek üze
re okn ad:ıma doğru kollarını 
a_çtı. Fakat, Japon dalgıç t:ım 
bu mrada, fUunınu kaybetmiş 
\VC hareketsiz kalarak, l:endini 
gulann cercytnına bırakmıştı: 
Inci avcısı onun, tarn kolun:ian 
tutacağı sırada, arkası üstU 
d~üp, ~ulann sevki ile, uzak
laştığını gördü. 

Dalgıcı kurtarmak için, kcn 
aisi de eğilmek istedi. F.akat, 
arkasmdai ağaçlara takılın 

olan hortumu buna müsaade 
vermiyodru. Kendisini biraz 
zorlat""..a hortumunun kopııcafı 
mllhakl:aktı. 

Falr'.at, karşısında bir adamın 

göz: göre göre 6lmesine razı 
olamaZdı. Onu kurtnrmak için, 
sonuna kadar çalışacııktı .. 

Bu, bir karardan ziy de, için 
den gelen bir arzu idi ve b'..ı 

hisle hemen ileri abldı, can 
:vermek üzere olan J• pon dal
gıcı bclnidcn yakal aı .. 

Japon dalgıcın gözleri ka}hl 
lı i::li. Fakat, kendisinin bir el 
tarafmdan kaldmldığını his
sedince gözlerini açtı. Biraz 
evvel, bir katil korkunçluğu 

ile bakan bu gôueri daha 6onra 
bir ölüm dehşeti kaplamış, şiın 
di ıde aynı gözler kendisini 
cilümden kurtarana kar~ı duy
auğu §ilkran hissi ile parla
ızuıtr .. 

inci avcm, Japon raldini kol 
lan arasına aldığı ~aman göz
leri biraz ilerdcld istridyeye 
takı1dı. Fakat, ondan vazgeçip 
kollarındaki zavallıyı hayata 
J..-avuşturmak liznndı .. 

Derhal, kendisinin gemi ile 
rabıtasını temin eden ipi iki 
kere üstüste çekti. Bu, ''yuka
rı alın t., i§Clreti idi. 

Gemidekiler bu i~areti alın
ca !derhal vinci işlettiler ve dal
gııs, kollanndaki yan ölil in
sanla beraber denizin yilzüne: 
Hayata doğru yilksclmege ha§ 

ladı. 

Gemidekiler arkadı:.şlannın, 

Japon dalgıcmı da kolları ara
sında getirdiğini görünce hay
Tct ettiler. Japon dalgıç ölü 

/{iiçük Bayanlara 
elişleı i 

Burada yastık üzerme işle -
necek güzel bir ,mo:iel görüyor 
sun uz. 

Kuma§ln ilzerine, evvela bu 
sevimli hayvan eklini çizersi
niz. Sonra,. resimde görüldüğü 
gibi. i_şlersiniz. 

Resmin köşesinde görUldil -
fü gibi, bir yastığın üzerine 
b~ ~ekillerden üç tane korsa
nız çok şık olur. 

bir vaziyette idi ve hım:ketall 
duruyordu. 

tnci avcısı onu, gc.r.:tiye » 
rakırken: 

- Beni öldürmek istcmiJtlr 
dedi. 

Arkadaşları sordular: 
- öld··rdün mü? 

- Hayır! Kurtardım .• 

Japon inci avcıları, dcnislıl 
!dibinden rakipleri tara!ındd 

kurtanlan ve yin~ 4q,pıan Uf 
dıklan gemide kendine ;dCSSS 
arkadaşlannı aldıktan &<>nd 
onlara teşekkUr ederek ve blt 
daha yollanna çıkmayaccldaıl" 
na söz: vererek oradan uzakUI 
tılar. 

Diğerleri ıde yclkerileno' 
açrp başka tarafa doğru ap 
dılar: O tehlikeli yere bir cJr 
ha hiçbir inci avcısı uğraınadJ 
ve orada görülmüş olan iod 
istridyesi görillüp de a~ 
istcmiyen ilk inci olarak ~ 
dı .. 

BiTTi 

Dişleı e /agdası 11• 
ZBIBTI olan 
yiyecekl~r 

Dişlerinizin sağlığuu 1' 
rumak içm, şüphesiz ki, ııı' 
tazam .. n temizlcınek Uizundı'' 
Fakat, dikkat edilmesi i~ 
eden daha başka şeyler de .,,,t' 
dır. Yiyceklrimiz ve i~' 
rimiz de aişlerimizin sa~ 
ile alakadıırclır. Meseli, ba" 
şeylerin dişe faydası va.rııtı'1 
bazısının da zararlan. 

Bunları göz önünde tuta~ 
dişlerinize şu altı noktadan fP 
kat etmeyi unutmayın: .

4
.t 

1 - Her gün bir batOI"" 

üt. 
2 - Portakal suyu gibi t1'1A 

c u aresi içmelisiniz. .~ 
3 - Çok sıcak bir yemeP'" 

nesela çorbadan sonra, h~ 
u içmemelisiniz. 

4 - Fazla şeker yemeyin-t 
S - Dişlerinizi günde 

re fırçalayın. . ı.d 
6 - Altı ayda bir dif;leıiı1"'" 

dol:tora göstttin. 



Geceleyin işle
nen cinayet 

(l'edlnof aayr/adan devam) 

lar. Fakat bu §emsiye, büyük bir ha
kikatin orlayaçıkmasrna yardım etti. 
Zira, sarışrn Katya ya ait olmayıp öl· 
ı!iirülen Rutlı Whcelerin olduğu mey 
Jana çıkmı§tr. Demek ki Volter o 
~enısiyeyi alrp gelmesini kıza emret· 
nıi§ ve öldürülen biçareye ait her tür· 
lii izi ortadan silmeğe te~ehhfü et
rııi~ti. 

Vaziyetten anla~ıldığma ~öre, Kat
yanm cinayetten lıaheri yoktn. Ol· 
sayılı, böyle cloğrnclan doğruya gel
mekte tereıldiit edecektir. 

Katyanm e\"e gelme.-inden hir 
müddet sonra Yol ter te' kif edildi. 
Bu urada ~a~km katilin ba~n1rdnğu 
çareyi bir bilseniz? 

Suçu, adını ,·ercmeıliği bir arkada· 
~ına atfediyordu. Guya o, geceleyin 
gelip hu C'İnareti i~lenı;~ imi~ ... 

Volterin mnlrnkemesi, Nevyorku 
iıeyecan iı:indc brrakt•. Çünkii ida
ma giden hir nmlıakemeydi. Nite· 
kim, Yolter, 15yik olılu::2u cezaya çar
pılarak, zaullr Ruth Wlıce1er'in ka· 
nmı kendi canivle ijdedi ... 

• C\"yorkun y~ım i~ hecin~i caddesi· 
nin o muazzam C\"İnin ii~t katma bak· 
tığrm zaman hn miit 1 ıi .. f Prian Jwı, .. 
larnn. Kanı. ha1a açık duruyor. Bi
!;are Rutlı Wlıcelcr'i ümit iı;inde bu 
t~·)ıya ıloğru rnkl:ı~tı~mı hisseder 
·•'•; n!nvoruııı. fr .. rılf'n Yrıherin trah 
zonlara ılnyanarak ·_eylani bir tehes· 
si.imle onu hckl"yi~i ıı;üziimcle canla
nıyor. 

S:ırı ırnçlı Katyayı giirüyorum. Bir 
miidrlet için hunların hepsi lıayali
ın:, ~wrıle~inde ~a11lnnryor. Sonra, 
yılolm. mazinin giilgelerine kanıt· 
vorlar.'' 

Boğazda geni 
gazinolar 

938 yılr için birçok müesseseler ve 
bu arada Şirketi Hayriye, hazırladığı 
Yeni !ial şma programının tatbikatına 

gesıniııtir. 

. Şirketi Hayriye, ilk it olarak Haliç 
§:rketinden aatın aldığı 12 numaralı 
llıotöri.i araba vapur haline koyacaktır. 

Motör, ıirketin Hasköy fabrikasma 
götürülerek tadilata başlamlmıştır. 

Yeni araba vapuru, otomobil atşıya
hilccck, ve Y cniköy ile Beykoz arasın-
da işletilecektir. ı 
. Araba vapurunun yaza kadar bitme 

•ı - .. ~ . ... "! temeldır. 

~ Şirketi Hayriye bundan başka, yine 
a Yıl zarfında halkrn rağbetini artır

tnak için yeni gazinolar açacak, Sarı
Yerdeki canlı balık lokantasını da daha 

~cnginleı:tirecektir A )! • 

r Yrıca, Boğazt:a çalışan 71-74 nu-
:rlaıtırılnıııtır. Şimcliye kadar gdanş 
ta \dı \Oapurlardan başka birkaç vapu
ll'lı aha radyo konulması kararla§tınl
tllt!tır. Şimdiye kadar tenzilata tabi 
be~ı.~ ~!lık kartların da tenzilat nis
Çık rı yuzdc 35 den yüzde 40 kadar 

arılacaktır. 

istinı· e doklaı i 
a··k §irlı: u. ~tl1ctçe aatın al:nan istinye Dük 
etının f b "k . . ne d . a n a ve havuzlar ıdaresı-

lat~ir ıtlerine bı!!lanmak üzeredir. 
11Uıt nyc doldan için bir proje yapıl· 

ır. Bu . ·ı 
ki ge . proJc ı e beraber istinyede-
tl, lc,~1 tarnfr atölyesinin teknik kufüe 
Yeni te~ vaziyeti ve muhtaç olduğu 
<:ırlat •ıaat hakkrnda da bir rapor ha-

ı iltak Bakanlı· .. d ·ı . . 
ltiıı ga gon en mıştır • 

g~Çtiıttye dokları havuzlar idaresine 
ile Sll en sonra daha geniş bir kadro 
tiştir~~~cakttr. Bilhassa burad:a işçi ye-

ge çalışılacaktır. 

uni Profzsör Nlneı 
ttn v:c~site profesörlerinden btı.y Nis 
l'lliieı cııngtonda toplanacak beyne)-
.. errah· k 
ı._~tte bu .. ı ongrcsine iştirak etmek 
tır gunlerde Amcrika;ra gidecek-

-~ ., ...... -:: ···~ ;:===---------'. 1:111:-······· .. ••• .. ı. .. •••••••••••••• ::::::·····-·-··· ..... ..... 
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·~t parasıı ""' .vı•ıı"" ffif'ı iiJ ---------------
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?ot Sahibi: ASIM US 
e~ri}>aı n uz ve nboıu1 eıiiniı i 

mUdilrü Refik A Sevc.1g;J l 

r Devlet /J.em1ryol/arı ve Limanları işlet.rne 
· :·· Umum idaresi ilanları , 

20 • 1 • 938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı evvelce ilin edilen lokomotif 
yel:lekleri eksiltmesi idarece görülen lüzum üzerine 12-2-938 çarşamba glinU 
saat 15 e talik edilmiştir. (8741) 

.Muhammen bedeli 24500 lira olan 700 ton döküm koku 18 • 1 • 1938 Sah 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satınalınacak· 
tır, 

. Bu işe girmek isteyenlerin 1837,50 liralrk muvakkat teminat ilte kanunun ta. 
yın ettiği Yesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Ye Haydarpaşada 
Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (8701) 

,Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma "omisyonundao: 

An kora 

1 - Eldeki \-asıf ye örneğine uygun olarak on binden on iki bin beş yüze ka. 
dar kilim ve bin iki yüzden bin beş yüze kadar portatif çadır kapalı zarf usuliv. 
le aşağıd.ı yazılr tarihte satın alınacaktrr. · 

2 - Satın alınacak bir kilime (350) kuru~ ye bir portatif çadıra (630) kuruş 
kıymet biçilmiştir. Kilime ait şartname (219) kuruş karşılığında ve portatif ça. 
dır şartnamesi de parasız Komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmelerine ginnek isteyenle ıin kilim için (3281) lira (25) kuruşluk 
ve portatif çadır için de (708) lira (75) kuruşluk teminat makbuzu ile şartname. 
de :r~ılr vesikaları muhtevi teklif mektuplarını dördüncü maddeôe yazılı gün ve 
~aatten eYvel Komisyona vermiş olmaları. 

·1 - A • Kilim eksiltmesi 19-1-19 38 çarşanba günü saat (10) da. 
B - Portatif çadır eksiltmesi 20-1-1938 persenbe günü mat (10) da. 

(4746) (8725) 

MOzelt'r Arttırma ve eksiltme komisyo
nu rl)Jasetlnden: 
Yapılacak işin cinsi 
ve mahiyeti 

Mozaık döşeme, kaldr. 
rım, rapse ve k~un 
tamırab 

K~if bedeli Muvakkat Eksiltmenin nerede ve hangi 
Lira Kuruş teminatı tarih ve saatte yapılacağı 

2517 82 

miktarı 

Lira K. 
189 00 Asanatika Müzeleri Genel DL 

rektörlüğünde 17 - 1 • 938 taıi. 
hinden Pazartesi günü saat 

14 de. 
Topkapı Sarayı Mfizesi dahilinde Si nan mutfaklariyle tarassut kulesinde ve 

diğer bazı kısunlarda ~ucibi keşif yap tmlacak olan tamirat yukarıda yazılı gün 
ve saatte açık eksiltme ile ihale edilecek tir. Keşif ve şartname ile yapılacak tami 
ratr mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Mimarlığına, talip olanların da en az 
2500 liralık bu işe benzer i~ yaptıklarına dair Nafıa İdaresinden alacakları müte. 
ahhitlik ve aynca ihtisas ve Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuz. 
lariyle ihale gününde komisyona müracaat eylemeleri. (8728) 

Levazım amirliği 
ilanları 

liill ................ ~ 

Topçu Nakliye okulunun elektrik 
tesisatının tamiri pazarlığı 4-1-938 
Salı günU saat 14 de Tophanede Leva
zım amirliği Satınalma Komisyonun· 
da yapılacaktır. Keşif lx.~eli 335 lira 
99 kuruştur. Teminatı 50 li,.a 40 ku
ruştur. Şartname ve keşfi Komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin belli saat
te Komisyona gelmeleri. (361) "8715,. 

* * • 
Ordu hastahaneleri için 30 ton pa-

muğun kapalı zarfla eksiJtmesinde 
verilen fiat Vekaletçe pahalı görüldil
ğünden 6-1-938 P~embe giinil 
saat 15 de Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği Satmalma Komisyonun
da pazarhkla eksiltmesi yapı1ncnk 
tır. Tahmin bedeli 10050 lira ilk temi 
natı 753 lira 75 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komieyona 
gelmeleri. (362) (8716) 

• * * 
Tophane f rnnmda birikmiş olan 

800 kilo kadar sönmüş kömür 4-1-938 
Salı gUnü saat 14.30 da pazarlıkla 
satılacaktır. Tahmin bedeli 12 lira
dır. Teminatı 2 liradır. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

"360,, (8714) 

• • • 
Dikimevleri için 31 bin metre haki 

matra şeriti miiteahhit nam ve hesa
bına 6 • 1 • 938 Perf:embe giinü saat 
14.30 da Tophanede Levazım ft.mir· 
liği Satmalma Komisyonunda p:ı..:r.ar

lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
beedli 775 liradır. İlk teminatı 58 li· 
ra 12 kunı§tur. Şartname ve nUınu
nesi Komisyonda görülebilir. İstekli· 
lerin belli saatte Komisyona gelmele-
ri. "357,, (8711) 

• * * 
Ordu ihtiyacı için 250 adet çadır 

direği müteahhit namü hesabına 

6 • 1 - 938 Perşembe günü saat 14 de 
Tophanede Levazım amirliği Satına!· 
ma Komisyonundjl pazarlıkla eksilt-

DOKTOR 
tııtanıbul 4 üncü icra memurluğun- mesi yapılacaktır! Tahmin bedeli 325 

.dan: .. ı , lira&:r. Teminatı 48 lira 75 kunıŞtur. 

Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan •ekb buçui• 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ute 
U tayyare apartmanlan ikhıcl daire 

17 numarada baıtılannı kabul ede.r • 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :ca 
dar haıtılarıru ıtarasız, turun, Ha 

ber okuyuculannı dakupon mub· 

bilinde muayene eder. Telef: 2a953 .. 
SaQlık 

Servisimiz 
Hueua doktorumuz Pa.zarte81 gUıılert 

Mat OD beJ butuktaıı ytrmJye ka1 \f p 
setem!z ldarehaoealr.de. CUmarte8' R\llllert 
Jc aaat H ten 18 a k&ôar lAlf'.U Tayyv. 
apaıtımanJar1 lkirıd daire Uç oumıırada 
dainııı okuyucuıarıınm yedi kupon aıuka. 
bilinde kabul eder. 

Ayni tekilde dit dOktorlarmuı de olnlo 
}'Ucuıanmızu.ı emirlerine b&zır bUJunmaJr. 
tadır. oı, doktorumuz ll'ahretUn DlflDtll 
Parma.kkapı lıUklAI caddeınnde 127 auma. 
rada pazarteaı lfO.Qlerl aaat H Ue 20 ara. 
ımda bulundutu g1bt doktor NecaU Pak> 
ıt de Karaköy Mahmudiye caddut t-ı 
numarada 1&11 .. cuma rtınıen ayut saat. 
lerde okuyucuıanmızm dlşlertne baka~ 
lar ve ufak tedavtlertrı! yapacaklantn. 

Ayni zamanda Betfklaf tramvay ea.ct 
dHI Ertp apartımanmda .tlıınet~ Emle 
Fidan muhtaç okuyuculamııızm cor.u• 
ıarııu ıtınnet edecekUr. 

Aynca Aksaray l'erte. JCczıuıeaı ,. 
ntrtd11 S~2 numarada eünoetı:t u STbhat 
memuru Nurt Eşsiz KlJRUN dokt<>nınun 
veret't'ğl enjeksty<.ı~lan beberln! yedi 1nJo 
pon mukablllnde ve ııoonelerlmlze en abo 
veı:. ı:ıernltlt çocuklarmm lflnrıet :ımello 

yeterttıf yıtpacalftrr. 

lıılmlerlfil yıı.:r.dığırna doktor. dt"-'t n ltJJt 
netçllere mllracaat ederken KURUN"un 
nızm~r kuponundan ndl tlllle gbtnrmek 

--KUR UN--. 
Hizmet kuponu 

Bu Kuponu ıca.zete ldllrestne "et::'ecier 1 
- Kllçtık Ullnlannı paraınz butınrlaı 

ı - l\unmun lleklml•rtne paru~ hllktrr• ı 
llJ'lar 1 

lA - Hı.kı.k ve mali mUtavlrlertN bel 
tflrltl l<'lnıın vollAnnı lllll'lllll,. snrup l'l~T~nlr 

.512 lira mukabilinde birinci derece- Şartname ve niimunesi Komisyonda 
de ipotekli olup paraya çevrilmesine görUlebilir. İsteklilerin belli saatte 
karar verilen ve ta.mamma 1644 lira Komisyona gelmeleri. "359,, (8713) 

kıymet takdir edilen Bakırköyünün 

Zeytinlikte fırın sokağında 30 No. lı 

hane ve bahçenin tamamı açık artır- 1 
maya vazedilmiştir. : 

Gayri menkulün evsafı: Mezkur 1\a· 
ne çifte kanatlı kapıdan bahçeye ve 
buraı:ian taş basamaklık merdivenle eve 
girilince zemin beton olup bir sofa 
iizerinde 4 cl:3a bir hela ve bodrum ka
tına inilecek bir merdiven mahalli olup 
odalarından yalnız bir sıvalı olup di
ğer odalarla binanın içi ve dıtı 1IVasu
dır. Bahçede gayet harap ve ahpp bir 
eda vardır koridor gayri muntazamdır 
evde borçlu oturmaktadır. Hududu: 
Tapu senedine uygundur mesahası 

17200 metre murabbası olup 60 metre 
murabbaı müsakkaf kalanı bahçedir. 
Takdiri kıymet gayri menkulün bulun 
duğu mevki şerefi çarşıya, pazara ya
kınlığı ikmale muhtaç noksanları ol
duğu halde emlak piyasası göz anündt: 
tutularak yapılnuttır. 
Artırma pcfinldir, artırmaya ittirak 

edecek milıterilerin kıymeti muham
m-enesinin % 7 ,S nisbetinde pey akçe-
si veya milli bir bankanın teminat mek 
tubunu hamil olmalan icap eder. Mü
terakim vergi, tanzifat, tenviriye, ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Artırma 
şartnamesi 10-1-938 tarihine müsadif 
günü dairede mahalli mahsusuna talile 
e<lilt"cektir. Birinci artırma 26-1-938 
tarihine müsadif çarşamba günü daire
mizde saat 14 den 16 ya kal:iar icra 
edilecek birinci artırmada bedeli kıy
meti muhammencsinin yüzde 7 5 ini 
bulduğu takdirde Uatte bırakılır, aksi 
takdirde ıon artıil,nın taahhüldü baki 
kalmak üzere artırTna on beş gün daha 

1 

X9 
Maceraları 

Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. İçindeki küçük 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harikulide maceralarını takip 
etmit olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocu.tlarmız da çoli se. 
ver. 
Bu onlarm ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Ff-.~ 30 kuruştur 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta.. 
Irklarından ayıracakları küçük ye
kfuılarla bu küçük rakamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

X 9 un 
maceralarından birer tane edinme. 
Udlr1er. 

Doktor 
Hafız Ce al 

LOIUIAN BEKl:.'\t 

Oahiliye Mütehcaıtıı 
Puardan başka gtlıılerde öğleden aonra 

1&&t 12.G tan 6 ya) kadar IstanhuJda Dlv&:I 
yl)IUDda (1041 oumBralı busua! kablı.!estnde 

b&ataıanru kabul eder. Salı, cumartesi g11D 
teri eaba.b "9,~-12" eıuıtıer1 tıaklld rukaraya 
mahsuatur. Muayenebane ve e. teJetoıu 

2239ıt ~lıll telefon; 2104-l. 

temdit edilecektir. Ve 10-2-938 tarihi iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
ne müaadif perşembe giinü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci 
artırma neticesinde en çok artıranın 

üstürıt:ie kalacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hak
lan tapu sicillerile sa.bit olmayan ipo
tekli alacaklılarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını hususile faiz ve masarife dair olan 

gün zarfında evraki müsbitelerile bir· 
likt~ dairemize bildirmeleri lazırrldrr. 

Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
sabit olmayan satıs bedelinin paylat
masından hariç kalırlar. 

Daha fazla mallımat almak istiyen· 
lcrin 936-29 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy~ 
met raporunu görüp anlamalan illin 
olunur. 



12 - KURUN 3 tKtNetlCANON ıg~ -inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüünden: 

Ç amaltı memlah:ı'ilnda c::ureti ma· . ela teis edilmiş olan ince tuz değir. 
men!cnnde fenni bır ı:uretle ihzar olunan \e C\\elce kilo,,u "j,25" kuru5 hesn
biyle 50 kıloluk ~U\'aiı "26:t 5" kuruşa atılan mutfak tuzunun 1-1-938 tari
hin..ı,.n ıtibaren halk taraf mdan kolaylıkla tedarikini temin makc;adiyle kilo· 
su 3 80 kuruş h~biyle elli kiloluk ~vatı lW kuru~a indirilmiştir. 

Ç,,~\·al bedeli. tuz fıatına dahil olduğundan miic:terılerden a~ nca ~val be. 
deli alınmıyacaktır. rS726 

rstaı:buı Deniz Komutanlığı Sallnaln1a 
K o misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömürün gemiden sahildeki de· 
poya taşınması açık eksiltmeye k">nmuştur. Eksiltr.le 3-11. Kanun- 938 pazar
tesi günü saat 15 de Kasımpaşada Camı<.ltrnda İstanbul Komutanlığı Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartmımeı;ini görmek ve almak isteyenlerin heıgün 
bu Komutanlık Levazım Müdürlü{;üne m:iracaatlan ve yapmağa talip olanlann 
da 150 liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle Mrlikte 
gösterilen gün ve saatte Satınalma Komisyonunda bulunmalan (8456) 

-------

Cemaatlerce idare olunan vakıflardan Balat'da Pulya~n ve Selaniko ve Unlm. 
panı Muse\i sinagonu vakıflanna 2762. sarılı vakıflar kanuniyle nizamnamesine 
ve olbabdaki talimatname hükümlerine le\ fman tek mütevelli tayin edileceğin. 

den alfıkalılann 5 - I - 938 tarjhine kadar l tanbul Vakıflar Ba~miidürlüI,rüne 
alelQsul müracaattan ilan olunur. (8436) 

Başvekalet istatistik Genel Direktörlüğü 
Arttı rma, Eksil t me ve ihale Komlsyooundnn 

1 - 300 • 500 sahife tahmin olunan genel nufus sayımının memleket 
itibariyle umumi neO.:elerlni gösteren 5000 adet kitabın kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesine talip çıkmadığı için pazarlık la eksiltme ve ihale yapılacaktır. 

2 - Pazarlıkta eksiltme Kftnunu sani 1938 ayının 7 nci Cuma günü saat 
15.30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda açılacaktır. 

3 - Numune dairede görülecektir. Şartname Komisyon katiplığinden be· 
delslz olarak istenebilir. (4654) (8553) 

Akhisar belediye reisHğin den: 
Akhis;ırda yaptırılacak Belediye bi nasrnm projesi Münakasaya konulmuş· 

tur. İstekli Mimar ve Mühendislerin §C raiti anlamak füere Belediyemize mUra-
caatt~m ilan olunur. (8555) 

i lan l ar1nız iç in yalnız 

20335 N o.!~.:~:" 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Başvekalet islati.~lih <len e/ Diı ehtörliiğü 
A r t h r ın a, Ek sn l ene ve i ha I e Komi.~ y o . 

n und n: 
ı - 26 forma kadar tahmin olunan936 • 37 senesi Maarif Yıllığından 1750 

adet kapalı zarf usuliyle ek:.iltmeye çıkJ rılmıştır. 
2 - 16 sah:felik beher forması için ~5 lira :izerinden 1170 lira bedel tahmin 

edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabiyle 88 liralık muvakkat teminat vesikası ve 
rilmek Uizımdır. 

3 - Eks:ltme 17 Kfinuııusani 1938 arının Pazartesi günü saat 15.30 cia U· 
mum Müdürlilk binasında toplanacak o lan Komisyonda açılacaktır. İ§tirak ede
.:eklerin bir saat evvel teklif mektuplari le teminat zarflarını Komisyon Reisliğı· 
ne vermeleri lazımdır. Numunt dairede i!Örillecektir. Sartname bedelsiz olarak 
Komisyon katipliğinden istenebilir. (4611) (8470) 

lslan bu l Konıuta11-
lığı ila11 laı ı 

....................... 
16. cı Piyade alayı i~in 14600 kilo 

kuru fasulyenin ihalesi pazarlıkla 10 
İkint.:ikanun 938 Pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. 'Muhammen tutan ı' 
2081 liradır. İlk teminatı 136 liramr. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görUlebilir. İsteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde yazılı vesikalan ile Fındık
lıda Komu~anl:k Satınalma .Komityonu 
na gelmeleri. 

(8592) 

./ . -.. . . - . 
\ 

J 

·-11!'.::1~----.............................. .... 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısmın) yerl ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
Birle~tirilmck suretiyle l 50 metre murabbalık bir mesaha elde ıedilebi· 

' lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna milracaatleri. 

Jandarnıa Gene l l\omutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Metresine altmış ' uruş fiyat tahmin edilen vasıf ve örneğine uygutl 
yüz elli bin metre yazlık kumaş 10-1-938 Pazartesi günü saat onda kapalı Zarf 

ff . A l .. Jt I 1 usuliyle satın alınacaktır. 
8 f l t:l S le 11 l a- 2 - Buna ait ıartname dört yüz: elli kuruş kU§ıhğında Komisyondan aırna-

a / ı illiı. ları bild.:eği eksiltmesine girmek isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat makbuz 'Vr 
ya Banka mektubunu ve prtnamede ya z:ılr diğer belgeleri muhtevi teilif me1'
tuplannı belli gün ve saat dokuza kadar Komisyona verilmiş olmalan. ·-Diyarbakır Garnizon birlikleri ihti

yacı i~in 330000 kilo Fabrika unu kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. Mu· 
hamm'"n bedeli 35145 lira ilk teminatı 
2635 lira 88 kuruştur. 27-1-938 per· 
şembc günü saat 15 de ihalesi yapıla
caktır. Şartnamesini görmek isteyen
ler 176 k••ruş bedel mukabilinde Diyar
bakır levazım amirliği Satınalma K; 
misyonundan alabilirler. J • teklilerin 
mezkur giln ve saatte muktazi vesaikle 
birlikte bir saat evvel Diyarbakır le· 
vazım amirliği Satmalma Komisyonu· 
na mür .. •.:aatlan. (S662) (680) 

• • ılı 

Her bir tanc~inc tahmin edilen 349 
kuruş olan 20.000 tane ldlirn kapalı 

zarfla eksiltme gününde talip çıkmadL 

ğından tekrar kapalc zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. lhalc:ıi 20 - 1 - 938 pcr. 
ş"mbc gunü sat 11 dedir. llk teminatı 
4740 liradır. E\'Saf Ye§artnamesi 3t9 ku. 
ruş mukabilinde M. M. Vekfıleti Satın. 
alma Komisyonunda alınır. Ek.,iltme. 
ye gireceklerin 2490 ayılt kanunun 2 
'ı.; :; \incü madddc1 indçrr&terl:.e.n vesa
ik le teminat ve teklif mektuplariyle bir. 
li te ihnleden en az bir aat evvel An. 
karada M. M. Vekaleti Satmalma Ko. 
mis}onuna vermeleri. (681) (8717). 

(4619) (8496) 

..... ml .......................... lllİl .. lllllİllll .... ... 

Denfz Levazım satınalma komis yonu lllnlar-ı 

Cinsi Mil: tan 
Tahmin edilen 

bedeli 
Muvakkat Teminat 

Kuruı Lira Kunıı 
Sığır Eti 69768 kilo 32 
Kuzu Eti 28000 kilo 43 3036, 38 
Koyun Eti 14229 kilo 43 

1 - Yukarıda cins ve miktarlan ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli ff 
muvakkat teminatıyazılı olan üç kalem et, 8- İkincikanun- 938 tarihine rast!' 
yan Cumartesi günü saat 11,5 de kapalı zarr. usuliyle alınmak Uzere mün'' 
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç knlcm ete ait şartname 203 kuruş mukabilinde Komilyonda11 

hergün alınabilir. 
3 - lstekl:Jcrin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekteıf 

kapalı tel:lif mektuplarını en geç belli gi.in ve saatten bir saat evveline ka~ 
Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleP 

(8465) 

• 
M. M. V. Deniz Merkez Satınıllma KomisyonunClam 

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 
oian 59 kaıcm eczayı tıbbıycnin açık 

eksiltme ile mUnakasası 5-1-938 tari. 
kinde müsadif çarşamba gJnü saat 14 de 
Ankarada Vekfüet binasındaki Kc.mis
yonumuzda yapılaı.:aktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenJt" 
rin hergUn mUnakasaya iştırak edce~ 
terin de mczkGr gün ve saatte ııı/50 
liralık teminat mektubplan ve kanuııf 
belgeleriyle Komisyonumuza mUracı· 
atlan. (8423) ı 


