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lngiltere Süveyşi kapatırsa 
ıtalya da Mesinayı kapatacak 

lngiJiz filosu dün toplanma •• 
Olen cenaze kraliçenin 

emri aldı Eyoah ! ... • • 
merasımı yarın 

Akdeniz filosunun bir kısmı Yazıklaı olsun! 
Süveyş civarında dolaşıyor 

Malta adasında hava hücumıanna 
karşı hazırllk yapıldı 

. 
Amerikanın meşhur Zenci tayyare cUe~lnden Kolonel Jubar §imdi Babc • 

-=·.....xm
1 taru.n il atJatJ fC.hr:irul rkil.aşla ruıa lalin lJ tcrmckle me guldür. A • 

rPterfkaJ.ı zenci, Habeş imparatoruna bu ndan bir müddet evvel glJnQllil olarak 

13._.eğw blldinnişti. 
<Yazısı 2 nci sayfada) 

üç··ncü 
nişanlandı 

lllİni koyduğumuz 
ııiıanbsı Ledi Skot, 
Kralın oğlunun 
ÇOcukluktan beri 
arkada§ı İmİJ.. 

Kralm oğlu 35 
Yaıındadır. Ledi 
Skot ise, bu Noel
de 34 yaıına gire
cektir. 

Kralm oğlu ni· 
tanlanmadan önce, ınglflz Krallmn UçUncU 
lngiltere arfıtok· 

'1lt çevrenlerinde 
ojlu ve nı,anllsı 

(mehafilinde) esrarengiz bir hava u· 
Yannuıt:ı. Niıan havadiainden üç gün 
evvel, Kralın oğlu bir antikacı dükka
runa gitmiı ve hayli mefruınt ıamarla
ınııtı. 

Tuhaftır ki antikacı da bu müıterİ· 
nin kim olduğunu, ancak, mefruıatm 

gideceği adresi sorduktan sonra Öğ

renmiıtir. Bu mefrup.tnı ramarlanmaıı· 
nın ıebebi timdi anlaıılıyor. 

Kralın oğluna varacak olan kız, tay. 
yare ile birkaç defa Afrikaya gitmit 
selıniıtir. Resaaıudır ve gayet iyi dan
ıcttiii yazılmaktadır. 

Ey yurddaı: 
"Türkler tarihte yafoız iatili. 

harpleri yapabilmiıtir !,, diye sana 
iftira ediyorlar. 

Halbuki Türk, en büyük mede· 
niyetleri kurmuıtur ! Bunu, vesika
larla is bat edeceğiz! Müfterilerin 
ıuratlarına yalanlarım çarpaca· 
gız! 

Haklı iddiamızı iıbat edecek 
vesikalar, tatlarını yapılarımıza 

taııdıgımız, musluklarını kopar· Ç ki 
dığmıız, harap ettirdiğimiz, a:a- ocu arı anne-
hkl~_rınd.~~n~e ağ~çl~n ve ııır&nn· lerı·nı· ı·st·ıyorlar 
lar urettıgımız tarıhı anıtlardır ... 

Yazık ... Yazıklar olıun !... lıvip-enin Lüıern ıehri civarında 

Karısının 
yüzünü ustura 
ile doğramış 

bir otomobil kuuı neticesinde ölen 
Belçika Kraliçesinin cenaze meraıimi 
yarın Brükselde 1apılacaktır. 
Kraliçeıbı atümü BeJçikada büyük bil' 

matem Te keder u:randmmıtır. Olüm 
haberi üzerine bütDn partiler arumda· 
ki münaka~ muvakkaten, keıilmiıtir. 
Krala taziyet telgrafı gönderenler ara· 
ımda Belçika aoıyaJist partisi de var· 
'dır. 

K.rallçenln cesedi, Briikaelde bir ki
liaeye konalmuıtur. Halk, lqlik çi~

Bugün saat yarımda A:baray • leriyle örtülniüı olan tabutun önGne 
da Hasekide Bira~a aokağında gelerek ölen Kraliçelerini son defa ıe-

"- limlamaktadırlar. 

Bayan Müşerref 
Cerrafıo şaya 

kaldırıldı 

oturan BaY.an Müşerrefin evinde Kralın ııhbati iyidir, yalnız kederi 
bir yaralama hadisesi olmuıtur. çok büyük olduğu için dalsın ve dü
Y aralanan Bayan Müıerref; yara· ıünceli durmaktadır-. 
lıyanm da Bayan Müterrefin ko. Kraliçenin İıveçte bulunan annesi 
cau ayakkabıcı Hidayet oldulu Prenıeı lnsebord etı-afmdakileri endi
söylenmektedir. teJ• düıürecek kadar kede kapılmııtır. 

Bu karı koca arum'da uzun Z&• Kraliçenin küçük çocuklarma ise anne- Kazaya kurban giden <kraliçe ile Uı:l 
• terinin ölümü haber veriJmemiıtir. Za· çocup oe kazadan •onra otomolJUln 

mandanberi geçınuizlik varmif. vallılar ikide birde annelerini sChmek - . . - . 
Bu yüzden mahkemeye müracaat istediklerini ıöylemektedirler. , .. . 1 1ıall 
etmitler fakat, mahkeme henüz · 

::::.~:::.ittir ve apı otur· Hava kupası maçlarında 
Saat yarmıda Bayan Müıerre • G 1 İ ş • ı · • G • • 

fin Hasekideki evine geldiği ıöy- a a asa ray • iŞ iYi, Uneş 
(Ycuw 2 ncide) Kurtuluşu yendi 

Florya yolunda 
bir adam ezildi 

ifade vermeden ölen 
bu zavallı ile kendi

sine çarpan şoför 
meçhul 

Dün gece saat (21) de Florya 
yolunda ölümle biten bir otomo • 
bil kazası olmu§tur. 

Numarası almanuyan bir oto • 
mobil gene ismi ve kim olduğu 

( Devanu 2 ncidc) 

,--;:·;;:;;·;;:;·~;~:;;;:~ .. ;;-:ı 
seliş ve her baymdırhk ruhun bir~ 
beden istemesi gibi mutlaka insan! 
çokluğu istiyor. Eski zamanın bü -i 
tUn medeniyetleri nüfus artması nel 

birlikte vücut bulmuş, nilfu~ dü~ -f 
tükçe medeniyetler de çökmüştür.i 
na sebeple: i 

Rebll Penallldan OUnefln golUnU böyle yaptı 

(Yazılan spor sayfamızda okuyunuz) -
Hamdi tabancasını 

21 lLKTEŞRlN PAZAR GONOi 
1 Yapılacak olan <genel nüfus) i 

l1~ı-~·~p.jJI 1 sayımı en önemli işlerden biridir. ı· 

çekince ikisini de 
yere serdi 

Kıskançhk yüzünden 
cinayete doğru ... 

~,~ ' Raşı>ckfılet 
~~~;;;:.~-"'-1C...:....-...-...ı...--......::;..~.;:...,==:;.m.......:iiıUill.. Statistlk Umum 111 üdür{ü6il 

ll Bu bir orman yangınıdır. Bizim ormanımız da hergün yanıyor. Dun ·-....................................... _., __ I, 
"-' ıcıa sırt!an tnt1ı§tu. Yazısı 4 ndl sayfqızdadır. 

.(Yamı 4 üncü sayfada) 
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lnglltere Süveyşl kapatırsa 
Italya da Mesinayı kapatacak 

Fl~rga yolunda bir 
adam ezildi IWJa, Habet'ctew WJik e&mlk J 

te devam ederM lnlilttreaiıı Sliveyf 
bnalmı kapatacatı yan resmi tektı -
de lıUllaı kere ortaya atıı ;ta. • • 
.... pka• -ottoke,, pzet.ı .. ,.. 
~l teMlt sayar .. Mllkabll 1* 
tehdit savurmaktadır. 

Btl gazete llüıtaata dlJer' ti: 
-ı.cuter~ Akdelllzia Slftft,.. 

Cebelfittank kapılanru elinde tutmak
la ita deaizde keatlisiıti .... miyle 
hikim sayıyorsa aldanıyor. ç&nkü va
llJetl bil denizin aacak şark ...._. 
.. Mlrtlifr. Merkezi ha't'Zllcla ,_ 191-
mz Malta adası vardır. Halbuki bwa
da Sicilya ada8' t'e Ja,a .ı.tııernı 
Jtalya daha hructmdfr. Akclenflfn prp 
kısmmda ile ı .. mereaia 1alam C. -
bellttanb ...... ı.- - ...... 
bil JtalJaaı• Sidb'a, Sar...,. De 
TOllkallJS •ldlJeri ftl'm.11..._ 
botuma llilı.m. Da ada ... T-
sahllhle aacalt 150 ldı..etn wfe 
''ardır. Bw adaya biz .... ..._ ... 
ça Mala IJotamadül .., • ..,.,. .. 
haw.11 dalektlr. 

B1I ~ tayyare ll•ttetlnlwfda 
el .. detltr. Bter l.,Otere Slt•ıt lla -
nahm kapatma lııb .. Mı ılı ı hle• 
nı Dlllatmz. 0 ZlllUD J151iJten M,. 

paa•,.T 

llaltaıla toplanan lnpiz tlonanmaa 

-...aer a-• ..... RlhU Şayed bir sün ıelir, uluslar roıyeteai 
... eıılelıiı.lll IPI Jatllaa full - banı lehinde ve barb aleyhinde yapb• 
,...._. ............ ..... ..,o - fi ıayretleo için Mttbr afuslan yardı-
r-. ..................... ,..rt-' ... saı1w...ı. ....... ....., 1"89 
...... pM, A-11 .... lmlıla luriine ı aruuluaal da7Wt...,_ .-Ja ... .__. 
awc-llr 111 • pis ........uır. Te - 11r. 
• ı1azm Mlı ' .. , ... .,,. aa - ....... ıat.n llzerlnda lla1J•n-
lt89tı, ın.... llmww feflan - lnglllz J•P arlaklllJ vaz11etl 
-- .......... ••• il aıtuwcıi•m.,, kurfarlrmıf 

AIMllla .,_ ... ı.-. ... ba- Pariı, 2 (A.A.) -Ecllo de Parlt sa· 
bllb1e 11U'19 .. ı alt'J it ft ıö - zeteainin Loadra a:ytarma söre, chıra
rRJ dı• -.ra, ..-1 ~ lılr mhat ""'ça.es,. biJrtolr ...._._., Jlabe. 
~ .... ~. tlltM ................... ...... 

(Beflaralıl ladM). 
anlef4-mıyan bir adama çarpmıı 
ft adamı aiır ıur.U. ,.,.h,arak 
1ı'9"'!br. 

Biraz aonra 1oldan ıeçen bir 
ltula aaldiye oto ..... 1i ,.,ahy. 
alıp Cerraltpaf& b_,awiae ıl · 
türmüıtür. Fakat meçhul yaralı 
lıastanede ,apıaln tedavileTe raf
men ~-. bqmdaa ahlılı 
yaradan ölmüıtür • 

BuPa ati- tiaeri haetanıde 
Japbim'n tahkikata naza.-an, 35 
J&tlannda kadar tahmin •lil• 
yarah ölmeden enel hiçbir ifade 
verememittir. Ceset bugün morıa 
Wthnlacaldrr. 

G.relı çarpaa olomoiril, ıer• 
ae ölünün ismi ıon dakikaya ka • 
Ar meçhtlc:llr. Poliı ve middei • 
umumilik tahkikat Japmaktadır. 

(1011) (•75•) 

Kansının yüzünü ustura 
ile doğramış 

( ..,..._,. l btd#) luıaldavalı teclaYI,. almqfardır. , 
lenen Hidayet, cebinden uıtura - Zabıta mmnurlan yetiıirn·iye 
11D1 ~·kararak karm1m1 herim kadar Hitla,.ain ortadan 11noldu. 

hiicum etmit ve yiziilıiin muılıte • la prülmiiftiD. Zabıta ite elkov • 
lif yerlerinden yaralamıfbt. Xa - muıtur. Yaralıyanın hüviyeti ya • 

dm ı.,.llD döplrilt, mdea aoma imada aalatdacalı .ı-.ar.tir. 
yetİfeD abda memarlan Jid si- ICadm ,....~ aldıiı rara· 
zil kan iPacle INlunea 8aJU ~ lar pis ap tletildir. 
tenefi c......... Mlt91FRM (1011) ( ... ) 

.... la ........... ..., .. 
tNlllrlaı• •• ,., .. Cen•YNJ• gldcaelc lngJUz har.. ......... ~ Wr e•ı• dils lnl-

ı..lra, (~el) - Ula ... x.. nı.uu. ........ kotanluaiı fikrbt. 

derec979 ftrdlmak cllr*llr• Çllikl 
Jaııaratonm nnNlk .... .,,. m!Je k......_ ~. B M-1191, C.. 

Fraam s....JWne sindenneı.r; _ ................. 
.... 2 (A.A) - Jow.. . ıh ı1 

~ı--~·..-. .. •.it' 1 

beri ............... .... 
te'' ............... w.•11 •• 1 

leclrı 

1 - Vatmı filoaa. .....ı. W. "° 
... E~ ._..,.._ı&,-.. 
~· ...... '_... c;r;. 11 .... , d • 'ıl ..... 
, •ıln .. ...,.._ ,. , »• 

n ......... llf'b r 1 1 
.,. 1 ..... 

2-P_. ıaıclaM ....... 
................. 1 

1

ri ._..," cap'ıı ı ılllh•ıhr6, .......................... ..-..... 1-A•• • flz nmMr .... a 
"" Kwll , 1 

, M • Hl lw ... 
...... ıld •• 11er1ı111..- .... 
lu•Qwl"ı lı•ftB.-t ~ 
lılan Alı• 

1 

f1114 ........... . 
lenlr. Qw ........ =' •• u .. 
lç*1e ...... ., .... .,, 1 , .. _. 

4 - Bellaropluuıe Ye Neuralia pmi.. 
lelf .... İılmd Ye bir '°PÇa ndifrneti 
~e1&.W..ı..L11ua 'ıha• 

6 - Malta halin. bava hlcamlarma 
1'arp ~· hazırlatdımıbr. Malta 
lj .... .,... ........... . 

ı.albr. 
Amerika llltaral ve 

....... taraftan 
Am~ild Cumhur Berem, bo 

nun kuvvetini haiz olan bftuaf -
bk projeeini imaaladıkta11 -
ClenDİf&İr ki: 
"- HtılıGmetimisin ,ettlll ıl

y.- hantı muhafaza etmek•• W. 
zi ,...acı aalaf'Msbklanaa b • 
rqbracak iatidatta badiMJm ... 
taraf etmektir.,, 

AmllPlll- Ayw L .... .. °'' .. lulnl7 ........ . 
Londra (ÖR)) - Amerllla .,..... 

da11 Pop Lollclraya pJ411, IJllllls ... • 
bakanı Slr Samael Bor taratmdaa 
- Amerika el~Ull dellletlT)e - b
buJ edll•lftlr· 

/ılMl'lku•1811•• ...... ...... 
bu s17&rstl re.mi o•-kla ...... . 
buradan Parlse gidecek orada laUkA -
met 'rkaniyle konuştuktan sonra Ce -
nevreye Uluslar Kurumunun ~
lıa giinkil lçtimaına lttirak edecektir. 

Bu atın, Amedkadaa-... bJ. 
il gilrtlltttlO o1ıouştu. Habeş - !tal -
JaR meselemi hakkında Amerika, bir 

tai'aflrtr Uln etmeafndea •ara tir .. 
:.t_vnıpa siyasetçilerini bir Ayan aza -
irvuıtasiyle yoklamak lıaıe ffJa 

~ bir tavsiyede •ıa•ald:I o)a. 

ta .A•ıdD -••ımı ~ 
A189 uumcJaa Pot hcntere 

rumueun ~ ~ '-Plan- de bulumnaktaclrrı.. 
Buı smteı ... tnr adrıpna yola 

tnma lnrflla delere heyeti ola • 1Mılmak için kulislerde çalııdclıinu siz· 
rak ldmlerfa ıideceti bnrlq · ................ ON hir lrcımisyon 
mqtır. teıkil edildikten sonra uluslar aoıyete-

Bqvekil Lldvin ıitJnlyecelue ai toplantdmm ..-., ........ caktır. 
de Frauadaa Laıadraya ıelecek Petit Joumal pzetesi, lwitin önüne 
•• lladu.ı.i oraMa takip ede - ....... ip. ,.,.ı.cak ..,. ....... 
celmr. teft'üalne, papanın &rica olmak ni:y .. 

tinde al ......... ı...-.·- plen 
...-ı ... Tini MakdGnalcl bir~~. 

kralı 18recek, IOllra Lcmdrada B p B. M ~ · uı •• ....- • nın 
hqveldfte halupcaktır. aamimi doetu olan ~A)rüit papazı Pi-

Cenene,r• ~Bakanı&'• H_.. etro Tiilldl ~ -. .... a. w;,.ı. 
Ulular Kur._ itleri bakpm f-. bir teklifte MI•• .... ..mıtemel aör-
deıa ft FlloDomi Bekanhtı mlil • meldedir. 

ı..-n a-.ia ,uleceldir. imtiyazı aldıkları 
lnıiliz Finans Belamı Çem&er.. tah kk k tt• 

layn tatilini yapmakta devam et- a u e 1 
mefdedir. 

a ....... ·nav lllevlellerl de Ulllelar 
........ •IWl•llll•lrll 
MUllat.a .. ecelıler 

l.oDclra, ( 0..) - .... ~. Da· 
nimarlm, ı..eç •e Finlbdiya ıi -
bi lıbnclinnya devletleri, Ulm
lar Kurumumm çutamba ainkü 
top!antıamda btitln varlıklariyle 
tJ1a1aa. Karmna premipleriai mü 
daf aaya karar vermiılerclir. 

Cibml 2 (A.A.) - Adlaa•badu 
ıeld -Zxpleratlon aad Developpa • 
maa. IOSJetal •arahh811 tiyesi B. Rf
ckett, Reuter ajansı aytamla bir di -
yev vermiştir. Bu Rfckett, doğu Ha • 
bepstanm ya.n kısmındaki petrol ve 
btltlln madenler imtiyazı hakkında 
imparatorla bir mukavele fmzala•ılr· 
nı teyit etmlfth'. 

B1I Rlckett, Rabeylstanm 1nı M1ıe 
sinde bulunan petrollar Kel'l"lktakl 
katlar _.. n lJI eiMt.ea olnpnu 
ve 7ala11 ao metrelik bir deriaJikte 
buladai1an Ulve etmiştir. 

UYA ....... Jerl arlfellade .. flll n• tek l11rnetlf ddllft _,..,.. .. 
hlcUaeye fasla ..... , .......... 
miftlr. 

Batrtblara " .. ..,....,.... 
ımı laanUtJere - ....... ft w.ı .,.w.. pir ........ py ..... 

rn Ulnllwl 111,.a.ı. brp1•rs • 
dan, ..., .. tlerbd ........... .... 

vetlatlb llr ~ Mwlhd ...... .. 
ha lnlnetıl lılr clelll INlallllir .... , 
Muaallnl .. f t.l•Jlllft ~UrUJDtll 
Hfll ._,.. .palltlkll 1111 .atırJa~ 

·11n11ımız,, llfjifr 
ltalya 1r'aı5üanı Muaolinl, fa· 

tistlere verdiii bir aöılevde, 

"Genç Faıiıt ltalyanm kuvvetli 
yürüyüfÜDü .efil bir politika Ue 
aflrlaftumak Ye)"& durdurmak 
vehminde baJunaDıla•, ba Yelıa 
lerini bırakmalıdırlar.,, demiftir. 

ltalyan Hava Ba)ranhtı ....... 
tarı da "Yalanda dola Afrilrau. 
na 300 hommrdDMa ta,,.....ı 
göaderec:elderiai,, llJlemit ft 

demiftir ki: 
,._Bur J .. aDCI ıuet.ı.m 

yudJim ·-- olarak, ltal,.. 
taYanleri Habetitt•nda alYil a • 
haliyf bt'inen .,_1-rclaa et
miyecektir. 

Dört memlel&etba dıt \thaları 
yaptıldan toplumdan aonra bu ka 
ran r mıa il&a etmiılerdir. 

Papa•lar ne dlfar1 
Petrol, demir honrlarla, tHnt ele - "Biz yalım dl,..a ukorlmi. 

ntmlll ?Alla Umalnftl lc'Ue1tatie iN • 
l •h 2 (AA) - llir llfl•ta• 

......... 'kwı ..,..... .. y .. ,.,. 

......... • ···~ .... Oc.al4' ... ...,, ..... - ...... •kı 
, .................... ... 

,_hu' 'l•A. 
Artltwls in •alla lıılı 
.,,...... ..., ..... •' rı' .. 

,.,falı d \' d 1s9 ....... ....... ........... ..., ............ ... 
re' I& .... Hldıdy hp ... ....... ..,.,......,. 

Hilal ıllzz •'ılı lt'lllz .. ıLıdlll ........ ····· .., .... -• 'b.el lllJllJ• 1 mılmı, A L 
••• il' .. .,... ............ 

lunan bir noltasnıa gBttlriileeektir. ne kartı llomba lmlaa•cel& Hat. 
~na ftrileclk para illik· tl ukert tehülerl itile ._.,._ 

tan hakkmda tam bir glz1flfk muha - maa ederken ıt.U .. ıllnia uzak. 
tm tdllmektedir. lapnaaı için lllfl ..._de mühlet 
Fransız 1ıazetelerl verceeiiz. Hiçbir zaman fehirleri 

imtiyazlar hakkında amam ltombudnnan eblliyece. 
diyorlar ki : tiz ... ,, 

Paris, 2 (A..A.) _ Habe§istan ta _ Napoliclen dolu Afrika.--
rafınclan özel Anglo - Sakaon wyete doinı ÜÇ •a;ur dolalU ..._ ve 
lerfne imtiyazlar verilecefl haklmada- miilrimmat ıitlDittir. 
ki haberin uyandırdıfr hoputsuzlak lngiliz Bakanı Eden Parite ha· 
1"ıdllkl psetelerde ft deftm etmek- reket ttmiftir. Cwevre tıaplaab • 
tedlr. 

Matla eliyor 111: smdaa lac.e Framts B.t ft O., 

Frama mehe•lan, lt.aiya ile 
........ arwnda lrir harp o • 
hna, .ı..u,oı- hombardı . 
.... ed"=..W ....... dakilinclt 
........ lr. 

y_,,_.. ll•••larllf~•A H-.. ......... .. ........ " ""' 
1111ıııldar,....nqor 

Lemdıa, (Oul) - Adi·-
.. ..ı- laaberler, imparatenn 
mulıtemel ha•a hücumu teLlikeıi 
1-n ... a w tihola +ad\.M ıd6ia.. 

~ .. ,atlı .. aakd 
hali için tehir içinde homba seç· 
.. aılma)dar arqtırdJimı, 'JaP
brdrtım MldiriJor. 

'.4._a elçlliii de, bir t..,enin 
etelinde iki ma tünel yapmak 
tuananınd.dır. Baruı birkaç 
Jtls kiti alahilecelctir • 

Bir oe.l .. ııimak haline ıeti-

lfüetiltuldaki lngilia 1Jlçiliti. 
Mlltklaa ...... inden d&t mil i · . ....... 

• ,., ... J&DI obliptuı aiq 
lariJle .W-it olthliu icin ..... 
DÜ~llr. 

• W.am alt kat mahaeuleriı. 
.. ...... ~ ahMef olma • 
.... taWinle herb-.i teblilceye 
brtı alim pülmektedir. 

Puar sünii ltalyan elçilik bat
lr&tibi '" MI ataı•inla aileleri 
Adisababayı terketmek hel'eydi 
Banlar ftalyaa elçiliiinde kalmıı 
IOll JradmJudL 

300 IJll'ilb tebaam HJntli ele 
çıkmak niyetindedir. Fakat 79 ten 
fazla beyaz ln,Uiz kalmaktadır. 

Y•lden3300 ..... r ... ..... -
..... 1 (A:A) - •••• 1 ...... ,. .......... ~ ........... 

9lmell amadamr f:dua. •bnfttfr. 
...._,,,,..... W--,...... mü

aı.a ....... hiildmetl. m.,; altııa 
hınma driiklemelde ittiham etndttir. 

"B. Edenin Londradan aynldıtı Babm Laftlle slriilecektlr. 
bu •rada durum, ıer~ekten karaa11k- Malta,.& plea ,olcalana kara- 111 ..wt ft a.- Mlwle ........ .,. 
.__ •-ı.-• 1-' .N&.K .. ülin•e ...... -s:y im L t ......... 

Recrl .. dblrl .............. ...... ••k• .... ~·ktur 
Stokholm. 2 (A.A) - Tidnensv-

moı ~ ~c pzı1tcli. y.._ 
•&r.nı 1111141'• ...; teAlrf• hıllr• 
landa ıu aöaleri aöyledijini haber veri· 
r-: . 

............... ...........,. çaht

... ~ wrl tecM•· bq.• •-.-1- .......... 

U&"o .. ._. q• .,.,..... " s- BU • ya ÇJWalan için zabıtaca, kendi-
Jemek •l•ktindtlr ki, Habcf petr.Ha le..: ... L!...... ___ ıL- .-=•---! --•.n Ala' ı••tlcr ~ lıi .... ..... 
ti WlesiDlll Jnrfllz ICJiak kanbJıtı • ·- UQ' .,.__. .,......_. UWIU .............. . 

u lndirmlf olduia darbe, seert ted - bir umaad1r bınlulmqkm, IOD I===========::=; 
1ıir taraftarlanam Cenevre top1aa • vaziyetler dolayai1le JeDİd• tat• Şile JolUDda Otomobil 
tılanadakl ltillf gtzUHltnl ortadan bika batlamnqtw. devrlldl 
kaldınlak ~ lltrapaJara bir mu • Adl .... altMl•ld l'PeMlz ....-r-
ftffakıyet Amili olabilecektir. .... ..... ..,. d8n•••ll Db 1111 "1•• lılr otellollll ~ 

J..,.ı. palarl 1&117or1 Londra, (0..1) -Hahtr: ...U. am oı...-. Ollllanaa 80119 .... 
"'Petrol imtiyazları veren Habeş diline sin, Halletiatanın .. --. ._ <IUe f) •wıah Almet1e al!.:.i 

fmparaton, lnf(Uz ve Amerlbblan zi olan Ad...._ Ue Cib* il • ..... ....,.. J'Plallllı ....... -.... 
taahlllt a1tma aobaak n tta1yaam • • • ...... ... Hmbllftir. Ntt111•s ,..... 
-dcletli bir eblHl•elinl uyandııınak- manan biribirine batlı,an Fran- ... aft 111r kl7ll ....... ~ 

~ti llderlerl7Je konuştuktan IODra • .... .W. .._. flnre bitiia 
nzetedlere demlftir kil ---- ................ ~ •• eldir. 

la ...._ lllr banket Jaltml oldafa - llZ tl91111"J'OIUllUll MltGn memurla- qttt, Kua din bet buçukta olm..,:· 
1111 ••••pr. Bu kuaubiı atm 1ılr n. Aadlaababadaki ailelerini tw. 
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. Kemmel bir müessese 
Ortaköy şifayurdu 

...... 
S\lltan HamVI, büyük kızı Ze- mak ıaırtacak tekilde, ıırf kendi 

kiye sultanı çok severmif. Ona, Is- teıebbüsile ve çalıımasile yapmıt
tanbulun en müstesna bir yerinde, tır. 

yani hem Marmaraya, hem Boğa- ihtisası kadın hastalıkları ol
za, hakim olan Ortaköy tepelerhı- makla beraber, yeğeni operatör lf
de bir kötk yaptırmıf. Bahçenin fet ve diğer doktorlar vasıtnsile 
ya.z kıt yqil durması için. ona gö- her cins hastaları kabul ediyor. Böy 
re ç~it çeıit kıymetli ağaçlar, ne- lelikle, on sene zarfında 2545 has
batlar diktirmi§. Dağlık arazinin tayı burada barındırmı§, iyi etmit
her yerine kameriye, havuz, tarh tir. 1945 ameliyat yapm•ştır. 6338 
gibi açık hava bibloları ıerpİftir- hastaya da ayakta bakmııtır. Bu 
mif ... Dağları deldirerek ydar.kavi rağbete, bütün mükemrr:eliyctler 
yollar geçirmif... arasındaki ucuzluk da ıebel:iyet 

ıte, doktor Ahmet Asım Onur'- vermiıtir. Dünkü tören münasebe
un Ortaköy Şifayurdu, bu güzel tile fU sözleri ıöyledi: 
tabiat ve sun'iyet ortasındadır. "Bugün gördüğünüz eser. her 

Fakat, o, eski devirlerin yaptı- ıeyden evvelCumuriyet 1 ejiminin 
ğına, - ayni derecede himmetler serbest meslek erbabına çalııma 
sarfederek - yeni teıkilat da ilave alanında. bahşettiği geniş serbesti 
etmif. ve rejimin yükıek öndesi Att\rnr-

Böylelikle, eskiden renk renk kün çok kıymetli irıatları sayesin
hotozlu saraylıların takalaıarak de meydana gelmiıtir.,, 
dolattıkları bu Ortaköy parkı, tim- Ahmet Asım, sade bir pratis) en 
di, cana can katan bir hastahane- değildir. Çıkardığı risalelerle ve 
olmuf... orijinal tetebbularHe genç b. r a-

Elli altmış dönüm arazi üzerin- limdir. 
de itiraz edeceğiniz bir tek inti- Fakat ben, onun diğer meziyet
zamsızlık göremezsiniz. Hastaha- leri arasında fU hususiyet;ni kayd
ne paviyonlarının her yeri, fenni etmek istiyorum: Teıkilatçı!ık! ... 
bir tasnife tutulmuıtur. Azimle ele aldığı bir ıeyi, her 

Vesait bolluğu, hastahaneyi gün bir kısmını tamamlıyarak, en 
gezen herkesin gözüne çarpıyor. uf ak teferruatı hesaplıyarak :ıdım 

Eskiden "hastahane kötelerin- adım ilerletmek ... Yani garpli ka
de sürünmek,, insanların en kork- fası!. .. 
tuğu feydi. Fakat, buradan, aksı Törende doktor Ahmet Asım
bir his hasıl oluyor: "Ah, turanın dan sonra Kızılay İstanbul mü:nes 
bir istirahat paviyonu da yapılsa sili doktor general Ali ve eski teh-
ve gelip bir iki hafta otursam .. ,, remini operatör Emin de söz s::iylt-
diyorsunuz... mittir. Davetliler, ikram görmüş-

Doktor Ahmet Asım. burasını ler, çok lioı vakit g~irmişlerdir. 
(VA-ff G) 

Yeni lise kapandı 
800 talebe bugün şaşgın bir halde 

Hususi liselerden Cağafoğlun • 
da bulunan Yeni Lise kapanmıı -
tır. Mektebin kapanmasiyle üç 
yüz talebe tam imtihanların bat -
ladr'Jı bir sırada orta yerde kal -
mıtlır. Mektebin resmi liselerle 
maariften musaddak muadeleti 
bulunmadığı ve başka muadelet • 

Büyükadaya 
giderken Gem 
liği boyladllar 

Denizde ölllmle 
Pençeleşmeden sonra 

gUçlUklttkle 
kurtulablldller 

Gemlik, 1 - Kızıltoprakta o • 
turan malUI zabitlerden Zühtü, 
Yanulda,. 12 yatında hizmetçisi 
Hulusi olduğu halde Modadan bir 
•andala binerek Büyükadaya açıl· 
nııttır. Bu sandaldan biraı: aonra 
Çe1'oslovakyanm lstanbul Kon.so 
loıunun oğlu da diğer bir &andal
la Büyükadaya gitmek üzere Mo· 
dadan ayrılmııtır. Fakat nndal · 
lar yolda fırtınaya tutulmut!ar ve 
Katırlı önlerine kadar sürüklen -
ınitleı"dir. 

Geceyarısından iki aaat aonra 
l<atırlı önlerine gelen Zü~tünün 
•andalı hatmıt, diğer sandal da 
hüyijk tehlike geçinnittir. Kaza -
ıedelerin f erya.tları o sırada geçen 
Adil kaptanın motörünıclen işitil • 
nıiı, biraz sonra muhakkak bir ö
IÜıbıden kuıtarılmıılardır. Gemlik 
bcl,diyesine misafir edilen kaza -
ledeler lstanbula gönderilecek -
lerdir. 

siz liıe mevcut olmadığı iç;n bura 
talebesi diğer resmi ve hususi li -
selere ancak imtihanla girebile -
ceklerdir. 

Tam lise mezuniyet imtihanla -
rına rastlayan bu mües.sif hal ta -
lebeyi ıaıırtnu' ve çok mü~kül bir 
vaziyette bırakmı,tır. 

arkasından Vurdu 
Y aikapanmda oturan Göz tepe mo· 

törü sahibi lnebolulu Hasan yanında 
karm Hacer olduğu halde Sahpazarın
dan geçerken evvelce motöründe çab
tan abdülkadir önüne geçmİf, Haaanı 

bıçakla ıırbndan yaralamııtır. Yaralı 

Sen Jorj hastanesine kaldmlmıı, ıuç

lu yakalanmııhr. 

Cam düştü 
Akaarayda Millet caddeıinde doktor 

Draaonun kabineainin canu rüzgann 
teairiyle düımüı, ve Muharrem 
iıminde iki çocuğun baıına iıabet ede
rek yaralanmııbr. 

Gülmesine kızmış 
Kaıımpaıada Mektep ıokağmda süt

çü Ahmet arkadaılariyle yemek yerken 
dükkanına Muıtafa isminde birisi gel

miıtir. Ahmet, gülünce Muıtafa kız

mıı, eline geçirdiği yoğurt kasesini Ah
medin kafaaına atmııtır. Ahmedin ba
tı yanlnuıtır. 

Erkekleri 'yaraladı 
Kaıımpaıada ıütçü Seter ve oğlu 

Mehmetle ayni evde oturan çamaıırcı 
Ayıe çamaıır yıkamak yüzünden kav
ga etmiılerdir. Ayte Seferin baıına 1 

ve Mehmedin koluna demirle vurarak 
yaralamış, yakalannuıtır. 

Şoför kaçtı 
Seyyar poıta memuru Sait altıncı 

daireden geçerken 222:) numaralı oto· 
mobilin altında kalımı, yaralanmııtr.'. 

Şoför kaçmııtır. 

HABER - Akşam rostası 

Limanlarımızın 
inkişafı 

Ekonomi bakanlığı 
önemli bir proje 

hazırlıyor 
Ekonomi bakanlığı tarafından 

çağırılması üzerine deniz tecim 
direktörü Müfit Necdet Deniz An
karaya gitmittir. Bir müddet An
karada kalacaktır. Karadeniz ve 

Akdeniz limanlarında yaptığı e
tüt gezisinden sonra Müfit Necdet 
Deniz'in Ankaraya gidişi çok ö
nemli bir itle ilgili bulunmakta
dır. 

ÖğTendiğimize göre, ~konomi 
bakanlığı Türk limanlarının inki
ıaf ı ve liman hizmetlerinin kolay
laıtırılmaaı için çok yerinde bir 

karar almıı ve yeni bir proje ha
zırlamağa baılamıtlır. Bu proje 
ve karar ile limanlarımızın yeni 
çalııma durumu tespit edilm~'!te-
dir. Bakanlığın bu proje ile bat
lıca ülküsünü liman, di-ıbarko ve 
iıkele ücretleriyle resimlerinin bir
leıtirilmesi tetkil ebnektedir. Bu 
suretle liman itlerinden en kantık 
olanıdır. 

Gerek halkı, gerek yabancıları 
çok uğraflıran bu mesele kökün
den halledilmit olacaktır. 

Bir gazetenin Ankara ayları, 
Müfit Necdet Deniz'in Ankarada 
bu gezitinin Şirketi Hayriyenin A
nadolu yakası halkından aldığı bi
let ücretleri meselesiyle ali.kadar 
olduğunu ve ekonomi bakanlığı
nın tarif enin bu kısmını redclede
cefini yazıyordu. Halbuki Müfit 
Necdet Deniz'in yazdığımız gibi 
seyahatine ıebep liman ücretleri 
itidir. Ekonomi bakanhğı , yeni 
tarifeyi tasdik etmiıtir. 

--0-

lstanbul 
telefonu 

Dttndenberl devlet 
idaresinde çalışıyor 

İstanbul telefonu dünden itiba 
ren devlet tarafından iıletilmeğe 
batla'nmı§trr. İstanbul telefonu 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
verilen bir kararla üç kitilik bir i· 
dare heyeti tarafından idare edi · 
lecektir. Bu heyet Ankara otoma· 
tik telefon direktörü Niyazi, Na 
fıa Bakanlığı muhabere direktö · 
rü Kadri ve telefon mühendisi Fu· 
attan mürekkeptir. 

Türk tebaamdan olan memur · 
lar itlen çıkarılmamıttır. Yaban 
cı memurlar, üçü müstesna, heps.i 
çıkarılmııtır. 

Bütün Bakanlar doğu 
gezisine çıkacaklar 

Bayındırhk bakanı da yakında 
doğu illerimizi gezecek 

Tarım bakanından (ziraat ve
kilinden) sonra bayındıriık bak~
nı (nafia vekili) Ali Q.etin Kaya
nın da yeni üçüncü genel ispekte:-
lik bölgesi olan ıekiz doğu ilimiz
de bir öfüt gezisi yapması karar
latmıttır. Bayındırlık bakanımız 
sandığına göre, Şcrk demiryolu
nun satın ahnmaaına ait konuıma
ların baılamasıda öce bu doğu ge
zisini yapacaktır. 

Sekiz doğu ilinde (ıark vilaye
tinde) yol, köprü, posta. telgraf 
itleriyle Sivaı - Erzurum demir 
yolunu inceliyecek olan Ali Çetin 
Kayaya bu ıeziıinde bakanlık ıe
nel direktörlerinin, bilhassa dev· 

Jet demir yolları genel direktörü 
Kemal, posta, telgraf ve telefon 
genel direktörü Nazif ve yollar ge-

nel direktörile bakanlık özt:l ka
lem direktörü Nejadm refakatleri 
muhtemeldir. 

Öğrendiğimize göre, bütün ba
kanlar doğu illerinde sır'asiyie bi
rer etüt gezisi yapacaklsrdır. Bu 
gezilerle yeni genel ispekterlik 

teıkilatına göre o bakanlıklara 

bağlı olan dirktörlikler ve dairele-

rin itlerine düzen verilecek ve do
lunun inkitafı için yapılmakta o

lan projeye o bakanlığa taalluk e
den kısmı tespit edilecektir. 

Balkan haftasında geleceklere 
kolayhk göstermek için 

IJbaylık (viliyet), iki hafta 
sonra baılayacak olan Balkan haf
tası münasebetile ıehrimize ıelc
cek olan yabancılara mümkün 
olabilen bütün kolayhk!arm gös
terilmesini ilgili dairelere bildir
mittir. Balkan haftası münaae
betiyle bu hafta için bütün Balkan 
uluslarının lıtanbulda k.ardetÇe 
birlımesini kutlulamak üzere pul
lar ve kartpostallar baatmlmıtbr. 

Bu pulların daha çok yayımmı te
min etmek üzere cigara "Te tlitUD 
paketlerinin üzerine yapıftmlma
ıı için inhisarlar idaresine ve kib
rit paketlerine yapıftırdmak üze· 
re de kibrit inhisarlarına verilmit
tir. 

Diğer taraftan Balkan haftası 
münasebetiyle tehrimize gelecek 

Ka~ak clgara 
Galatada tramvay caddesinde ka

çak Bulgar sigarası gördilğilnU mat -
baamıza haber veren Karantina cad -
desinde Kavalah Kizım, bize gönder
diği bir mektubunda bu sigaraları Ga
latanın bir çok yerlerinde değil, yal -
nız bir yerinde gördüğünü söyliyerek 
bu noktanın ta'-zihini istemektedir. 

--0-

lstlklAI harbı filmi 
istiklal harbına ait bir film ha 

zırlanmıttır. Film yakında Lamam 
)anacak ve memleketin her yanın 
da gösterliecektir. 

--o-

Üç aylık maaşİar 
Mütekait, dul ve yetim!erin üç 

aylık maaılarmm Emlak Banka • 

bütün gezginler için Balkan ulu .. 
larınca bir tek etiket kabul edil
mittir. Bu etiketler valizler üze

rine yapıftırılacaktır. Balkanlı 

doıtlarmıızm kolayca tanıması i· 
çin bu etiketlerden birer tanesi 
nümune olarak gümrüklere gön-

derilmiıtir. Bu auretle Balkan gez
ginlerine en kolay gümrük mua-

melesi yapılacak ve ıalonlardan 

süratle geçmeleri temin edilecek
tir. 

• • • 
Önümüzdeki Balkan h'aftası i· 

çinde limanımızı ziyaret ede::e': 

Yunan filoau için hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. Filo bir kruvazör, üç 

torpito muhribi, üç denizaltı ve 
bir nakliye gemisinden ibarettir. 

Gftreşlrken dftştii, 
ertesi gttntt Uldtl 
Beyoğlunda eski Venedik &<> • 

kağmda 13 numarada Bakkal Di .. 
mitri Coninin on sekiz yaşındaki 
oğlu Vasil perıembe akta.mı ayru 
aokakta on sekiz yqında Salihle 
ıakalaıırken iti gürete çevirmiş -
lerdir. Bu arada Vasil kaldırımın 
üzerine dütmü§, fenala.şmı§, evine 
gidip yatmııtır. Vasil evvel~"i sa 
hah çalı,mak üzere dü}<katla git. 
mit, çah,amamıt, evine giderek 
istirahat etmek istemi§, bir:ız son
ra ölmü,tür. Vasilin nezfi dima -
ğiden öldüğü anla§ılm11tır. 

sınca kırdırılmasına bugünden i • 
tibaren bqlanacaktır. 

LtuŞEeRiN._· DERD~E~-~-=J 
Edirnekapı-Beyoğlu tramvayı 

Öğretmen <mual1im) Haçapulos bize şu mektubu gol da tamamlanıp Marmara ile Haliç birleştirildiği 
yazıyor: zaman buranın itibarı pek çok artacaktır. 

-'Edirnekapı lstanbulun en iyi, ı·e en güzel ıemt. Yalnız bu ciuar halkının bir derdi var: Bdirneka-
lerlnden biri olmaktadır. pıgı Beyoğluna bağlıyan bir tramvay /ıattı olmaması. 

Beş altı sene evvel blnlerce lira ıarledUerek yapı
lan Edirnekapı - Fatih caddeıi ıehrlmizdeki cadde -
lcrin en güzellerinden biri olmuştur. Tramvay işleme
ğe başladıktan sonra bu güzel yolun iki tarafında gü
zel binalar inşa edilmeğe başlandı. Şimdi buralarda 
birçok kibar lıalk oturmaktadır. 

Halbuki burada oturdukları halde işleri Beyoğ • 
lunda olanların sayısı pek çoktur. J'e gittikçe de 
çoğalmaktadır. Yalnız ilı:i tramvay değiştirmek sure • 
tiyle ilı.i misli fazla para vermek bu gibi kimselere çok 
masraflı gelmektedir. Eğer tramvay şirketi arzumuzu 
yeri.ne getirir, Edirnekapı ile Beyoğlu arasında tram-Bundan başka Edirnekapula Kariye camü, surlar, 

Tekfur ıarayı, Edirnekapı camii, Çukurbodan gibi lı
tanbula gelen Jıer &cyyalıın muhakkak ıurette ziya • 
ret ettiği yerler ı·ardır. Hele sur lıaricindeki asfalt 

ı·ay lşletmeğe başlarsa bundan lıcm lıalkı memnun e
decek hem de bu semt daha fazla kalabalıkla~arak 
§enlenecektir. 
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Bir ağaç yakmak bir Na~!~.ıs~ailin Hamdi tabancasını 
d ırıd·· kt• olumu k• iki · • l d ft ftfil U Urme Jr SaQlıkdlrektörlO~O çe JDCe SJD e 

Ormanlarımızı yakanlar pek 
ağır cezalara çarptırılmalıdır 

Kastamonu yangınından sonra Beykoz 
sırtlarında da 18,5 saat sOren bir yangın 
oobanların kendilerine mer'a temin etmek 

için ateş~edlklerl zannedlllyor 
Diia "Milli mat..n tutalım,, '-tlıiı ı daki funübktea ltqlumıbr. Riiqlr 

altında ..... ailnlerde memleketin mala- çok tiddetU atlliadea ilk yetifeDler 
telif ,..ı.n..• •ürilp &idea ..... tan1m.ı.n affrillememit, sit~ 
,..,......... ~ hükümetin s-itlemiftir. v......-o~ .. 
bir aiacm harap edene bir iawa öLtir- a.,lro• ....-... kı• ....,.. .. n ile 
IDÜf maameleai yapmaamı utemiftik. o ...... lmr-lmel•lı ......... edil
Ku"8mudaki büyüle ormao yanpu IDİf, ı. .. tarlıftp yaapm IÖllffrmei• 
..-. .... tiyle ,,aadıima h ,......... kotalmutl11r· Yapma oldap lll'tlara 
.... r yeriade " hakL olduiuau elin Yol obnadıflndaa Oaldidar jtf~lnin 
.-ıataa pc:e )'anama kadar .W. ıicleıniyecefi mlaıılmrı, ltandan .,.. 
..,._ urtlanndaki ,...,... ela ispat pçilerek Oalriiclanln ...,.Jik ....a.. 
ebllittir. a.n De SeUmiye ıa.-..... iltilakim 

~ ınalU...ta ... Be1lroa 
wdwmcllki yanpl, Mm ~ ta-

nlı ·- "" lreedi ...,...aalanne _... 
........ ip. ,..., .. ,br. v-... 
a. w,te bir kut oldaiana söre, .._. 
...a • laJmetU HrTetlerinden INri 
ola onmnlanmm •• fmadablrlannal 
.....,_ ada-un 1Nr cml._ ne,_.. 
....dır? 

Milli ..-.eti-' m.ı..-.. .. -
Wset Jaaipi diye tavsif edeceiiam a-
....,_ - ...... cezalarla. ölümle ce
uJandınlmumı istiyoruz. 

• • • 

blktaa• tirat ............. Kir· 
lileria de pbı si)ole Y....- siç bal
a. •Mirihniıtfir. Ç"ıftlik cinnnclaki 
fun41abk •• onmnde• 200 laeldan ,... 
ime Y• ,.._.tır. Yaqm t.ldmada 

taıalribt ...... ... 8a ~
bir kut aeri oldufa Nzı emarelerden ......... 

Yaaam. cinr köydeld ı.a. p.nt.. 
.._ ~ -111 hmin etmek 
pyeeiyle ~ ka.vetle tahmin 
MilmeldMir. ~ kı• Wr _..... ... .., .... ~. 

Bundan batlra diia Bbilradacla Li
upulda Yöriikali UU111clüi fmada
hktm da yoLlaa ses- 1tir adanan at· 
bir llamemif ............. ,....... 
9"-f, 10 -- _ ... _ .. - .... 

t~hklkat yapıyor d• 
Akay idaresi vapur- yere Ser l 
ıarımızda etıketsız Kıskançlık yüzünden 

llAç yoktur diyor • 
Namık lımailin alümü ile neti- Cinayete dOgfU... Y 

celene~h~diae~rafmdaaaihkdi- YenlkUvde dDn gece geçen bu vakanın J'•• 
nlııt&rlülü tahk•kata batlam11tır. " 
Direktirlük npurlardaki dolap- rahları hastanededir, yarahyan yakalandı 
lar Ye içlerindeki Ulçlar hakkında Dün seee Yenikayde tiri kiti tarda dolqubn metreeİDİ4 bir a· 
Akaydan malGmat aonnuıtur. Di- knkançldc yüzünden aill' wrette damla ıelditini stinnüt, Mr mUd· 
rektörlük tahitlerin de ı«dükl.ari- yaralanmqtu: det petini takip ettikten ıonra ta• 
ni teebit etmektedir. Yeniköyde oturan zabit müte • bancumı çekerek ikisine clotru 

Sallık direktörü Ali Rıza bu ıa· kaidi S. yanmda Alekaandra •· ateı etmittir. Çıkan kurpnlardan 1 
bah biM dedi ki: dmda bir kadm olduiu halde saat biri Aleluandra'nm kamına, S. 

"- A.by vapurlarındaki ilaç- sekiz haçukta evlerine giderler· in aai kal1aÇ9ma iaabet et. 
lar hakkında tahkikata baıladık. ken Cetme aokatmm batında in· 
Neticeyi kısa bir zamanda alaca- lerine bir adam çdanııtır. Bu a • 
fd.,, dam, Alebandra'nm es.ki do.tu 

Diler taraftan Abyda eallhi- Hamdidir. Fenerde Tahtantinare 
aoka&...da oturan Hamdi L:..L--yet aahiM bir b.t da ba MMh tan· .... uu~ 

lan ~lemiftir: ay enet mnclen kapa metresi 

miflir. d 
liri ,.,alı ~ dütÜDC41 Hamdi d 

claba fasla &tef ~§?tarı. • 
lara doira lnıGm'fbr. Yanlılar, ıl 
Jih wine Jetiten zabıta m ıı:auar • 
lan tarafmclan leyotla laanne • 41 
aim bldmJmıtlardır. Hamdi iki 

"- Efkln unmmi'9Y• lrartı Al_!bandra•mn Yenikiyde baJun. 
alnmm açıktır. Vaparlanmızdaki dutunu haber ahmt, yerini lfren
illç dolaplannda etiket.iz tite ,ok mele Gmre oraluda dolafmaia IUt 80lll'& 1"-l•nmq, metrelini 
tur. Dolaplara konu illçlar da bqlamlfbr. ~ enilitml " lmb.ndıtı ~ha 
eahil ıdahiye merkniDİD Terclili Dün pce Hamdi sene, tobk ·_a_tet_etti_·li_·m __ ·_.a_·_yl_em_11_· tir_·_. __ _ 

lilt«J• .... lr.o••>llfblr. sc;,lenil
diii ıibl anahtar baluamamq de
lildir. Zamanında llalanmq n 
imdada koıulmuıtur • 

Fanı mahal anahtar lııahmma
DUf hile oleaydı dolaplamı camları 
kırılır ve ~ndeki il&çlar pek kolay 
ca pkanlaltilinirdi. 

o 

antandı 
Cenevrede takip 

edeft'tf yola 
kararlaştırdı 

Dia sabah on buçukta Beykoda Çen· 
plkiy aruıncWd mtlarda Wanan 
... fandahktan ,..... plmlf, ... Gll 

İIÜ7e Mina sösulürilmiftiir. 
Y anam Hekimhap çiftlitinin ,. ..... 

Çukurovada 
sulama işleri 

...... ,...ı pm tw.ı.mdan • ileti 
J .... Boğulmamışlar 

l Beş·ıktacta bir L&leJicl.awraııkaJDl"k•mDer-
., Yitia otlu Si:rami ile arkadaıı Mü-

•Urea Alllanh konferwı Bel
sradda Dq Bakanımız Tnfik Riit 
ti Aru, Yua-laY Bat .,.. Dıt 
B.bnı Stoyacl~, Romanya 

l>q Babm Tıtulako " Yunania
tamn Belsracl EIÇiai Melaı'm it • 
tirakiyle toplamnqtır. k&d 1 n8 Otomobil nirin bet sün evvel Yeııikawdaa 

bindikleri bir ._ndalla Pendiie ,1it 

Adan&iılar, sırf ken- çarptı tikleri Ye dönmemeleri üzerine ai-
.. ,. 1 d 1 k lelerinin poliae 1tat wrduklarmı 
u er n en yapı aea , Şof8r kaçtı aranıyor 
bir fstf krazl& bU foln 8aıün saat JUDDcla, S.,ildaf- J~! bu Mbab matN•mıza 

balllnl istiyorlar 1 ta Muradiye mahalleıiııde 2Z29 ıeldi ve ıunlan ıöyledi: 1 
Oireqdifimize ıöre, hü.ldbu· numaı-alı otomobil aynı mahalle· "-Ben arkaclqımla Pendiie 

timD, ÇUlmrovada büyü)r 'bir au- nin Dere aokalmda dokuz numa· ıideceiimi eve haber ftnDİftİm. 
lama PfOIJ'&mınm tatbi\ine hası.- rada oturan Şaziyeye çarparak ko Uç IÜD ıeçince aDDeJD merak et .. 
Jı,....kladır. Sırf Aclw bölse · lundan, bafmdan ve riic:udunun mit, zabrta,a bat 'ftll'lmlf. Boeul· 
ıhulen Japacalı bir dahili iltik· muJıtelif yerlerinden yara)amıftır. clııjumua ve ka1boldujıamuz ha-
rula temini &l'ZUIU da Adanahlat Şui7e çetmeden 1U doldura · berlerinin dofru olmadıiı buraya 
tarafından izhar ec:lilmittir. rak evine dineceii ıırada U'ka • ıelmemizle meydana ~ıktı tabii. .. 

Bqin memleketin en Terimli ımdan ID&IM'n& yapmakta olu o- YiJecelimis daha Sok olla1dı aan
ardilini tetki leden ÇulnarOTa 'böl tomobilia selclilini slrm-it n dalla Marmara l&hillerinı ı•zecek 

Beglceıtraı amatörlerden Ali Rı
za Güner bu gördüğünüz am ,,.,, . 
tnıffır. BeghlUı tUlı sa/erdir. 

BtllJ Ali Rua lnıu l/flllllUllı lfln 
rtmlk Nafizin (Aırvı batı eltlll' at 
ıaha kalkıgor) mıarauultın Uluını al • 
tüğını ıöylemektedlr. Eıerl Atatiirke 
taJullm .,,,.. arnMu1111 g&urlfUld,e. 
dlr. 

Bu Jc~forau•ta a.oa..aal~lim
direıı meM!eler ıörilfGhriı, ifelf .. 
de " hele C•anede takip edile· 
cek hattı hareket kararlqtml • 
m11 ft 'buMa mutabık blmmıt • 

o 

Klt'lk lttlAlın bera
berlljinl Alman 

tablyesl bozamamıı 
Fn•acaT-......-i ... 

pa 1ia Y...,.ıa-.yada toplanan 

,-.inde salama itleri, tam mana- lal olarak çarpan otomohilia te- tik.H -----------
üyle ,wana koma1t1u1u Y• kanal- ıirirl• , ... Jılalmıttır. Kadm t»u __ ...__ ______ Yugoslav Baş-

K~ilk ltillf dnletleri (Yutoa • 
laYJa, a-.,a, ÇeiloelıoYakya) 
koaf_.... ~ba diyor iri: 

ıar açılarak Seyhaa •e Ceymndan çarpıpnadan 10nra bir müddet b k p • t 
tam hir iıtifade temin edildili tak- kendiaine ıelememiftir. a an 1 a rıs e 
dinle buıünkü verimin bi~ miı Hadiaeyi yapan tofar bçbiı 
li fulumm elde edileceii -.. için aranmaktadır. ite a1nta el 

"Oç dnletin aruma nifak .-. 
mak içia Abualar tarafmdaa ya. 
pılan tlbiyeye rafmen, üç dnl• 
tin aiJuaamdaki ....._lterlik, koa-

luıkbk sayılıyor. koymuftur. 
8qbakan lım•t ln&nli Cenup ( 4425) 

Ye fU'k illerimize yaptıtı ıeziye ----------
bqlarken Adanadan ıeçtılieuaa- Hava kurumu menfa-
da orada 1apbiı temaat:ırda ~.. atına Beylerbeyinde 
dilerim halkın bu haluttaki .ı:. masamere 
leklerl anlatılmq Ye bu iıin lmaalu 
için icap eden parayı Çukuronh- ..:."~ ::er:~~ 
laıfn ıeve seve verebileceii de 

9mcla bava lmnmm menfaatine 
temin edilmittir. ADaia Prosramh bir münmere 

Oirendiiimize göre, Çukuro- verilecektir. Deniz kızı Eftalya ve 
Yanın ıulanmuı Ye bay1ndırlaJ111a· Sadi, ele hu müıamerecla ,.rk1 ıöv
ıı itin• iki milyon Hra kadar ıi· le,eekl.rtlir. 
deceli anlqıhnaktadır. Ba-n -i -----------
~in de helaeri yüzer liralık aksi· 1 -
yonlar çıkanlmuı Wi ıöriilmek· H A a E R 
tedir. ıstanbuıun •"~-titan 

-o-- hakiki ak•am 9•••tealdlr 

Eti eserleri Adana 
mtlzeslne getlrlldl 

ilanıarını HA81CA'• 
verenler kar •derler. 

Adana - M&nflil lnaeyinde ---------
Ahır dailarmm etetinde w._ 
Eti ...tsi Adana llMlzeelae pti.. 
rlldi. Maltacir Kbmı admU Wrl 
laf~ toprak anemda ... 
ZI ewler Wmat ye banlan sisli-

'c:e.... ........ KM-• .. 

IJalataadaa Marq kflltOr direk • 
tara haberdar olmUf, eserleri al· 
mqta. Bet pal'f& olan bu eterle• 
rin Eti" Sami ldlltGrlerinin ka. 
......... .., ..... ıelmit ol • 
.ilalrlan .......... ..,. 

' 

All&RllCALI /CIJ 1'IPJ 
1111 FUllt Brul&a Anwrlblı bir 

.,,,,,,,.. Amnlkolı ku tipine 111 glbel 
bir ......,.. dllJ• ,,..,.,.,,neektedlr
ICendW lllllhe.IU d••llllc ndllabaka • 
lanntla ,,,,.,,,. ..,,,.,,,,... 

Bir siyasi suikastçı 
zakalaodı f---. mBUalrip ~ıldan .. 

litden bir bre Mlaa anlqılmq • 
tır. Bu teblij hiçbir ıüpheve ma • 
hal hırakmıyacak derecede vlzıh-
tır.,, 

Paril,2 (A. A.) - YuaoalavyA ı 
Ba!bakant " Dıt İ!leri Bakam B. 
Stoyadinoviç, saat 20.50 ele Pariıe\ 
ıelmit ve iıtaayo~da B. Lanl a • ı 
dma lcartılanmıftır. 

• • • Şatraoç ollmpl1adJ 
Parla, 2 (A. A.) - MuJhaU1e' • bitti 

den Petit Pariıien ıuetet!oe v~- Amerika blrlnclHOI 
rilen bir habere ıöre, aece, birçok kazandı 
siyasal euikaltlerin faili olan 45 Vart"a, t - Şatn.nc olimpi • 
yqmda Budaicotman admcla bir yadı bilmiftir. Birinci müklfatı 
tet.hitçi yakalanmııtır. Bu adam, 14 puyaala Birletik Amerika P" 
Manilyadan ıelmekte idi. Az bir zanmıftır. ikinci U,l J""••la b
zaman evvel, Viyanada bir ıiya1& Yeç ~ 52 ptıftftla Le\iltaa 
adamına ıilih atını• ve bundan ' 

" dördüncü Si puvanla Macariıt .. 
birkaç yd enel Uluılar Sosyete • ıelmittir. &.a,lardan ıonra ıır• • 
ıinin toplantı yaptıjı odanır. cam- ıiyle Çellolto.ak, Yqo1la•, A • 

1 lannı kırmıttı. StoyadinoYiçin YUlturya, Arjantin, Letonya, Fr_. 
geçtili ırrada bu adamm Mul • aa, ~ lqiltere, FinllndlJS• 
hauıe'de bulunuıu ıarip ıörül • ll• 
mektedir. Lihanya, Filistin, Danima.1'a, 

1 
--o-

Bir ölft ve Uç 
)taralı var 

Belrrad, 2. ( A. A.) - Llauto • 
mer yakmmda, Malancdeben'd~ 

manya, ltalya, lı'riçre, lrland•,. 
mektedir. 

'bir lcarsatalık çıkmlfm'.. Polil M' 
lcarqmııbr. Bir 816, 3 7arau yar ,_ 
dD'. .1 
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11 Ö RMANIN K Z e V ctlaıi luıyıxınlar cumınclca ue Alrilt anın balıca ıirmcmiı ormanlcz. 
Pf:IUla •~ ark oe kahramanlık. Aeyccan. nrar ue tetkiJ, romanı 

•N~· 93 & Y 97.an: Rıza Şekib 

RADYO 
Programı 

lSTANBUL - ıs,ao bayanıar lçi.ı:ı jlm • 
ııastık dersleri. Azade Tarca.n. 18,50 tran _ 
sızca ders. 19,10 pllk neşrlyab. 19,50 Ro
men halk :muaikf81. Eetogaço orkestram. 
20,30 son haberler. borsalar. 20,80 Bedri.. 

O lUUF11 V ©l ~ Y ~ ~ ~ ön ö lfl1 
{P~~ÜlF\)<§l<@ooo 

FahrOnname adlt eski Farisf 

Nakleden : tarih romanından alınmıatır 

( Hatic~ Siıre11qa) '\ 

No.52 

Fillerin mezarhğına giden kısa 
yoldan giderken önlerine et 

Y:· yiyen büyük ve ahtapota 

ye TQzUn, tUrkçe ıKiztU e.ıserler, r&d,.o caz F h 
ve ta.ngo orkeatraıarı. 21,315 aon haberler. er r u 
21,45 K.Aznn, keman 9010. 22 p!Ak neırlyatı. ' 

azgın atın kulaklarını 
yakaladı, öyle bir çekiş 

çekti ki, hayvan derhal yola 
geldi, kuzuya döndü .. 

vtYANA. - 17,10 keman piyano ve f&l1 sımsıkı 
musiklsL 18,05 fıkralar ve konllfillalar. 18, 
85 gramofon. 19,05 kontı§Dl&la.r, haberler, 
hava raporıı. 20,15 gramofon. 20,65 konuo· 
ma. 21,l:S gramofon. 22,05 •enfozı.lk da.na • 
lar. 23,0:S habeı1er. 23,115 eğlenceli konRr. 
28,'65 konu§m8. u.ıo konaertn devanu. 

ir aı. benziyen bir ağaç çıkacaktı 
Genç yerli cvap verdi: 

ta• - Biz daima birbirimize ha· 
ğru her yollamak için yaralı ceylan· 

dan lardan iıtif ade ederiz. Çünkü ya
s ralı ceylan ölmiyecek derecede ya·ı 

et ~ ralanırsa uf ak aralarla daim~ ya· 
· Vaf yavq bağırır. Bu seıi ark~
daılarımız ititince izini takip e

di der ve pefini bırakmazlar. Hay
van yaralı q],duğu için çok kota· 
maz, hatta hiç .. Kolayca yakl'lla
nır amma, bunun da bir yolu var· 
dır. 

iki - Ya bu tahtanın üzerindeki 
• ? ni l§Vet ... 

ia 

1 

ı. 

Genç yerli bu ipretlere çok dık
katli bakmaya bile lüzum gcTme
den ne olluğunu anlamıttı. 

- Bu ipret, dedi, arkadaııa-
rına yazdmıf bir mektup değıl.. 
Bu doğrudan doğruya, bu arka
dqlwmı kim öldürmüt ve bağla· 
mqea ona yazılJYor. 

- Ne yazılıyor? 
- Bu dostu kim öldürüp ba~-

ladlY171, çok geçmeden kendisi de 
ayni ıekilde bağlanıp ölecektir, di
yor. 

- Allah Allah •• itte bunu çok 
• merak ederim. Bunu bir an ev.el 

yapabilmeleri için buradakilere 
~r""::er.!l!!JIA.!a~!Jla!!!rını lı:im öldürdü_ğy.nü 

haber vereyim. 
Kal'ft\ vahıilere döndı.i: 
- Ölünün göğıüne yazdı~ınız 

yazıyla kimi anlabnak iıtediniz. 
- Hiç kimseyi .. 
- Arkada§larınızı kimin öldür-

düğünü &anıyorsunuz? 

- Bilmiyoruz. 
- Öğrenirseniz ne yaparsınız 

ona .. 
- Ne yapmak istediğimizi J{Öğ

ıüne yazıp bırakmıtbk. 
- Haydi bakalım yapın .. Oos

tunuzu ben öldürmedim amma, 
ben bağladım .. 

Vahıiler ıenç kıza kartı takın· 
dıklan ıakin hali kaybedecek gi
bi oldular.. Fakat kendilerin\ çok 
sabuk topladılar. 

K&ı'fa Yahıilerin toplandıkları· 
nın farkına varınca üatelP.medi. 
EbUlulaya: 

- Biz vakit kaybetmeden doi· 
ru mağaraya gidelim. Bu adamla· 
tın yeniden mezarlığı boşaltma • 
la.rı ihtimali var. 

- Haklısın Karp, gidelim. 
Karp. yerli geni:i vahşilerle be. 

raber bıraktı. 
Ebülula ile ikisi hemen yola 

düştüler. 

Bulundckları yerden filler me
zarlığına varmaları zamana mü • 
levakkıftı. Bununla beraber genç 
kız, bu me53fenin cok kısa bir za. 
marda alınması için mümkün ol· 
dufiu kadar kestirme yollan ta • 
ltip ediyor, Ebülulayı da adeta 
Peş"nden sürüklüyordu. 

Binbir müşkülatla dalları ve 
·o\ları kapayan sarmatıkları bı -

Sa. 1da aralıyarak geniı bir göl • 
gelik bir sahaya ç.ıkmı§larrh. E • 
hiilula Karıaya yaklattı. 

Çoktanberi onunla böyle yakın 
"e yapayalnız bulunmamı§b. 

Günlerdenberi ka(asmı karIJ • 
tıran, uyıkuaunu ~ıran düıün~ 

lerini genç kıza açmak için belki 
de tam zamanıydı... Fakat o, bu
na cesaret edemiyordu. 

Ebülula Karşayı hiçbir kimse -
nin ta&avvur edemiyeceği bir §e • 
kilde seviyordu. 

Ormanda kaldığı ilk günlerde 
kendisine gösterdiği yakınlığı ve 
alakayı, Kar§a artık çoklandır 
göstermiyordu. Yahut EbülUlaya 
öyle geliyordu. 

Bununla beraber, genç kn:a 
hak vermiyor da değildi. Goril\n 
pençesinden kurtulduğu gündeıı • 
beri ne durmuş, ne dinlenmişler • 
di. Başbata, uzun uzadıya konuş
mağa f ınat bile bulamamışlardı. 

Karşayı ilk gördüğü günden • 
beri seviyordu. Bunu Karp.ya 
muhtelif fırsatlarda, muhtelif ve· 
silelerle anlatmağa çal~mıftı. Fa· 
kat o, dalına duymamazlıktan gel
mif, anlamamıt göriinmüttü. 

Kartaya içini dölanenin timdi 
aıruı puydı? Bunu söylemesi ve 
kalbini her in kemiren heyecan
dan bir an evvel kurtulması la • 
zmıdı. 

BERLlN - 17,03 hikaye. 17,85 hava • 
cılık. 13,05 Ştutgartta.n. 19,85 konUL!m&· 20. 
05 Ştutgarta.n. 20,45 günUn aldJılert. 21,0:S 
haberler. 21,15 orkeatr& konseri. za,05 ha.. 
berler. 23,80 kODUfDl&. 23.•5 pJy 24,215 
gece ınus11ds1. 

BUDA.PEŞTE - 17 115 p6ııçlertD za • 
ınanı. 18,0:S piyano ve kllrlnet koD84ll't. 18, 
85 konferans. 19,015 cazbant talcımL .20,0:S 
konferans. 20,35 p.ıı konaert. 21,40 yazı • 
cılarm zamnnı. 22,l:S ı;nmofon. 23,0:S ha • 
berter. 24,05 mtuı1k1. 1,10 haberler. 

BOKREŞ - 18,05 radyo orkeıtruı.. lt, 
05 haberler. 19,20 orkeııt:ranm devamı. 20, 
o:s konferans. 20,25 gramofon. 20.:sıs haber. 
ter. 21,20 koner. 21,ISO f&D kOILleri. 11,10 
Sakaafon ve kailofon. 22,aıs haberler. 22,!50 
gece konseri. 23,20 yabanc:ı dillerde haber· 
ter. 23,25 gece k!lD.8erf:nJJl devamı. 

TULUZ - 20,015 dtıetolar. 20,25 .cıto. 
n1k orkeştra. 20,315 haberler. 20,C!O opera 
parçalan. 21,05 mUhtellf 90lolar 21.20 eğlen
eell mwılld w gW.Ung aalmele:r. 22,M radyo 
fantezin. 22,40 opera parçalan. %3,15 .ıon 
orkeatrasL 23,40 cazband talamı. 23,1'0 fUm 
parçalan. %4,20 opera orkeırtra.sı. u.•o A • 
rtantln orkestraaı. ı.~ radyo fıuıte.zııd. 1,85 
sUel mareıar. 

VARŞOVA - 11,C!O ı1Juto. 19,2:5 kcmaer: 
Bethoven!n eaerlerl. lD,015 manciolln koD.M • 
ı:1. 19,SI! çocukl&rm zamam. 19,0S ıremo • 
ton. .20,0~ haberler ve nJı1Amiar. 21.~ u
kerlertn zamanı. 21.20 flUl koınaert. 21,DO b&.. 
berter. 22,015 eğlenceU mu.sUd. .22.31$ VllD& • 
dan: Kontera.na. 23,ots MDfonlk kODMr. 24,10 
prmotonla da.na ınwılldııl. 

Amma ırra.sı mıydı? 
Şimdiye kadar içini dökmeğe miı güzelliği kafııımda bOtıUn f. 

karar verdiği zamanlarda daima radeaiyle ona baflandı~ duyu· 

bu dii§ünce dilini bağlamaama ,,. .. 'Y.~O-r_~d .. u_,~· .~•.--~-~~-.. 
kAfi :bir aebep tefki1 edi)'Ordu. Çok zaman, bU lilNfniii er l'tlÇ , 

Açıkça düşünmek li.zımgelir - ölüme mahkbı ol dulunu di.itüne
se timdi de airası değildi. Filler rek üzülür ve ICartaya bir dost 
mezarlığına kadar ıokulmağa ce- gözüyle bakmap kendisin~ alq • 
ıaret eden vah,ilere ders venneğe trımağa çalııırdı. 
gidiyorlardı, Fakat buna imkln bulamıyor • 

K.artanm bun<lan ba§ka bil'§ey du. Ke.rıa gerçi kendisinin doı • 
dütünmediği muhakkaktı. Ceıa • luydu, fakat onu daha çok atkı • 
ret edip ıöylemİ§ bile bulunsa nm do.tluğuna dayamnq ıörünce 
kat'iyyen dinlemiyeceğine, boıu • yeniden ıaraılmaia, acı diifünce
na bir emek aarfetmİf olacağına lere kapılmağa mahkiim olurdu. 
kani bwunuyordu. Karta gene dar ve ıeçilmeıi 

Ebülula, Karıayı ta.kip eder • çok mütkül bir o.nnan yoluna 
ken, gözden kaçırmıyordu. Git • aapmı§tı. Ebülilli da nerer.e ,it -
tikçe olgunlaıan ve güzelleıen tiğini bilmeden ar'kaırndan yürü. 
vücudunun insanın batını döndü • yordu. 
ren, gözlerini karartan hatlan, Dalgın dü,ünceıinden Karta • 
hele onun eııiz kalbinin insanca nın setiyle uyandı: 
dütünceleri hazmetmİf, benimse - (Devamı var) 

Ferruh, ahvali tetkik edince, 
bu itin zorla olmıyacağını anla . 
dı. Çünkü Ad Şahın ukerleri. 
Hamanmkilerden pek çoktu. 

- Bari tartları kabul etsen ... 

Yani fU boğayı devinen ... 
- Kabil değil diye korkuyo • 

nmı ... Çünkü Ad Şah bana oka
dar kızgm ki, onun toprakları i · 
çine girer girmez, üzerime asker· 
lCTini yürütür, beni mahveder. 

_: Öyleyae ... 

- Öyleyse, senden bir ricam 
var kardeıim ••• Bu iti sen hallet ... 

Ferruh, atkın ne demek oldu • 
iunu biliyordu. Onun için: 

- Sana yardım etmeğe hazı • 
nm ! ... - dedi. • Senin yerine, ben 
gideceğim.,, 

Hemen o gün yola çıktı. Ad 
Şalım nimeleketine giderek, ve • 
zir ile görii§tü. Paditaha haber 
yolladı: 

- Ben, Haman'm kard~-§i me
sabesinde bir arlmda,ryım. K121· 

mzı almak, ona Termek iıtiyo -
nmı. Haber aldım ki, prtınız bir 
bojayı yenmelanit··· itte, onun i-I 
çin buraya ıeldim. : 

Padip:J\, verdiği sözden döne· 
miyeceli için, boğa dövüıünü ka
bul etti. Bir gün, büyük meydan· 
da bir heyet ve kenarda ahali 
toplandı. Boğa ile Ferruh dövü -
teedtti. 

Delikanlı: 
- Bana yalnız bir atla bir 1u -

lıç verilıin ! • dedi. 
Paditahın pek azgın bir hayva

nı vardı. Bu, bir krzıl taydı. O ta
yı v!! bir de kaldırılması pek güç 1 
olan bir kılıcı delikanlıya ve11di
ler. 

Padiplı ile veziri: 
- Bu at, oilanı yere atmaz&a 

bile kılıcı kullanamıyacaktır. Kul 
landıfmı farzetaek bile bop, o • 
nu mutlaka temizliyecektirl • di· 
ye konUfuyorlardı. 
Femıh, onların makSatlarmı 

anladı. 

Padita1i ile veziri, Me-ltll is • 
mindeki bir kahram&ı derebeyi 
ile onu boğu§tumıak istiyordu. 
Knı, anca.k ondan aonra verecek
lerini -6ylüyorlardı. 

DüJiinceleri iae, pek belliydi: 
Hangi taraf mahvoluna olsun, is
tifade onlara ait olacaktı. l&te • 
dikleri tahıiyetlreden biri ortadan 
kalkacak, öteki ise zayıflıyacaktı. 

F emıh, bu hileyi anlamakla be· 
r&ber, çamiçar, farta razı oldu. 

Mehlaya haber gitti: 
- Pek mahir bir bahadu gel -

di. Sana meydan okuyor! Ya ka· 
bul et, yahut da ena karşı olan 
üstünlüğünü tanı ... 

Derebeyi, pek babayiğit bir ~ • 

ulaımıştı. O da bütün ml\İyetini 

toplıyarak, seyirciler arasına gel • 
di. 

Büyük bir heyecanla karşılaş • 
ma günü bekleniyordu. 

Delikanlı, ata binmezden ev • 
vel, azgm al atm kulaklarını ya • 
kaladı. Bir MU'II§ sarstı, bir çekiq 
çekti ki, phlanan at, hemen, ku
zu gibi oldu, yeni sahibine inkiyat 
etti. 

Görenler, parmak ıaırdılar. Fer 
ruh, ilk meharetini göstennişti. 

Sonra, kendisine verilen ağır 
silahı, birkaç kere havaya attı, 
tuttu. Bummla da, kuvvetini orta
ya koymu, oluyordu. 

Ata bindi. Silahını aldı. llerİJ.9 
doğru ailrmeğe ba!ladı. 

Aynı zamanda: 
- Eğer benimle dövOıebilirıen 

orta:)& çık, Mehla ... • diye haykır· 
dı. 

Kalabalığın öte yanmda bir kı
pırdama oldu. Adamları yararak 
bir adam ortaya çıktı •.• 

Adam!! ... 
Adam amma, ne adam. .. 
Bu, daha ziyade bir devdi ... 

Çınar gibi iriyaıvdr ... Dağ par • 
çasıydı. 

Pernıh, ,.anır g8rme.z, onun 
mühim bir pehlivan olduğunu an· 
1aclı. 

Ve: 
- Vah vali... Yazık olacak. .. 

Kıyacağmı ! . dedi. 
Mehil iae: 
- Bunun afzı .ot liokuyor ... 

Tüyleri yeni bitmif yahu ... Karşı· 
ma çıkardığınız bu mu 7 ... • diye 
§&tmlı. 

- Sen, onun teldine 'bakma ... 
Davud da C&l6tu yenmiıti ... 

ikisi de biribiri üzerine hamle 
ettiler ... Mehla, koc.a.n\an kılıcını 
aallryarak delikanlıyı bir anda i . 
kiye bölmek istedi. 

Fakat, F emıb, çevik bir kıvn • 
llfla, kıltcm darbesinden kaçtı .. 

(Devamı var)' 
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..-~ taD~ YARASA ~-.. 

1 Bir Kıza Aşık Oldu! 1 

ı 
YAZAN ~ Kenan HulOal 1 

lfllllll"' Nco • 7 ~_.. 
''(ieceyi sabaha kadar nasıl ge -

çirdim? Bu tuhaftır .. Eğer bir gün, ö 
liimle bir oda içerisinde kapalı kala -
cağımı söylemiş olsalardı, bunu gü -
lümsemekle karşılaya bilecektim; 
çünkü, ölümü düşünmüş \·e-
hayaletlerin en korkuncunu zih -
nlınde yaşamıştım. Kaldı ki, ondan 
o kadar korkmaklığ1mıza rağmen, 
ölüm, bir yaprak kadar taze 
ve bir su gibi hafiftir. 

* 
Kazaya uğramış delikanlının 

lkibetini Permos Manastırının ön ta -
rafındaki yarasalar mahzeninde çöze
ceğimi biliyordum. Sabahleyin kendi
mi orada bulduğum \akit, mahzenin 
büyiik taş kapısı önünde birisi boylu 
boyunca uzanmış yatıyordu. Ontı u • 
zaktan görmüş olc;ay<!ınız, güneş al -
tmchı kendisini toprali.lara vermiş zan 
nede<:ektiniı. Ayaklarını saran yaprak 
Jar o kadar ye~ildi ki, toprakların ü -
zerinde, arkası güneşe karşı, yavaş 

yav:ı~ ı;yuy,;rdu. Par111a1darımla onu 
uyandırmak i~in hafifçe ittim; bir a
ğaçtan daha sert g(izüküyordu. Ye 
hiç bir vakit, parmaklarımın bütün 
kuvvetiyle ona dokunamadığımı his
sediyordum. Yüzü, ye:;iJ bir çiçek dalı 
içerisinde saklı duruyordu. Kulak -
ları. bu yeşil dalların altında rüz • 
g<lr '~ ku~ seslerini işitmek için açık 
bırakılmış gibiydi. Sadece eııeri -
onları hatırlıyorum - sımsıkı ve kilit -
Iiydi. Birdenbire yüzünden bu yeşil 
yaprakları bir tarafa çekmek, 
hakikati orada öğrenmek arzusundan 
kendimi alamadım. Gözlerinden daha 
başka bir şeyi merak etmiyordum. Ni
~in götlerini merak edi:rord um?. Bu 

"'" kendi kendimde meydana cıkara -
rnamı~ınıdır . .Fakat, bunu arzu edi -
yordur.ı; yaprakları çektim: Bu göz
ler, rlamarlarının i~ine kadar, bir is -

relet gözlereinde olduğu gibi iyice oyuJ 
muştu; ve çürümüş yanaklarında si -
yah bir yarasa pen<;esinin izleri gözü
küyordu· .. 

Profesör bir :>igara nefeşi kadar 
kısa bir dakika birdenbire durdu: Kol 
tuğunun bir tarafında, sarı pıJarna, 
gözluimin önünde hala kımıldayarak 
gözüküyordu. Bir çok defalar söyle -
uığim gibi, içi alınmış bir yılan derisi 
kadar bu sarı pijamanın h:ıyaletini 

kendimden uzaklaştıramamışımdır. 

Onu daima, odaya girdiğim ilk daki -
ka1arda olduğu gibi görüyordum: Kı
mıldıyordu; ve ansızın, bir fır-

" tına gecesinden sonra yeniden 
imal edilen kazazede delikanlının ya
vaş yavaş kaybolmuş hüviyetine gi -
rece~ini düşünüyordum. 

Profeı;ör: 

- "Evet, diye devam etti, 

Uzerinden iki ay geçmiş olmasına 
rağmen, bir cüzamlı derisi kadar par
ça parça dökülmüş etlerin üstünde bu 
siyah yarasa pençesini hala görür gi
bi otuyorum. Yüzünün iki tarafında 
\'e tam oyulmuş gözlerinin altınday • 
dı? Fakat, aramızda dolaştığı daki • 
kalarda olduğu gibi, ~özlerini kırp -
maksızın bana doğru baktığını hisse -
diyOl'dum: birdenbire dudakları ya -
\·aş yanş kımıldayacak, Permos ma
n:ı.~ırmın kapısında bir ceset halin -
de yatmasına rağmen, gözlerinin alt 
tarafındaki siyah yarasa pen~elerinin 
esrarını kesik kesik anlatmaya çalışa -
caktı. Bunu her saniye için baş urnn
da hissediyordum; belki de ayakta do 
!aştığı günler bile, bu kazaya uğramış 
delikanlı, aramızda canlı olarak ya -
şamamı§tı: bir ruh da değildi; sade -
ce, ölür ölmez toprağın altına girmi
yerek, etlerini aramızda dökmek isti-

ven bf r ölüydü.\' e korkunç bir cerrahın 

neşteri, bizimle konuştuğu dakikalar
a, sinirlerini yavaş yavaş ayıklama • 
'f& ... hmı;t&ı bu sinirler, ince bir kıs. 
b~la Mrlll•m altından birer birer 
alnuyorcla: kıska~ kalbine doğru her 
dakika biraz daha yaklaştıkça yUzünfi 
.m1HldıJ bir sarıhfm kapladığım gö-

rüyorduk. Fakat, bu görünmez cer .1 
rah, Permos manastırında kim ola -
bilirdi? 

Hiç bir vakit bu cerrahı o kadar 
düşünmediğimi de itiraf ederim. Si
yah iskelet gözlerin altında bir yarasa 
pençelerinin damgası ha.ki.kati beyaz 
bir kağıt gibi ortaya koyuyordu 

Bununla beraber, ilk defa olarak, 
sinirlerimin birdenbire gerildiğini his
setmiştim; ~babın bütün aydınlığına 
rağmen, bir çığlık gibi i~C'riyc fırla • 
dım· 

" Kazaya uğramış delikanlının yü. 
zünde bir yarasa işaretiyle Permosa 
yıkıldığı dakikalardan sonra ne düşü
nüyordum? Bu canlı ölünün kızımla 
beraber yaşadığı dakikalar, dudaklar1 
nın vücudunda bıraktığı izlerden baş-

ka bir şey beni harekete getireme
miştir. Onları şimdiye kadar görme -
miş miydim? Belki? .. Hakikatte hiç· 
bir şey olmadığını biliyordum? Fakat 
belki diyorum. Çünkü hiç bir şeyin, 
normal bir kanun içinde geçmediğini 
hissetmiştim; geceleri Permosta kol
kola dolaştıkları dakikalar .. Demek 
ki ölüm, onu kolları arasına almıştı; 
öpmüş ve hattA yatağına bile çekmişti. 
Birdenbire kızımın oturduğu kapıyı 

açtım; beni hissetmedi; aynaya bakı
yordu; kapıda bir saniye durdum· 
Tıpkı bir Mister Cekil gibi,bu aynaın 
önünde yavaş yavaş değişeceğini bek
liyordum. Belki de hiç bir iltç bile 
almıyacaktı; çünkü ölUmün, onu de-
ğiştirebilmek için ruhuna kadar so -
kulduğunu düşünüyordum; fakat 
bir dakika birdenbire arkaya döndü: 

- Baba? 

Ona doğru yavaş yavaş yürüdüm; 
avuçlarım, başını içerlerine alabilmek 
için havada yava.ş yavaş titriyordu; 
gözlerine dikaktle, bütün gölgeleri 
bir tarafa iterek ve içerlerinde dola-

şan ölümü olduğu gibi görmek için 
dikaktle içerlerine bakıyordum. Hiç 
bir şey yoktu. Avuçlarımı bu yüzde 
yavaş yavaş gezdirerek c;a~tarını arka 
ya doğru ittim: 

- Baba .• diye fısıldıyordu; 

Bende ne arayabilirsiniz .. 
Boğuk bir hırı 1 tı ile: 
- Hiç, dedim, hiç birşeyt .. 

"Kızımın hastalığına ait size anlat 
mak istediğim şeyler arasında, bir -
denbire Permos manastırının akşam
larına gelmek lüzumunu duyduğum 

vakit, ister istemez, görünmez bir 
cerrah diye bahsettiğim bir yarasayı 
hatırlamak mecburiyetinde kalıyo -
rum ! Şimdiye kadar bu yarasanın 

kızımın hayatına girmiş olan hikaye
sini unuttum mu? •• Zannetmem! Sa -
dece bit' çok romancıların anlattığı 

bir takım garip vakalarda olduğu gi -

bi, onu birdenbire şuurumun bir tara
fına çekilmiş buluyorum. Bir yarasa •. 
(Profesör bunu tekrarlıyordu) Evet 
bir yarasa ve doğrudur. 

Her akşam kulenin pen -
ceresini açtığım zaman bunu goru -
yordum. Permos manastrının bir ta -
rafından, yaprakları bir kurşun gibi 
delerek birdenbire ileriye doğru atılı
yordu, o kadar hızla uçuyordu ki, 
yeşil l'ermos yapraklarının bu hız -
dan delik deşik olarak birer birer düş 
tüğü hissediliyordu! Kanatlarının ar 
kasındaki bu yeşil yaprak rüzgarını, 

kızınım ba~ı üzerine gelinceye kadar 
orada görüyorum; sonra birdenbire 
alçalıyor ve yavaş yavaş o kadar ini -
yordu ki, yeniden ha,nlandığ1 zaman, 

bu kanatların kızımı sım sıkı kucak -
lıyarak havalandıracağını zannedi • 
yordum; fakat, orada sükunet içinde 
oturuyordu. 

Nitekim, daha iki gün evvel, 
Prmanın küçük patika yol 
Iarmda, bUtün ta.biati a.'hndan da -
ha büyük bir aydınlık içinde gösteren 
bir güneşten başka hiçbir ~ey yoktu. 

(Devamı var l 
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Kışt! Çek elini 
o ateştir o, 

oradan bakayım, 
1• • k 1 e ını ya ar ... 

- Çocuklar, çocuklar, nedir si· 
zin bu yaptıklarınız, niçin böyle 
yok yere biribirinizi incitip hırpa· 
lıyoraunuz. Ne var, nedir, yoksa 
ortada babanızın malını mı pav 
edemiyonunuz? Bir incir çekirde
ği doldurmıyan ıebeplerle §Unun 

şurasında ne var, hem kendi ağzı· 
nızın hem bizim ağzımızın tadını 
kaçırıyorsunuz? 

Seher, büyük bir hak severlik
le: 

- Kabahat bizimkinde amma 
bey baba! 

Reha Bey: 

- Kimde olursa olsun, bırak 
üsteleme timdi... 

Emine daha fazla hıçkırarak: 

- Yazıklar olsun ıize lrf an bey 
yazıklar olsun! Bana tokat ha ! 

Benli Latif Emineyi kollarm • 
dan ıürükliyerek: 

- Kalk, öp irfan Beyin elini 
de barıtm! 

- Ben ondan bu hakkımı yarın 
ahrette F abna anamızın huzurun
da alırım ... 

Reha Bey: 
Kalk bakayım, kalk da gel, öp 

lrf an bey ağabeyinin elinden! 
Emine kallanak istemiyor, bo

yuna hıçkırıyordu. ötekiler hep 
bir olup onu karga tuluma edince 
yanıma getirdiler ve zorla ona e • 
limi Öptürdüler. Ve bana da gene 
zorla onun ipek ıaçlarını ok§attı· 
lar. 

Fakat bu sahne karıısmda Gü -
lizarın ecel terleri döktüğünü ''e 
Nazlının sırtındaki kanarya ıarııı 
cepkenden daha ziyade sarardı • 
ğını farkediyordum. 

• • 
• • 

Neden sonra tam bir barış gö • 
rüş olmuf, ,arkılar, kantolar, ga • 
zeller, çalgılar alabildiğine gidi • 
yor; hatta kendisi içmediği halde 
Emine boyuna benim paketimden 
cigaralar ve tabaklardan mezeler 
alıp kendi çataliyle Gülizarın, 
Nazlının ağızlarına veriyor ve a • 
rada gelip: 

- Beni affettin değil mi artık 
irfan ağabeyciğim! 

Diye boynuma sarılıyor; sonra 
Nazlının, Gülizarın fena halde 
kıskandıklarını gördükçe onlara: 

- Ah, diyordu, bilseniz benim 
yüreciğim ne temizdir, ne saftır. 
Siz bilmezsiniz ben çok maksım 
(masum) bir kızımdır. irfan bey 
benim ağabeyimdir. Ben ona ağa
bey gözü ile bakarım. Reha bey 
de bey babamdır. 

Seher: 
- Salt senin mi akı? O, hepi • 

mizin beybabasıdır. 
Reha bey gülerek: 
- Hepinizin ... Hem de Sulu · 

kulede, Ayvanıarayda, Üsküdar
da ne kadar varsa sizden, hepsi • 
nin beybabasıyımdrr. 

Emine Gülizarla Nazlıya: 
- Siz de itte timdensonra 

(Sofradan bir lokma ekmek ala • 
rak onu öpüp ba§ına koyduktan 
ıonra) benim dünya ve ahret kar
deıim.iniz. Size bundan böyle kö-

tü gözle bakarsam tU nimet beni 
marsık çarpar gibi çarpım J 

Orta yatlı göçebe kadın: 
- T e gördünüz mü itin tatlı • 

casını ... insanlık dediğin böyle ol
malı ya! ... Siz böyle olursanız biz 
yaılılar da kabartmz göğsümü • 
zil •.• 

Emine bu aktam, her vakitki a
detine aykırı olarak hiç de kıvrak 
keriz havaları istemiyor; ikide bir 
içini çekerek ve ikide bir Nazlı ile 
Gülzarın yanaklarını öperek ke • 
mancı Andona: 

- Hicaz bir taksim ... Utak bir 
taksim ... Hüzam bir taksim!.. 

Emrediyor ve her taksimle bir· 
tikte durmadan boyuna yanık ya

nık gazeller okuyordu. 

Ablaıı Rana bir aralık onu ge
ne için için hıçkırarak elini bizim 
rakı kadehlerine uzatırken gördü 
ve çatalla eline vurarak: 

- Kışt ! dedi. Çek elini oradan 
bakayım, o atettir o, elini yaka.r ! 

Artık gece olgunlaımıt, önü • 
müzdeki Etemin getirdiği koskoca 
kalaylı bakır tepıiye benziyen ay 
cenapları tepemize yakJ&§mııtı ... 
Etem birden çadırlara doğru fır· 
ladı ... 

- Nereye Etem? 
- Sırasıdır tam •• , Getireyim 

bizim koca oğlanı da birazacık da 
böylece eğlenelim! 

Ve biraz sonra Etem yedeğinde 
koskoca bir ayı, kolunda tulumu 
ve yanında eli defli bir delikanlı 
ile yanımıza geldi. Emine ayıyı 
görünce ağlamayı, ıızlamayı, iç 
çekmeyi unuttu ve kalktı delikan· 
lının elinden defi kaparak: 

- Siz, dedi, koca oğlanı oyna· 
tırken onu ben çalacağım ! 

Orta ya§lı göçebe kadın sevinç· 
le bağırdı: 

- Hay yaşıyasın benim yedi 
belam, gözü şehlam, gördün mü 
işte, böle olmalı! Biri çalmalı. bi· 
ri söylemeli, biri oynamalı, ve böy 
lecesine İnsanlar biribirine kay • 
namalı... Yoksam ıiz kerizci, biz 
harmancı, yok bilmem öteki uka· 
racı, maşacı, beriki sepetci, tarak
cı, deyirmenci diye dü1~nek kar
şılıklı zırıltıya, hırıltıya, maraza· 
ya kaçar o zaman bu yaşamanın 
keyfi ! Ha göreyim seni benim 
adı yedibela, gözleri şehla civan 
kızım, Etem ağa ıişirsin tulumu, 
bulaşım koca oğlanı zıplatmaya ... 
Sen de başlayaıın onunla birlikte 
tefi tıngırdatmaya ... 

Etem, tulumunu zaten yolda ge 
lirken şişirmiş ve akort clmitti. 
Yedeğindeki koca oğlana çinge· 
nece bir şeyler söyledikten sonra 
Emin eye işmar etti: 

- Ha başlıyoruz! 
Emine gülmeden katılarak: 

- Ah anacığım bir yatıma c!a· 
ha girdim. Dünyada her fey ak· 
hma gelirdi de tefle ayı oynatmak 
gelmezdi. 

- Öğren onu da, bulunsun çan 
tanda! 

Şinci çadırda minik foparlarr 
uyutmakta olan bizim kan gör· j 
mesin ıeni bu kılıkla kartımda ••• 

Emine: ı 

- Görse ne olur. 
- Ne olacak, k111<anrr aeni 

benden, alır eline tunun turasm
dan bir ıüpürge sapı ... 

Emine: 
- Aman, • fenta r 
- Ama korkma sen, nna )~l'-

maz bir ıeycik, bana ~lar eope.yı r 
Orta yatfı kadm! 

- De Etem bıraf revezelifi 
gayri, bulat marefetine ! 

Etem aon bir akıüriikten sonra 
koltuğundaki 10pa ile aymm ıır
tmı okJayarak tulumla fU tarlayı 
tutturdu: 

"Felek bana neler etti,, 
"Bu ge11Çliğim elden gitti!~ 
"Bu Utirak cana yetti,, 
"Bentle takal makat b'itti!,, 
Etemin çok güzel çaldığı tulu-

ma Emine hem ağzı ile İftiralı 
ediyor, hem tefle pek enfes bir 
tempo tutuyor; öteki Sulukul• aı 
liler de el çırparak zaten ken- ~e~ 
dilerinin çok ıevip, çok söyledik·• ~Ji 

leri bu türküyü timdi ~op bir 
ağızdan sryliyordu. Şimdi ve göv• 
deıini bu makama uyduraı ak iki 
ayağının üstüne sağa sola gerdan 
kıran koca oğlanın da keyfine 
10n yoktu. Mübarek o kadar ke-
7 ifleni:ror, ııqel~::ulyuı Ju ls.l v rta• 

lığı gündüz gibi yapan bu ay ay• 
dmlığı yüzüne dikkatlle bakılınca 
adeta keyfin.den gülümıediği ıe· 

ziliyorClu. Zavallı hayvan ömrün· 
de ilk defa bu kadar bol ahenk 
içinde oynuyordu. Şimdiye kadar 
mahalle aralarında, toz toprak 
içinde yalnız Etemin tulumu ve 
onun yanında gezen kendi gibi 
köıele ıuratlı delikanlının çatlak 
sesinden baıka bir ahenk cluyam· 
mayan babayani ayıcık, bu gece 
böyle, lstanbulun en güzel yerle
rinden birinde, boy ay ıf ığı altın• 
da, güzel ıeıli üç dört kadınııı 

söylediği ıarkı ile nasıl kP.yiflen• 
mez, nasıl nasıl hOJlanmazdı ? 
Hele biraz ıonra bu ahenkle kör 
Andon kemanile lavtacı l~vtaıile 
ve babacan Şahin ağa da zurna" 
sile karııınca ayı büsbütün cofh.1, 
kendinden geçti, aıka geldi, iki 
ayağı ü&tünde tatlı tatlı homurtu• 
larını arttırdı ve bir gerte geldi ki 
o seksen doksan okkalık koca oi" 
lan genzinden baygın bir nara 
savurarak Etemin üzerine atlayıp 
onun yüzünü gözünü yalamaya 
başladı. 

Artık kazıklı bağda kopafl 
kahkahalar ta Okmeydanmdatı 
duyulacak hale gelmitti. 

lıte tam bu aralık Etemin k•" 
rı11 gerçekten elinde bir çalı ıiİ" 
pürgesile çalıların araımdan ot" 

taya fırladı ve süpürgenin ıaP1 

ile değil de yumuıak çalı tarafilt 
Etemin kalçalarma yapıftınnaY• 
baıladr: 

Etem yere doğru eğilip kal~
lannı karısına açarak: 

- Bırak ursun daha, bırak ut" 
ıun da alsın öfkesini... Zere al•" 
mazsa tinci öfkesini benden, &

011 .. 

ra çadır içinde sarılır gırtlacığırıı• 
beni boilmak için .... 

( DeıJamı var); 
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Çeviren : Hikmet Münir 

Vivyan, koltuğunun üzerinde geri -ı 
-erek kımıldandı. Kumral başını ipek 
>aatığa biraz daha gömdU. Sıcak bir 
lkşamdJ. Sinemaya gitseydi belki bir 
lı serinlerdi· Fakat gidecek knvveü 
~tndinde bulamıyordu. Yerde sinema 

• ~tcmoaları dolu idi. Fakat Vivyan, 
~Jigolo,, isimli hikayeyi okuduktan be 
ti, bu mecmualardan hiç birini gör -
"-tk istemiyordu ... Jigolo,, adı verilen 
ldam, hikayeden anlnşıldığına göre, 
)'a.Jnız kadınların arkadaşı olsa ge -
tekti. 

VivJan'm, Şeri ısmindeki delikanlı 
te tanışması, tıpkı "Jigolo,, isimli 

ı . ou~--&k.uougu ta:rzdrr ohn u!'i'tu.'lll 

:ıı, 5..1m otel salonunda yalnız ba§rno 
l!luruyor. dansedenleri seyrediyordu. 
Otelin katibi bu delikanlıyı getirmiş 
'e kt-ndMne tanıştırmıştı. Yakışıklı, 
hıce ,.e şık giyinmiş, saçları iyi taran
llıış, tırnaklan manikiirlü, hem çok 
~liıel danseden velhasıl "Jigolo,, i~im-

hikuyede okuduğu gibi bir adamdı· 
_Ye işte Vh·yan onun eline, tıpkı hi -
q~·edeki evli kadın gibi düşmüştü. 
\· lfakikatte, hfkAyede olduğu gibi, 
ltyan, bu Jigoıo·ya para vermemiş 

~e bu parayla onu öteye l»eriyc götür
~~si gibi bir şey teklif etmrmişti. 
1 a~at ortada bir yakut yüziik mese -
,~' l'ardı. Vh')an bu meseleyi kimse -
~e, hele kocasına hiç açamıyacağını 
liyor, üzijlüyordu. 
Uiğer taraftan, kocası kendisini, 
~a evlenmelerinin ilk sHesinde bu 
~ dar yalnız bu-akmamış olsaydı, 
t ~ dellknnlıya hiç rastlamamış ola -
l~ırı'ı dlişünüyordu. 
~ \ h·yanın karışık zihni, Harisburg' 

1~ bir dükkanda işçi kızken, Haris"Je 
> tanıştığı zamana gitti. Haris, Viv
~'-.ı ilk gördüğü dakikadan, onun i
~ il çıldırır gibi olmuştu. Öyle u • 
-~l\ boylu gezip tozmamışlar, Haris 
~~en Vivyanın ailesini görmeğe git
~ l'e erte8i hafta evlenmi~ler l'e Viv 
~~ Nevyorka getirmitti· Haris, bu 
tıı!\ik kıza "benim mavi gözlü bebe -
> " diyordu. Haris, Yivyandan hayli 
>ltlıydı. Fakat Vivyan buna aldırmı -
4~du. Hiç değişmek bilmiyen, düpe
~ Çalışmalardan kurtulduğu için 
~:1'ınundu. Ve ger~ekten Harise düş-
"11d .. d ~ u e .. 
~ı· e"yorkta lüks içinde yaşıyorlardı· 
>~!:bir musluğunu bile çevirmediği 
ıı.~ bir otel dairesinde oturuyor. 
~a~(aınrz Haris evde bulunduğu 
d1 l kullandık lan bir otomobili var
~~nkil kendisi otomobil kullan -
t~~ hiç öğrenmemişti. Haris ona, 
~~l ınücevherler, elbiseler, kürkler 
~~~~rdu. Muntazaman bir gilzellik 
~ ~ına gidebiliyor ve telef onla 

1
'1it\ iyi içkicilerinden istediii içki -

t 81lıarhyabiliyordu. 

vererek on on beş gün gelmiyordu. 
Bazan günlerce mektup ve telsraf gön 
dermezdi. Kocasının it arkadaştan 
vardı galiba· Bunlan da eve getirip 
kendisine t&IUJtirmazdı. 

Vivyan ahbap edinemiyecek kadar 
da utangaçtı. Otel salonunda veya 
berberde rastJadJfl bir Jki kadın -
dan bqka hiç tanıdıfı yokta. 

Haris, kansının yanında bulundu -

ju vakitler onu çok sevdiği, dünya -
da belki en iyi koca olduğu seziliyor
du. Sevgisi rözlerinden okunuyordu. f 
Vivyan da ona gönlilnü vermişti. Fa -
kat bu Şeri.·. Ve yakut yüzük mese • 
lesi? Vivyan hunlan, kocasının ken • 
disine gösterdiii clmertliği ve kendi 
eski hayatını düşünerek içinde daya • 
nılmaz bir pl~manlık acısı duyuyor -
du. 

Vivyan, yakat yüzUiü altı ay önce, 
bir akşam gene işinden dönen kocası
nın elbiselerini bir kenara korken, o
nun eebtnce bulmuş.itina ile }Jir fnee 
kağıda sanlı idi ve Vivyan bunu bat -
başka bir kadın için alınmış gibi dUşU 

'~•kat - her ne işse - Harisin işi, 
~ bazı akşamlar eve gelmekten alı
\11Yor, imzan gelip "a1Jahar9marla
~-... diyemlyecek kadar zorda kalan 

IS karısına sadece telefonla haber 
ka bir kadm için alınmıt gibi düşünerek 

hemen kendi parmağına takıp kocası 

RA BRR - Akşam PostaM 

Yakut yüzük 
na bir oyun yapmak istedi. lt'akat. ko -
crun bu yüzüğün, kendisine borcu o -
lan birisinden rehin olarak aldığını, 
borcunu ödediği vakit geri ,·erileceği -
ni söyledi. Vh·yan iri bir yakutu olan 
bu yüzüğü parmağında evirdi, çe,·ir -
di .. Sonunda, dışarda takmamak, yal
nız evde ku11anmak üzere bu yüzü -
ğün Vivyanda kalmasına koca"ı razı 

oldu· 
Bu yaz, Harisin, eve gelme);şleri 

pek uzanmış ve Vivyan, Şeriye rast -
laymcaya kadar sinemalara gitmeğe
vakit geçirmişti. Fakat Şeriye rast • 
Jadıktan sonra plaja, mehtap gezin -
tisine, dans i~in gazinolara hep o -
nunla gitmişti. 

Nihayet bir gün Şeri Vivyana, Viv
yanın kendi dairesinde aşk ilan etti. 
Vivyan da ona, büyük buhranlar için
de yüreğinin bütün sevgisini dökü • 
yor, ona tutulduğunu söylüyordu. 

Bütün bunlar arasında Şerinin 
gözü Vivyanın parmağındaki yakut 
yüzüğe takılıyor ve böyle görülme • 
miş, büyüklükte kıymetli taşlarla yü
zükler alan kocasnın ne yaman bir a
dam olduğundan bahsediyordu. Ve 
Şeri ona bu yüzüğe benzer bir l'Y 
alamıyordu. 

Sonra Vivyan, sevgi dalgalarlyle 
büsbütün kendinden geçti. Ne mücev
her, ne HarhJ, hiç bir şey gözünde ol -
madığını söylüyordu. Bu duyguun -
da o kadar hakikt idi ki, yakut yUzU -
tün kendi parmağından Şerinin par • 
amğına geçmesine aldırmamıştı bile .. 
Fakat elbette onda kalmasını da iste -
mi yordu. 

Fakat bu hadise lld hafta önce ol -
muştu. O zamandanberi Şeri bir daha 
görünmemişti ... Bereket versin ı ı aris 
de dışardaydı· Fakat bugünlerden 
birinde yüzüğü istemek üzere geri ıe
llrse ... 

Ya Şeri yüzüğü alıp, tıpkı ''Jigolo,, J 
lar gibi bir tarafa sıvışsa ve bir daha 
gelmese.-

Yivyan böylece hıçkınrken kapı.nın 
zili çalındı. Bu mutat olmıyan bir 
,1eydi· ÇilnkU otel katibi. g~len 1er 
ziyaretçiyi önceden haber verirdi. 
Hem vakit geçti. Saat onu geçiyor • 
du. 

Acaba kimdi! Şeri, gelişinden önce 
daima telefon ederdi. Harisin ise ta • 
biatiyle anahtarı vardı. Başka gele -
cek kimse yoktu. Bununla beraber 
Vlvyan bunan Şeri o1dafonu sanıyor
du. 

Vlvyan kapıya gidip açtr·. Fakat gc-

len kim ise, herhalde bira.t beklıyerek 
cesareti kırılmış gitmişti. Kimse gö
rünmüyordu. Vivy:\n yüzüğü geri al
mak yolundaki son ümidinin de kay - : 
l>olmasından sinirlenmek otelin yazı
hanesine telefon etti. Ve kendisini 
kimsenin arayıp aramadığını sordu. 

Nazik katip, "evet, dedi .. Şimdi te . 
lefona \'eriyorum .. .,, 

- Allol 
Bu Şeririn sesi idi. Neşe ile soru -

yordu. 
- Kapını çaldım cevap vermedin .. 

Yalnız mısın .. KıyıJar sissiz mi? 
Ve odaya girdiği zaman ikf hafta 

kayboluşundan bahsetmedi t.ilt:.· Fa -
kat Yivyan şimdi Şerinin karşısında 
tuhaf bir hal alıyor. Yakut yüzüiün 
Şerfnfn parmağında olup olmadıtını
ustahkla bir görmek istiyordu. 

Seri onu durgun gördütUnU söy)i • 
yerek bir bardak bir §eY içmesini tav
siye etti. Ve ''ben sana bir içki hazır
Jayıın,, diyerek odanın küçük mutfa • 
ğına ri{dL Vivyan bundan memnun 
olmqtu.- Bir bar~ bir §eyle belki 
biraz değişir ve yiizüğü sormağa ken 
dinde cesaret bulurdu. Fakat nasıl 
soracaktı! Bu sırada mutfaktan bir 
kutu içerisinde buz şıkırtıları geliyor
du. 

Fakat Vivyanın kulatına bir başka 
ses daha çalındı. Bu ikinci ses, bir a -
nahların kapıya sokulmasıydı. Şimdi

ye kadar her gelifinden evvel telwraf 
çekmişse de, bu sefer biyle apansız 
gelen gene herhalde Harlsti. Derhal 
kilçük mutfağa koftu. Şerlyf hilelfn -
den o kadar hızla yakaladı ki, Şerlnin 
elindeki içki doldildU. 
- Geliyor, dedi. Ve Şerlnln tlzerlndekl 
llmbayı söndürerek tekrtlr kendini 
dıpn attı. 

llart. içeri ıtrmlttl- . 
VlT7-U tabii slrtınmeie çabfarak; 

- Nasıl oldu, dedi. Haber ''erme . 
den geldin se\'giJim ... 

Haris karısının heyecanını; titrek, 
kuru gülümse)işini sezmişe benziyor
du. Bir acelesi var gibi idi. Karısını 
soğukça bir iki öptükten sonra doğru
ca oturma odasına gitti: 

- Tekrar şehirden çıkmak zarure -
tindeyim, dedi. Seni de beraber ala -
<"ağım.Beraber birkaç lözumıu §ey ha 
zırlıyalım. Çabuk. On dakikamıa var. 

- Dur! diye baj'Jrdı. 
Haris olduğu yerde donmuş gibi 

durdu· Derhal eli arka cebine git . 
ti· 
Şeri: 

- Ve nnfilt ararıma,dedi. Ve bir taban 
ca çıkararak "eller yukan !, diye em
retti. 

Haris za\·allıca bu emri dinledi. O 
kadar ki, ezik bir sesle Şeriyc adeta 
yalvararak; "anlaşamaz mıyız,, di -
yordu. 

Haris birdenbire delirmiş bir Jigolo 
tarafından öldürülecekmiydi, Vh'yan 
kendini daha fazla tutamadı. Ve ken
dini de sağır edebilecek bir çığlık 
kopardı. 

Koridor birden kalabalıkla doldu. 
Dış kapı ardına kadar açıldı· Oda 
birdenbire polisle dolmup benziyor • 
du. Hakikatte yalnız Uç polis aelmit • 
ti. ikisi Harisi yakaladı. (J~11dlsil, 
elini 'Vivyanın omuzuna koydu. 

. Vlvyan, bu eli itmek latedL Ve titri· 
yen öteki eliyle Serfyi ra.tererek 

- itte bu adam, dedi. Bu adam ko
camı öldürmek üzereydi. 

Şer.I, tabancasını soğukkanlılıkla 

bfr yana koydu· Ve polislere: 
- Kadını brrakı~ dedL Bu I~ 

eli ptur. 
Polis derhal ~ekildi. Şeri: 

- Erkeğin eline kelepçeleri takınm, 
emrini verd.L 

Sonra Vivyanın yanına giderek ya. 
va§ bir sesle: ı 

Affedersin yavru, dedi. Seni o • 
nunla ortak sanıyordum. Sonra • • 
nin masum bir taşra kw oldu.tuna 
öirendim. Sana fimdi>:• kada.r ne 8ÖT.· 
lemişsem inan, yavrucufum· Ve hiç 11-

nutma. Bunda samimi telim.. Fakat 
emir emirdir. Biz lld senecleaberi iN 
adamı yakaJamata çabfı7Grdak. Ya • 
kat yiiztik Biklllea fsmJnde r.engfn bi
rinin kolleU11oandandır. Seıı bu yL 
züğü onun üzereinden öyle bir vakitte 
aldm ki, o kocama yakut tqrnı par -
~.alamağa vakit bulamadı. Sana da 
·d d _ • i ~~,. 1h11 1ıı;ıt>n ..)5 yanama ıgı ıç n wıamana muş,aaae 
eftl. nJS't'l~O~ ~ !l f9, 

Şeri, Vivyanı bir sandalyeye oturt • 
mak üzere bulunuyordu. Vfvyan ona 
ittL Şeri tekrar etti: 

- Bunlar çalınmış eşya Jdf yav • 
ru, anladın mı? 

Odanın öbür ucunda polisler Hart • 
sin ceplerini araşhrıyorlardı· Bir çok 
parlak maddeler ve iri bir ruvelnr 
buldular. 

Şeri devam etti: 
- Senelerdenberi bu işte balanuyor• 
du bu adam, .. Ye bu akşam benim tah 
minime göre tamamen uıaklapcaktı. 

Haris elleri kelepçeli, gözleri kapalı 
ve renıi uçuk bir halde ayak üzeri di
kiliyor, polislerin kendini arat§tır~ 
durma.sına hiç aldırmıyordu. 

Vivyan birden kendinden geçertk 
kocasınııa boynuna atıldı n: 

- Haris! diye haykırdı· Seni sevi
yorum, yalnız seni- Senden hiç vaı ş:e. 
çemiyeceğim .. 

Haris keleı>Çeli ellerinin ikisini bir 
den kadınm başına vnracakmıt gibi 
kaldırdr. 

- Çekil dedi· Sen mi benden nz
steçemiyeceksin. Sen mi? Bu yaptığın. 
Sen, sen ha ... 
Şeri polislere: 
- Alın adamı dışarıya! dedi. 
Polisler, Harisi aralarına alıp c.;ı • 

kardılar. 

Haris, dönüp karısına bakmadı bi: 
le·. 

Ye Vivyanın, yalnız kadınlara ar ... 
kadaşlık eden bir Jigolo diye tanı • 
dıfı genç polishafiyesi Şeri, bu ~en~ 
k:ıdına f'~ilerek: 

- İstediğiniz zaman emrinize hazı
rım.,, Bir arkadaş olarak •• dedL 

Ve ~nra o da Vf vyanı brrakıp çıktı. 

-SON-
Oturma odasını geçerek ya tak oda

sına gitti. Vivyan bir gözü mutfak ==;::::::==============::::::::::;:::::=== 
kapısında olarak kocasını takip edf -
yordu bu arada Şeri belki de k3Ç2tbi
lirdi. 

Fakat birdenbire ummadığı bir şey 
oldu. Mutfak kapısı açıldı \'e Şeri ka
pının önünde göründü. 

Ataba çıldırmış mıydı? 
Haris bunu muhakkak öldürdür. 
Şeri, Harise: 

... 
HABER 

ısta·nbulun en <;ok s..ıtıl...tn 
hakiki akşam 9.;:1zetesıd11 

·iı.;nrarınl HABER'•~ 

v'Venfor ~3r·~«.Jeı-ı.ei:-~ 
' - .•· . ' .· 



Hava kupası ıcın Dün yapılan maçlarda 
~- ,_ - .... ,,_,, ~awwwı - -~ ~ --~ 

Galatasaray Şişliyi, 
Güneş Kurtuluşu yendi 

istanbulspor - Pera varın 
tekrar karşılaşacaklar 

TJünkü marta Ga lataaaray birinci takınu 

HaYa kupası ma~larına dün Tak -
simde devam edildi. 

Diğer ilk iki güne nazaran olduk
ça kalabalık denecek bir seyirci küt -
Jesi CSnünde günün ilk oyunu, Güneş 
takımiyle, Kurtuluş Rum takımı ara
sında oynandı. 

ederek bir gol yaptılar. Fakat, Güne
şin 19 'Uncu dakikada Celalin ayağı ile 
beşinci, otuzuncu dakikada penaltıdan 
\'e R~biinin ayağı ile altıncı golü ka
zandığı görüldü. Ve maç 6 - 1 Güne
şin galebesile bitti. 

seri oyunları maça ayrı bir hususiyet 
,·eriyor ve bunun neticesi de fazla gol 
yapılamıyordu. 

J\urtuluşun, şehrimizin en kuvvet
li takımlarından olması ve Galata -
sarayın da son Avrupa seyahatinde 
oldukça muYaffakryet göstermiş bu -
lunmasr da bu maçlann ayn bir ta -
rafını teşkil ediyordu. 

Beşiktaştan Sadrinin idare ettiği 
bu maçta Galatasaraylılar, son tur -
nede sakatlanan Osmanın yerine 
Kadriyi ,.e onun yerine de Doğam 
oynatıyorlardı. 

Oyuna. rüzgara karşı oynamak 
mecburiyetinde kalan Güneşliler baş
ladılar. Rüzgar hesap edilmeden ,.e -
rilen paslar, demarke oyuncu bırak -
mıyan Kurtulu:;;un müdafaası tara -
fından güçlük çekilmeden kesiliyor -
du. 

Rüzgarı lehine alan Galatasaray 
mütemadiyen Şişli nısıf sahasın -
da oynamakta ye kale)i sıkı bir çem -
her altında bulundurmakta idi. On 
beşinci dakikada Gündüzün çok seri 

t, bir şütü hemen kalenin yanında avu -
• (Devamı 10 uncuda) 

~Kürek 
Kurtuluşlular, yavaş ya yaş ağır bas 

maya başladılar. Arkalarından esen 
l<un·etli rüzgarla beraber, iki misli 
kuvntlenen bir rakibi durdurmaya 
sahşan Güneş miidafaasına yiikleni -
yorlardı. 

Kısa mesafeden, GUnef 
üstüste iki firikik atıldı, fakat tehli -
~ltarplandr. 

Sekizlnei dai<ikadn Rebii topu or 
taya verdi. l'akat Rasih, ialsohı bir 
vuruşta kaçırdı. 

Güneşliler gittikçe açılarak oynu
yorlar. Arkadan çok güzel yardım gö
ren hücum hattı, sıkı şütlerle Kurtu -
luş kalesini mütemadiyen tehdit edi -
yor. 

varışları 
Haftaya kaldı 

Evveliıi gün havanın karar -
maıı sebebiyle yarıda kalan ve 

dün devam edileceği yazılan lı • 

tanbul kürek fampiyoNı dün de • 
nizin ıert ve rüzgarlı bulunmaıın 
dan dolayı yapılamamıı ve müaa

Oyun, yirminci dakikaya kadar 
böyle cereyan etti. Yirminci dakikada, 
Necdet, Rebiiden aldığı pası, \'Ole bir 
şütle ~evirerek takımına güzel bir sa
yı kazandırdı. 

oakat'ar gelecekliafta pazar günü 
gene Y enikapı ile Ahırkapı ara • 
ıında yapılmak üzere tehir edil -
mittir. Dün de yazdığımız gibi bu 
yantlar üç çifte ile dört tek kla • 
ıik tekne yarıtlarıdır. Ve dört te
ki kazanan ekip Ti.irkiye ~ampi • 
yonuına İıtanbul namına gire • 

Kurtuluı kalecisi bir gol kurtarıyor. cektir. 

Günün ikinci maçı Galatasaray Müsabakalar pazar günü aa -
ile Şişli (ermeni takımı) arasında bahleyin aaat onda yapılacak ve 
yapıldı. Bu maç oldukça heyecanlı ,.e teahhüre meydan verilmiyc>cektir. 
zevkli oldu. Her iki tarafın enerjik ,.e --------------Güneş takımı, rüzg-.1rı hiçe sayan 

bir enerji ile oynuyor. Bunun netice
si olarak Salahaddin otuz ikinci da -
kikada 'Uzun bir şütle topu ikinci defa 
Kurtuluşun ağlarına taktı. 

Kırkıncı dakikada, gene gol vazi -
yetine giren Salahaddine arkadan 
çelme taktılar. Hakem, penaltı ceza -
Si Yerdi. 

Necdet plase bir şütle Kurtuluş 
kalesine üçüncü defa topu s.ktu. 

Kurtuluşu ye nen Güneşliler. 

Oyanun birinci devresi, bu suret . 
Je Güneşin 3 • O üstünlüğü ile bitti. Türkiye şarpi 1 Dünya yüzme 

RUzgArı arkasına alarak oyıuya • 
cağı ikinci denede Güneşin sayı ade
dini daha arttıracağı sanılıyordu. Ni
tekim, Rasih, yedinci dakikada giizeJ 
bir şütle dördüncü golü yaptı. 

birinciliği rekoru kırlldı 

Güneşin hakim ve çok üstün oyu. 
nu deYam ediyor. Fakat, hücum hat -
tı fan taziye kaçan bir oyun oynadığı 
için sayı adedi artmıyor. 

Oh altıncı dakikada Kurtuluştu • 
Jar, tek kale oynıyan Güneşliler mü • J 
dafaasının açık oyunundan istifade 

lzmir ( A.A.) - Türkiye birincilik
leri şarpi yarışlarına dün de dernm 
edilmiştir. Dünkü yarışta birinci ge -
1en Demir Turgut gene birinciliği 
alarak 138 puvnnla Türkiye birincisi 
olmuştur. Şeref (İstanbul) ikinci, Ri
fat <lzmir} üçüncüdür. Dünkü yarış -
larda Eşref ikinci, Rıfat üçüncü gel
miştir. Bugünkü yarışta Reliğin dü -
meni kırıldığı için yarışı terektmiştir. 

Çek1er geliyor mu? 
Futbol birincilikleri 

varın başlıyor 
Bulgaristana gelecek olan Çek ferden bu son teklife henUz ceyap get

millt takımının şehrimizde 14 - 15 ta- memiştir. Maçlar İstanbul muhteliti 
rihlerinde iki maç yapması istenmiş- ile yapılacaktır. 

ti. Çekler o tarihlerde gelemiyecekle - Türkiye futbol 
rini eğer istenirse 2:>- 'n eyhllde ls- b. - ·ı·kıeri 
tnbula geleceklerini bildirmişlerdi. ırıncı 1 ,.. • 
Bugtlnlerfa 'hafta ortasına geldiğini Şehrimizde yapılacak olan 1 urkı-
nazan ttlbare alan federasyon Çek- ye futbol birincilikleri final maçları 

1 
Jere 25 - 'ZI tarihlerinde sonraki pa. na yann Taksim stadyumunda başlana 
zar günü relmelerini bildirmiştir. Çek eaktır. Kur'a. bu akşam çekilecektir. 

Honolullu 1 (A.A.) - Amerikalr 
Higgens, Alman Sicfasda bulunan iki 
yüz metrelik dünya yüzme rekorunu 
kırmıştır. lki yüz metre mesafeyi 2 
dakika 41, 8/ 10 saniyede yani eski 
rekor sahibinden 1/ 10 saniye farkla 

Galatasaray Şişli 

Kadın basketbolcular' 
Aı-rupada kadınlar arasında en rok taammüm eden ıporlardan biriıi de,a11' 

ketboldür. 
Erk~klt!I' kin. cok~lıeillan hıı ID n"' her ıeutl• ırk.1'1arlo ,, • .,.,, aJ.o'lt 

kadınlar pekala başarmaktadırlar. 
Geçen halta Fraruıız kadınları ile Sovyet Ruaga kadınların ara.tında z~ 

lu bir Basketbol maçı yapılnuı, ve bun da çok hdkim bir ogwulan ıonrcı. 
(60) şa karıı (11) golle Sovyet kadın farı kazan1111fhr. Reımimiz bu maçta 
bir sahneyi göıteriyor. Beyaz külotla görünen Rualann meıhur oyuncusu 
Titerinadir. 

Mevsimin son at 
yarışları dün yapıldı 

Mevsimin ıon at yarışlan dün Birinci: Bekar (lstanbuldan ~· 
Veliefendi çayırında oldukça ka- kifin) 
!abalık bir meraklı kitlesi önünde !kinci Şurbaran (Prens Hali · 
çok güzel ve heyecanlı kotularla min) 
yapılıp bitti. Dçüncü koşu 

Bu koıularda alınan sonuçlar ikinci lnönü kotuıu. 2 yatın.dl' 
(neticeler) tunlardır: ki haliı kan İngiliz.erkek "e ditİ 

Birinci koşu taylara mahauı: 

Handikap kotuıu. 3 yaf ındaki 
yerli yarımkan İngiliz erkek ve 

diti taylarına mahsua. 

Birinci: Ayhan (Rüstem Kara -
cabeyin). 

İkinci: Sevramis (Ankaralr Sa
lihin). 

ikinci koşu 
3 ve daha yukarı yattaki haliı 

kan İngiliz at ve kııraklarına 
mahıus: 

maçından bir görünür. 

Birinci: : ( , . 
Genel Direktörü Tevfik Ali Çın~· 
nn) 

tkinci Ceylan (Karacabeyli A~' 
hin). 

Bu kotunun birinciıi Süliitı 
(1000) lira mükafat ve bu kot"' 
ya giren bütün hayvanların ka1 

1 

diye i!c.retlerini kazanmıttır. 

Dördüncü ko9u 
4 ve daha ,ukan yqtaki yerli 

yarımkan lngiliz at ve kmnktarr 
na mahıuı. )i 

Birinci: Bozkur (Karaca beY 
Fahrinin) 

tkinci: ey lan ( Karacabycli A11' 
medin). , 

Bu kotunun birinci ikranıiyel' 
(510) lira idi. 

Beeıncı koşu 

4 ve daha yukarı yattaki ya~ 
kan Arap ve haliı kan Arap at ~ 
kııraklarına mahsuı: ,)ı 

Birinci: Alderviş (Karacabe) 
Kemalin). . ) 

ikinci: Poruj (Prens Ha 1 1ınıJ'I . . 



HABER - llfam POltul 

Ancak Şarlok 
halledebileceQi 

Holnıes'in 
bir cinayet 

Başsız bir ceset 
lngilterede bir Çuval 
içerisinden çıkarıldı. 

Başka bir çuval 
içerisinde bulunan 

Balmumu 
kafa 

Bu clnilyet işiyle ne 
dereceye 

kadar alAkalı ? 

Kesik 
kafa. 

.. 

Üzerine balmumu 
&1vag.arak ''Balmumo 
insanlar mftzesl,,oeml 

kontdmuı? 

Lon.:,·lJdan gazılıyor: 
Brend Ford kanalmda bir ~val 

için~e kafasız, bacaksız n kolsuz bir . 
""'" bulundu. Ayni yerde aene bir 
çuval içinde balmumundan bir bq blt..,.lflaf"'l~ .. ..-· 
meydana çıktı. Londra polisini esrar 'letitlın katilin 
içinde bırakan bu çok garip cinayetin da.ki "Balmumu irısan
faili araştırılırken ayni kanal üze • 
rinden geçen bir trende bulunan bir 
çift ke~llmiş bacağın da, bu cesete a
it olduğu anlaşılınca ' 'aka daha.çok 
kanşmıstrr. Eller, 'e bakiki kafa tse 

lar müzai,, indeki 
heykeli 

lngüiz polUleri, ~a pGT~a edil mit caeclin, claha sonra bcrlmwıaa 

kalanın balantlıığu yenle 111111 tarıyor 

meydanda yok.· 
Diyorlar ki, "acaba Londranın 

meşhur balmumu müzesinden çabn -
mlf bir kafa mıdır bu? n bu katli bir 
deJi midir-. Yoksa kafayı kendi.si mi 
yaptı. Bir sanatkar mıdır? Cesetin 
kollarını ve bacaklarını neye kesti? 
Kafa nerededir? Maktulün kolların· 
da hüviyetine df'lilet edecek bir döv • 
me mi vardı? ... ,, 

Tı·en içeri~inde kesik bacaklar bu
lunduktan ve İngiliz polisleri derhal 
faaltyete geçtikten 80nra ıu kıyısın • 
da babk tutan üç çocuktan birinin ol
tası kabnca bir şeye takılmıştı. Bunu 
çekip S'fkardılar. Bir define bulduk • 
Jannı sanıyorlardı. Fakat açtıkları 

zaman ~rümeğe başlamış bir et yı • 
tını ite karşılqtrlar. Polise haber ve. 
rildi. 

Sirkecide~ 

En sonra da, yukarda adı geçen J 
balmwnu baş bulunmuştur· 

Bunların her ikisi de ayrı ayn, 
fakat biribirine çok benziyen çuval • 
lar içerisindeydi. Ve çuvalların ağzı 
da öyle birlbirine benzer bir §ekilde 
bağlanmıştı ki, her iki işin de ayni a
dam tarafından yapıldığı zannedili -
yor. 

Zabıta şimdi düşünüyor: Cinayet 
ler, sevgi ile, para hını ile, intikam 
sevkiyle, hattl en korkunç bir ,ekli 
olan "sadete adam öJdUrme sevdaaiy
le,, yapılıyor, acaba bu cinayet, ne gi
bi bir sebeple itlenmittir? Ve kim it -
ledi7 

itin enesrarengiz tarafı kafanın 
kaybolması ve zabıtanın önUnde Ade
ta acı bir surette şaka eder gibi bu ma 
nidar balmumu başın bulunmasıdır. 
Başı olsaydı, ceset az çok teşhis edl
leblllrdi. 

Bir insan vttcudunun dörtte U~ 
denilebilecek cesetin ve balmwnu m
pn bulundufa yeri bo§UD& &raftlr -
dılar. Diğer bazı parçalar bulacak • 
lannı sanıyorlardı. ÇUnkii meaell 1:!
lekten defil de, dirsekten kesilen kol
larda muhakkak bir ıanı veya tabii 
işaret bulunuyordu. Bu lpretlerden 
adamı tanıyanlar belki çıkabilirdi· 

Hem kollar, bat ve bacaklar o ka
dar ustaca kesilmlıti ki, katilin bir 
cerrah olmasa da herhalde tefrlh bil
gisinden anhyan biri oldufu anla§lb
yorda. 

Balmumu bat bulandufa Taklt, 
çuval içinden pkan ha 11&psan siz • 
lerl ve ağzı açık korkunç şeye kim • 
se elini sUrmemlf, ne oldafuna arq • 
tırmamıştı blle .. Heyecanla, zabıta ll
boratunnna getirdiler. Operatör, bu 
bqın bir balmuma helkelden kesil • 
mit oldafunu söyledL 

Adaya 12 dakikada ı 
G~enlertle Fransanın Kan ıelarin:le tertip eJUen deniz hGltuınJa motör yarıtltlf'ı ela yapılm11tır. Re
aimtle 6a 1anıa l'iren motörlertlen ürünün saatte 90 lrilometre aiir'atle aertikleri 1öriilü70r. Bu liir'atıe bir 

motör Sirlıet:ülen Bi)'iiletula;ra 12 tlf1lıileada Pfe6ilir. 

Ş8yle dUşflnlyorlardı: •Acam po. 
Ha, suyun içinde fnsan bap arqtmr. 
ken bir prip adam, bu mlmuma ka • 
fayı nyun lpne bırakmıı olmasın?,. 

Fakat ÇUT&hn alznun, tıpkı içe· 
rlsinden ceset çıkan ÇUT&hn aPı ıfbl 
baflanmıı oldufa hatıra gelince it 
değişiyor, her iki itin de ayni adam, 
ayni cani, deli veya korklm~ bir eb • 
leh taraf mdan yapıldılı ll&lllhyorda. 

Balmuma bap, Londra batmama 
miizeslnde kimse tanımadı? Fakat bir 
ara balmama mllzeslnde yangna çlk • 
mıı ve oradaki batmama heykeller -
den bir kısmı yanmııtı. Acaı. bu kar
gapbkta ele geçirllmlf bir heykel 
bap mı ldf? 

İngiliz polisi timdi ıu nazariyeyi 
de besliyor: iman vtlcuda parçala • 
mak hırsında olan bu esrarengiz ka
til, herhalde, vilcut parçalıyan ka -
tlllerin balmumandan temsili birer 
heykellerini gösteren "balmuma hey. 
keller mtizesl,,inde etraflıca dola§mış 
tetkikat yapmış biridir· 

Londranın "batmama imanlar 
müzesi,, lngllterede 111k sık rastlanan 
"insan vücudu parçalama,, canayetle • 
rlnin en korkunçlannı teşhir eder.Bun 

lar arasında yukarda resmi görtilen ka 
dın katil, Katerin Velster'in heykeli 
de vardır. 

Katil bu müzeyi, en korkunç dal • 
reler varıncaya kadar gezmiı ve işli -
yecefi cinayetin teferruatını delice • 
sine Gözden geçirmiş, ezberlemiı ola
cak- Belki de bir deli!. 

Polisi ufrattırmak lpn bir balmu 
mu kafa ortaya atmak fikri de belki 
buradan geldi· Belki de, bu kafayı 
bu müzeden aldıktan sonra hakiki 
ölü kafasını balmumbyarak onun ye 
rine koymuştur!. 

Tam Şarlok Holmesin ha11edece • 
il bir mesele-.. Şarlok Holmes olaay • 
dr, ihtimal bu esran, bu ynlda ~zme
fe çalıpcaktı. Balmumu kafayı a • 
lıp, onan yerine gayet ustalıklı su -
rette ölü bir insan yüıünfi balmum • 

Katil,, ayni reıit CI 6ir balrmı
mu kala oe ınaimliin oicatlunurt 

hir lrmnu11 Ao7111111 oe pwalı 
..... cdmlftı. 

hJVat Or&J'& koymak pek prfp bir 
dllfllnee«Br. B87le bir te1 oldufun• 
dtlftbuaek de prlptlr. Fakat Londra 
polisi, bu cinayeti ftllyen adamı o de
rece esrar ~de n ba11111111u bir 
halde sörmektecUr ld, katil ldmbutr, 
belki de bu prlp tarzda hareket et. 
mittir· 

.Mesele hlll lfrenllemedl. 
Ballol111UDQ'.U cinayetler aruı • 

na mı ıtreeek.. 
Katli, hlll JBll)'or mat 
Kadın mı, erkek mlT 
Bu cinayetin Londranm bir lbrel 

mllzMI olan "lıalmama buaullar mil • 
zeal,,nde tefhlr edlleeek en fed ...._. 
doframa,, cinayeti oldufmulan hlı 
fUphe yok. 

Yukarda resmini g8rdQtlntlz Ka
terin Velester de "insan dofrayan,, .. 
zıh hain kadınlardan birlydL Ayn ay. 
n kutulara koymak ti.zere parçaladıfl 
madam Tomas ismindeki kadının ba
§llll bir kazan lpnde bulduklan za • 
man yakalanmııtı. Ve idam 'edildi· 

•• 

PAR/SIN EN SON ŞAPKA 
llODASI 

ipek p#Uldlllidllr. Açık çividi renk
le fatrdendir. Böyle ft1pkalarla boyu. 
na mavi, beyaz renkte bir de farp atıl· 
maktadır. 





HABER - Akşam Poetuı ' 

Polislerin göbek bıraktığı 
memlekette 

• ·.<'·'""•"""' .... 

Danimarkalı gazete ıatıcıaı öğle gemejine 

gidince miişterilerl alacaklan gazetenin 

parmı ıokak üstüne bıralalmıı ıapkaga a. 

tarlar ve gazetelerini alırlar. Gazetegl alıp 

Şoförün birisi aokağa bırakılnuı 

bir blaildetle ffll'plffll"ak on tebrleğt. 
ni hartql etmlf, aahlblni oralarda bu· 
/amagınca kendi adrnlnl yazarak bl. 
slkletln gidonuna G111Uft&r. 

da paraaını bırakmıgan kimaege tesadüf et. 
mek Danimarkada imkdnaız olan bir ıeydir. 

Tramvaydaki bu "kadın para çantamı evin de unul11Wflur. 
Onun namuakcir bir kadın olduğunu bilen kondüktör, hiç 
düfünmekaizin kendi.sine borca bir bUet verir. Çünkü bUetln 

Kopenlıaoın Mitin e11 lcaıfualan ointlelUc 
tıkları iİbi iıtdikleri ye!·e ıiderle•./ ~üt~~ paraıını d~ b~akı~lar. alit~erl ~ boı ,ı~ Ue PflTtJlll kapdanmn 
Gazete ehcıları da gazetelerin ya· Suı çuden batka hıç bır kımıe önüne bırakırlar. ÇilnklJ bu partıfll alit • 

bu puaya e.ini bile uzatmaz. çüden baıka klmunin almıgacajuıı bilirler. 

paraını alacağına emindir· 

Şehrin otobüalerinde yahıı~ 1 da bu iki tekerlekli arahalarclan 

yapmamrt ve biıiklete çarp:nClf, 
ön tekerleiini harap etmittir. ' 

Şoför otomobilinden atlayıp 

da biıiklet aahibini oral&rda hala. 
mayınca kocaman bir kliıdm ü .. 
tüne: • · 

"2105 numaraya telefon edi• 
nına bat qajı konmut ppkann· 
içine parayı atarak iıtedikleri 

mecmu~ yahut ıazeteyi alır ve ı•· 
derler. Bunlar para bozdurmak 

tramvaylarında para çantaaını ev· on binl~rce vardır. H1~ kimle b= .. 
de unu~uf olan bir yolcuyu kat:· ıildetinin çalmacaiından korkma- nii!i~Jt J'Ulllll Ye bana biaikleta 
yen indırmezler. Biletçi böylP. d i · · , __ , .... _ h ha 

1.. l' k d 1 . ı ı ı .. ın onu IOJUUU& er n11 umıtbr ~lece •ap••x. ••rar 
azım I" ıyoraa fap a an apara~- bır yolcuya aadece plerek bir b•· b" d 'S' d --L bırakı ·· • --ı J ~a· --

Gündüz elinde fenerle namus· 
lu adam aramak için tokak sobk 
dolaımıı olan eski çağların D\yo · 
jeni ,imdi dünyaya yeniden gele
cek olursa aradığını bulmakta güç 
lük ç.ekmiyecektir. Danimu!tA 
payt&ıhtı Kopenhar sokaklarmdll 
bir aaat kadar dolaımakla biyht 
ıinden binlerce kiti ile lrartılatır. rını bozarlar ve paraaını verm"· ır uvara aı•ı~- r; çun· ve ziyanı tazmin edecetini anlat• 

K h 
let verir ve paraıını ıonra alaca 1~1 ıerı· dundu'"&.:; -·-an ara'---mı open aiı ziyaret eden ya . l h &u u au - uaa mqtır. 

ba 1 
den gazeteyi a ıp gitmek, ya ut tını ıöyler. Böyle veribiııt" bil•~- yerı"nd• bulacaima emı"ndı·r. Re· N ---•-•-ı.x... b" ld ld ncı ar, Danimarkalıların Hr ... am ....... .._... ır et o uğu 

b• 1 ppkadan para &§ırmak ıibi itler lerin yüzde doksan dokuzu yirmi aun" de in tekerleli harap olmuı L'-- --1.. • d ırine karıı o an ıüvençlerine t• - uu ,_.ır, ünyamn en ~ensin te-
takalır.. Meseli. gazete aatıcıları akıllarından bile ıeçirmezler. dört sa:ıt içinde ödenir. bir biaildet ıörüYomuım. Şof&r· birlerinden 'biridir. 
ıünün her uatinde gazetelerin. Danimarkaldann hemen hep· lerden biriıi mesafeyi yanlıt keı Ayni hal ineç ve Norveç '9-
~~!dırımın kenaryıa ~:...:"~a.;..k~::....::.;...~.:...;..:....:...:....::...:::;.~..:..;._._~.o..:~~-1~•i,.....b.,iı°"'ik.,.l._.et"""le,..g.,e-ıı1zr111 .... er_.~K..,o ... p_e ... n ... h...,a ... ğ ... - _ıi_rm_it .. o.,l_d_u_ğu.;,.n_d..,.a_n_vak_t_in_d_e_fi_re ... n.,..;.-_h_ir_le_n_· _iç ... in_d_e_ao_"y_l ... en ... e_b,..i_li_r. __ , .,~ 

MlUlmycaDca1r ~!~~~~:~:" VoDanoatr ..... '" 
Rontken ışıfının karşı- a ..... k~t~tiia ....,. Bebek qerine onlarla· 

sznda biraz kalınca =~::.:~1anit::-i::-: OlJnamagı seven 
ral~cla Brizbancla bir delikanlı yap • A • k 1 k • • • • • • k b • Dört bin yılhk sırlarını ele ımıtır. Bu delikanlr kendini hapiaha- merı a 1 uçucu ır kızın en 
ne direktörünün oilu diye tanıtarak 

vermiye başhyorlar :·
1
: ·.::.:::.:.~~~=-yanma bin· sadık dostu olmuşlar 

it lllflllterenin Bul mllzni mlldllrü 
lder Şeppard bir mıunganın ront • 

-.,. flhnlmıı rnimlmnl gieterl • 
:Or· lhı mimler gan f/G1ltl konunca 
,::: bllgllkllJkte bir intan ubletl or-

~ınakfadır. 

Mııırın mumyaları çok kıymetli 
aayılırlar. Koleksiyonu için bun· 

)ardan bir tane aabn alabilecek 1 
kadar parası olan müzeler hemen 
birer tane tedarik ederek bwıa 
çok büyük dikkat ve önem verir· 
ler. Son senelerde Mısırı:ı kum· 
!arından çıkan mumyalarm be-
men hepıinin rontken fotoğrafile 
res~mleri alınmıthr. Böylece ta· 

butu ihtiva eden sandık açılma· 
dan önce, içindeki mumyanm ke
dın mı, yokıa erkek mi olduğu 

anlqılabilmektedir. Bundan bat· 
ka böylece mumya ile birlikte ta· 
buta konmut mücevher ve kıymet· 
li etya var mı, yok mu meydana 
çıkıyor. 

Gayet ıüzel nakıtlarla itlen· 
mi~ olan dıt aandıiın üıtündeki 

yazılar ve iç aandıia oyulnıut Hi
yeroılifler mumyanın b.mdan 
2500 yıl önce ölmüt bir kadına 
ait olduğunu ıöatennittir. Mum· 
yayı büsbütün meydana çdıarma· 
dan, yahut ron~en fotoirafları 
alınmadan daha fazla malOmat 
edinmek imlcinı bulunmamıttır. 

Fotoğrafta da ıöriileceji gibi 
ayrı ayrı bet reıim alınmııtır. 
Sonra bu ayrı ayrı reıimle" deve
lope edilerek bir ara7a komnut
tar. 

Yıla .... 1.::-:L kalana .._. 
21 Yqmcla olan, Artar Şarla bapiı· -~-

hane mutfaiıncla yardnncı ve Hapis· hepsi çıihlı buank annelerine kapr
hane direktörü J. F. Vhitne,in evin· lar, ancak Kaliforni1um S.. P.--0 

• .-1...:..c1m V eİrle Kİru adh laz L:.. de 
de bahr•van olarak hizmet eden bir ....-- ~ 

r aandıimız sibi ..ıı.-.:ıclir. mahpustur. .... .. 
Günün birinde direktörün ofla • Şimdi bu ka dört ,.._cı.c1ır. Ve JI• 

nun oclaıma sirmek fırsatım elde etmit laalan diin1anın • MYimlİ hQnnlara 
üstündeki hapishane üniformasını çı· aayınaktadır. Oç J8fllldanberi lceaclin.i 
kararak oradaki elbiselerden pi bir bö,J• t.ir merak W'lllll •• nhinia J1 • 

kostüm siyinmitti. Ceketinin cebinde • lanlardan oldukça ....... - koleksi • 
ki cüzdanda ela bir lnııiliz lirası ile JOD Japmıfbr. Bu ydan1arclan birkaçı· 

.... --L:-l--!-Je birlikte resimde •öre • bir de toförlük vesikası bulmuıtur. _......_..7 • 
Bundan t•'nra kuledeki nölletçinin ar
kaımı avluya çeYİl'diii bir sırada p• 
ı.. atlamıı. çevresi kapah ufak bir ça• 
ym seçmiı ve aolraia sirmiıtir. Ba • 
racla hemen bir otomobil durdurarak 
uçak alanmm adresini nrmiıtir. 

Orada 200 kilometre kadar uzak 
olan Tuvumba7a kalkmak üzere bu • 
lunan bir uçak ıönnüıtür. Delikan • 
h pilota yanaprak, k•clisini ayıü 
zamanda hapishaneler genel clirektör
lüiü vekilliiini yapan Mister Vhitne
yin oilu olarak tanıtımı ve tehlikeli 
bir surette hasta olan annesine yetif • 
mek üzere hiç vakit kaybetmeksizin 
Tuvumbaya gitmeıi lizımgeldijini aö1 
lemiıtir. 

Cebindeki toför ·weıika11111 ela, iı • 
bat etmek için gösteclikten aonra bilet 
ücretinin bilibare babaunclan iıtenelai
leceiini ilive etmiftir. 

Birkaç dakika sonra ela pilotla bir 
likte Tuvumbaya doiru havalanımıtır. 

Kaçma hadisesi ancak birkaç saat 
seçtikten sonra hapishanede anlapl • 
mıtdır. Fakat delı1canlı çoktan uçmuı 
ve sideceii 1ere varmıt olduiunclan 
polisler kencliıini yakalaramamıtbar • 
dır. T.ım.t hili devam etmektedir. 

Kız ... menlan '-adisine .......... 
mit oldulaau Wr türlü anlatamamak • 
tadır. Bir sün annesiyle birlikte kırlar
da dolaprk... önlerinden bir 11lanm 
kıvranarak kaçbinu sönnüı. haynnı 
kovalamıf, tutamayınca ela uzun uza • 
dıya ailamııbr. 

Anneai1le babuı kızın bu tabü te • 
mayiilüne mini olmak için ellerinden 
selei 7Çımtbar, fakat munffak ola • 
maımtlar ve o civardaki ~larm •k · 
serisinin zaranız oldufunu anlayınca 

artık ... çıkarmaınaia baılamıtJanhr. 
Kız timcliden ,üz kadar yılana sahip

tir. Bü1üdüjü zaman kocaman bir J1 • 

lan çiftliii ,..,.ca1mı " burap hay • 
vanat bahçesinde sördüiü koca koca 
,.Jaalardan ko,.caimı pzetecilen SÖ)' 

lemekteclir. 

Kmn ba taMf --1a kmcliaiai ar • 
kaclapa ............. Keneli ,.....claki 

lmlar -- bacak ..... Açmakta • .......... 
Ydaalar ela kızın kendilerini eJleme. 

ılnd.. herhalde hoılanıyorlar. Çünkü 
timcli1e kadar hiçbirisi km ne aolmaat 

- de c:anau ,.Jamıbr. 

Kalllornianın San Pedroıundan 
1dJçilclJk Yeril• Ann 1.-irıu yılanları 
yapma bebeklere tercih eden bir kız. 
dır. Ana ve babası önce kızın bu nıe • 
rakuulan çok ko"""flardı fimdi aldı • 

r1f etml1JOrlar. 

.. 



HA 'DER - Akşam rostam 

SAGLUK leAHISLERI 

Sirkemi, yoksa limon ... 
mu daha zararlıdır? 

yazan. Necati Gönencer 

lzrnire girerken .. 
lzmirin qülü Karşıyakada qolcuları 

Henıen lrer memlekette bazı kim-ı 
seler, eski bir düşüncenin tesiriyle 
limonu, sirke~ tercih ederler· Halk 
diline "siihenin \-Ücudu zayıflattığı,, 
feklinde geçmiş olan bu düştiJlcenin 
yanlı~ olduğunu iki .Alman doktoru, 
aenelerdenberi yaptıkları bir çok tee. 
rübeler neticesinde isbat etmişler ve 
bu nazariyeyi kökünden çürütmüş -
Jerdir. 

Berlin üniversitesi Patoloji enstitü
d hayatiyat ıubesl profesör doktor 
Bickelin "hazım hastalıkları,, mec -
mua.sında bu husustaki yaulan çok 
cllkkate değer. 

Bu profesöre nazaran, miktar ve 
ek§iliği ayni olan sirke ile taze limon 
B11J11lldan sirke, mide usaresini daha 
fazla kuvvetlendirmektedir. Suyu, su
ya nazaran biraz dahA fazla usaresi -
ni fazlalaştırır. 

Blnaealeyh sirkenin, sağlam ve 
bilhassa mide usaresi az olan kimse -
ler ve Jwıta1ar için limon soyuna ter
cih edilmesi 13.zımdır. O halde hazmı 
kolayla~tırmak içiR bilhassa hazmı 
güç yemeklerin yanında sirke kolla -
nılması ba bakımdan faydalıdır. 

Limon suyu mide usareleri fazla
la§tırmak istenilmeyen hastalar için 
limon suyu tercih edilmelidir· 

Yücuttaki temessülü bakımından 
CJa sirke ile limon suyu arasında da 
büyük fark vardır. Profesörün tec -
rübelerine göre limon hamızı; vücut
ta tamamiyle parçalanarak yanmak -
ta ve daha ziyade uzviyette yanmıyan 
madent ha.ınızlar gibi (mesela hamızı 
klorma gibi) tesir yapmaktadır. Uz -
viyette tamamiyle yanmıyan bu gibi 
hamrz1ara hamn kanalında, böbrek -
lerde ve kısmen idrarda şeklini de -
ğlştirmemiş halde rastgelinir. 

Buna mukabil sirke hamızı (hamm 
hal) uzvtyette tamamiyle yandıfm -
dan bilha!sa böbrekler üzerinde mu -
zır bir tesir yapmıyacağı aşik4rdır. 

Sirke ve Umon suyunun kanın 

evsafı üzerinde bir tesir yapıp yap • 
madığınr tesbit için profesör, kendi 
tecrübe hayvanlarına hergün ağırlık -
lanrun üç misli miktarında sirke veya 
limon suyu vermiştir. 

Sureti ınahs'Qsada güçleştirilmiı o 
lan bu tecrübe .Şırtlanna ve on haf ta 
devam eden tecrilbe müddetine rağ -
men, tecrübenin nihayetinde bütün 
hayvanlarda kırmızı kan kürelerinin 
n ka.nm renk maddesinin - tecrübe 
başlangıcına nazaran - azalmayıp bi 
l'lds fazlalaştığını ve keza verilen 
sirke miktannm ha;rvanlann ağırlı -
fında bir noksanlık yapmadığını gör -
milf ve bu suretle vttcut ağırhğ"ının 
Uç Jni8ll ni.sbetinde yenilen bir sir • 
kenln bile kanın teşekkUIUnde hiç bir 
defi~ikllk yapmadığını tesbit etml§ -
tir. 

O halde bu Alimin tahkikatına gö
re di1eblliri:z ki sirke, mide usaresini 
f ula-4qıtmr, uzviyette tamamiyle ya. 
nar, sarf olunur ve kan için, böbrekler 
l~n hiç bir zararı yoktur· 

Bu hususta meşhur profesör dok
tor Fon Nordenin tetkikleri de en·el
ki lllmin tetkiklerini teyit ve ikmal 
etmektedir. 

Bu profesöre göre, sirke değil sağ 
lamlarda hattA şeker, romatizma n 
asap, böbrek, sarılık hastalığı olan -
larda bile muzır bir tesir yapmamak
tadı'r. Hatta şeker hastalığı olan ve 
binaenaleyh (Aseton) husule getirme
meğe istidadı fazla bulunan bir hasta 
ya, ekşilik dereceleri aynı olmak §8?· 

tiyle sirke veya limon suyu verildi -
finde limon SUY11ndaki limon hamı -
zınm, bu hastalıkta vücuttaki yağlar
dan husule gelen "aldehidi hal,,fn 
miktarını tedrici bir surette ve az -
miktarda yükıııelttiğini ve buna muka
bil ısfrktnln bunu yapmadıftnı gör • 
ınO~tUr. 

Bu da gösteriyor ki sirke hamm 
(hamızı hal) vücutta süratli bir §ekil· 
de sarfedlldiği halde limon hamızı 
(ltamm ıtmon) vlicutta uzun zaman 
la.Jntzl katfftfnl muhafaza etmekte 
w bu suretle de karacfferl faaliyete 
getirerek (a1dehidi)in te~kktllilnU 
teşvik etmektedir. 

Yalnız limon suyunun sirkeye na
zaran vitamince ve bilhassa. C vita -
minince zengin olduğu muhakkaktır. 
eebze ile <salata, hıyar ve saire gibi) 
fakat sirke yalnız sarfedilme)in bir 
beraber kuUanılacağ"ına göre bu ba
bakımdan olan fark da oldukça sirke 

1 

karşılıyan hoş manzra " . . 
lehine döndürülebilir. 

Yalnız bazı yemekler için limon, 
sirkeden daha uygundur· Bazı yemek 
ve çorbalarda sirke yerine Umon, kul
landığımızda o yemekler veya çorba -
lar bize daha lezzetli gelir. 

Belki de yalnız bir alı,kanlıktan 

başka bir şey olmıyan bu nokta üzerin 
de fazla duracak değilim. Yalnız şim
diye kadar söylediklerimle, yapılan 

derin tecrübe ve tetkiklere istinaden 
sirke hakkındaki yanlış kanaatlan 
ve fena propagandalan gidermek is -
tedim. 

Bu sözlerime tunu da fl!ve etnıek 
isterim ki gerek sirke ve gerek - he
nüz kısmen de olsa - limon bizim ma
lımızdır. Gerçi limon isühsalUmnz, 
memleketimizin her tarafının ihtiya -
cına yetecek bir dereceye varmamı§ 
ise de geçen her sene bu sahada mem
leket lehinebir kazanç teşkil etmekte
dir. 

Şimdiye kadar limon yüzünden 
dış memleketlere verdiğimiz para, hiç 
te az görülecek bir miktarda değil -
dir. Gümrüklerimizde kontenjan usu
lünün tatbikinden evvel yalnız tstan -
bul limanına ltal~ Trablus.,am, Be
rut gibi yerlerden giren limonun kıy
meti- gümrük statistiklerine göre -
ıı;enede vasatt yarım milyon liradır· 

lstanbuldan başka diğer limanlanmız 
dan memleket içerlerine giren limo -
... un kıymetini de en aşağı bir hesapla 
ya ... .., milyon lira kabul etsek bu yüz
den senede dış pazarlara verdiğimiz 
paranın bir milyon lirayı bulduğunu 
görürüz. Değil bir milyon Ura gibi 
büyük bir parayı, hattA bir liramızı 
bile memleket içtnde alıkoymak zaru
retinde olduğumuz bu zamanda bu ik
ü adt noktanın gözönünden hiç de u
zak tutulmaması lizımdır. 

Bu böyle olmakla beraber sirked
liğimizi, ]imonculuğumuzu ve sıhha
tj~ ·~ı çok yakından alakadar eden 
diğer bir ,--·iyet de memleket sirkecl
liğinde sir'1 e ruhunu (hamızı hallin) 
k u 1lanı1 ması c1 ır. 
~irke ruhu yüzünden memleketimiz 

r' r "' çıkan para da pek çoktur, Bu ci
het böyle olduğu gibi sirkecilikte sir
ke nıhunun kullanılması, memlekette 
üzüm ve şarap sirkeciliği üzerinde bti. 
yük yaralar açmış çok e!!kl 5frkeciler 
rekabet kaygusu ile sirke ruhu kul
lanmağa başlamışlar ve bu yüzden slr 
keciliğe elveri~li kuru üzfimlerimizin 
satışı çok azalmı~ gene herhangi bir 
~ebeple bozulan ve sirke yapmafa el
verişli olan şaraplar artık satılmaz 

hale gelmiştir. 
Bütün bunlar. netke itibariyle 

bafcılrğımız ve bağ m&hsullerimiz U -
zerinde fena tesirler yapmış ve yap -
makta bulunmuştur. Onun içindir ki 
hugün memlekette ve bizzat lstanbul
da üzüm ve şarap sirkesi yapanların 
sayısı giln geçtikce azalmakta ve bu -
na mukabil belediyenin daimt kontro
luna rağmensihhate muzır boyalar, 
sirke ruhu ile sirke yapan sirkec:l ve 
hakalJann sayısı gittikçe artmaktadır. 

Binaenaleyh memleketimizde iyi, 
temiz, sıhhi bir sirkeciliğin inkişafı 
ve bu suretle kıymet8iz, dış piyasalara 
göndermediğimiz üzümlerimizi veya 
herhangi bir sebeple lıozula.n şarapla 
rımızı bir şekilde kı cınetlendirmek, 
sirke ruhu ve limon yijzUnden verdi -
ğimiz paralan memlekd idnde alıkoy 
mak ihtiyacı karşısındayız. Bunun i
çin de her şeyden evvel: 

1 - Sirke ruhunun sirkecilikte 
kullanı1masınm önüne geçmek ve yal 
nız 151nat ihtiyaçlar için sJrke ruhunun 
memlel<ete girmesine müsaade etmek. 

Afyondan birkaç istasyon son
ra Ege mmtakasının izleri ile kar 
latıraınız. Büyük Türkün büyük 
zaferine meydanlık etmit olmak 
onörü ile ödemlenen Dumlupınar 
Ege kıyılarına girmeden uğranı
lan son istaıyondur. 

Banaza varırken yayla yerine 
yeıillik bir ovaya girdiğinizi gö
rürsünüz. Tepeleri ağaçlarla örtü 
lüdüT. Mıntakanın ilk verimi ola
rak karpuzu istasyonları doldu
rur. Bu verim ilerledikçfl fazlala
tır. 

Uşak; teker fabrikaıı ve halı 
dokumaları ile ovada yerletmit 
ıevimli bir kasabadır. Her taraf4 

ta ağaçlıklar, tarlalaT, gözleri ok
ıuyor. Bu ralarda bayat kaynatı· 
yor. Vakti geçmit iğdelerden kö
ıeye bucağa sinmi, son kokular 
burnu okıuyor. Bu verimde bütün 
duygular zevklenir. Damarlardan 
akan kanda tatlı bir kaynaşma 

oluT. 
Yaylada intan bilgi "kuvvei ha

tıra,, nın belini bükmüttü. Burada 
iki kuvvetin birleıerek beraberce 
çahttıklannı görürüz. 

Tren Uşaktan bathyarak, yay
ladan deniz kenarına doğru yuvar· 
lanarak koıuyor. Ala,ehire var
madan geciken on dört tünel yay· 
lanın ıon ıınırlarmı da nehirleT, 
bu tünellerden büyük ıavaıın ikin
ci yılmda da geçmiştim. En uzu
nunun Güney tarafına adaız bir el 
büyük arap harfleri ile "bu da ge
çer be yahu!,, ıözlerini kazmı§b. 
Bu yazı hala duruyor mu göre
medim. 

Alaıehir ..• Sevimli, göz ve gö
nül okşayıcı bir kasaba; vakit ol
sa ıehre kadar çıkıp on ıekiz yıl 
evvel kebap yediğim lokantayı zi
yaret etmek isterdim. istasyonda 
bir takım yavru ellerinde ağzı 
mantarla kapalı destiler koşuşu
yorlar. "Maden ıuyu !,, ... 

Burada biraz duracağım. Ma
den suyu .. Evet Alaşehirin çok ün
lü bir maden suyu vardrr. Yahut 

k ... " vardı. Bu hayat aynagına sarı 

kız,, derler. Sarı kız" Alkalen, bir 
maden suyudur. Tadı az ekti ol
makla beraber en hafif en fa1dah 
maden ıularmdan biridir. Son za
manlarda iıittiğimize göre bu kıy 
metli su bakımsızlıktan akamaz 
hale gelmiı; zavallı Sarı kızın kay 
nağı biraz daha bakımsız kalırsa 
kuruyacak imiı; Alatehir tarbay
lığı bunu aldırıt etmiyormuı. Eğer 
duyduklarım doğru iıe çok yazık; 
Sarı kız değil yalnız Ege çevresi 
için. Bütün Türkiye için kıymetli 
çok kıymetli bir su kaynağıdır. 
Böyle bir kaynağı kurumaktan kur 
tarmak için ne yapılsa azdır. 

Artık Ege çevresinin en verimli 
bölgesinde bulunuyoruz. Salihli de 
üzüm tamamen hükmünü sürmeğe 
baılar. Bağlar hattın iki tarafın
da aıralanmı§tır. Her bağın bir 
küçük evceğizi ve o evceğizin 
önünde bir üzüm kurutma yeri 
vardır. 

Üzüm kurutma yeri dört köse 
yahut uzunlama olarak kerpiç!~ 

2 - Memlekette limon yetiştirme- =-:::::::::=======:::;::::========= 
ği daha fazla teşvik ve yabancı mem -
leketlerden yurdumuza girecek Umon 
miktarını en aşafr bir dereceye indir
mek.. 

3 - lyt, temiz '" aihht sirke ya • 

panlan mükafatlandırmak. 
Gibi tedbirlerin, vakit geçirilmek

sJzin alınması memleket ekonomisi ve 
sağlığı hesabına bir µ.ruretttr. 

"Ziraat gazetesi. 

yapılmıt açık yer evlerini andırır. 
Üzümün kurutma mevsiminde ol
dumuz için bütün kurutma sergi
leri doludur. Yetil bağın araarnda 
yayılmıt üzümlerin sarı halılar gi
bi görünü9ü gözle görülmeden an
latılacak kadar güzel bir görü ya-

ratıyor. 1 
Üzüm .. Şu bağ bozumu, üzüm 

yayımı ııraaında kilo metrelerce 
boyda çevreyi dolduran sergiler 
gördükten sonra ülkemizin en de
ğerli, en verimli mahsulünün ü
züm olduğuna inanmamak imkan 
sızdrr. Genç köylü kızlar, delikan
lılar br taraftan henüz yeni kopa
rılmıt üzümü yayarken, diğer ta
raftan sararmı§, olgun bir hale gel 
mit üzümü toplıyarak altın rengi 
kümecikler yapıyorlar. 

Her bağda bqka bir çalıtma 
hali görürsünüz. Tren alabildiği
ne kotadursun, sarı ıervet de u
zun halılar halinde yayılır gider .• 
Öyle bir servet ki etini belki dün
yanın hiç bir yerinde bulamazsı
nız. 

Gözler bir sergiden diğerine at
larken ne kadar 9enleniyor bilse
niz. Şu sırmadan iılenmit gibi 
yaygılar, bir ulusun en büyük ge
liridir. Öyle bir gelir ki paha biç· 
mek olamaz. 

Eğeliler ! Ülkenin açık kısmetli 
çocukları! Elinizdeki bu zengin
lik kaynaiını canınızdan fazla •e
viniz. O kaynağı nasıl devrim
J endirdiğinizi gördüm ve ona olan 
bağlantmıza inamın vardır. Bu-

nunla beraber tekrarlıyorum. O 
kaynağa olanca kuvvetinizi veri
niz. Y aradııın elinize bırakmıt ol· 
duğu bu eşsiz vergi ıizi acunun 
en zenginleri arasına Eokacak ka
dar önemlidir. 

Üzümün yanında incir bahçe
lerine de tesadüf ediliyor. İncir 
kelimesi üzerinde bir an duraca
ğım. Bizim lstanbulda bu isimle 
tanıdığımız yemişin lzmir ve Ay
dın çevresinde adı başkadır. Ay-

dın yemİ§İ yahut bardacık diyor
lar. incir ora halkınca batka ve 
söylenmesi çirkin bir manay1' ge
liyorınuf. Bunun için oradan ge· 
çen yolculara öğüdüm olıun, ta
kın incir istemesinler. "Bardacık,, 
yahun "Aydın yemişi,, nin tatlı ve 
olgunlarını dediğim isimlerld is
tasyonları dolduran erkek, kadın, 
çocuk satıcılardan arasınlar. 

Sardın ovaya hakim olan hara
beleri önüden geçtikten ıonra bir
kaç istasyon atlıyor ve Manisaya 
varıyoruz. 

Osmanlı hakanları ilk zaman
larda büyük oğullarına Manisa 
beyliğini verirlermi9; hu çevrenin 
tarım yönünden zenginliği gözö
nüne alınınca, o hakanların yerle
rine bir gün olup geçecek olanlara 
ülkenin en verimli bir toprağını 
bağı§ladıkları anla§ılır. 

Maniıada kavun mıntakası da 
hatlar. Karpuz bütün yol boyun
ca yetitmiı, halta geçmeğe batla
mıttır. Kavun henüz yeni yetiti
yor. Bununla beraber buralarda 
da asıl hakim olan üzümdür 

Manisa.dan iki istasyon sonra 
Muradiye •. Zengin olduğu anlaıı
lan güzel bir köy .. iki cami! var. 
Burada anlıyamadığım bir tev be--1 

ni ilgilendirdi. Camilerin min~ 
relerinin yukarıaına birer bayrak 
asılmıı; köy uzakta, sebebini ıo
ramazdım. Dütündüm .. Zannım
ca cuma olduğu için camileri böy
le bayrakla bezendirmeğe lüzum 
görmütler. Her halde bu sebebi 
pek de mlatılmıyan bayrak uııı 
Muradiyeden baıka yerde göre
medim . 

Menemen boğazmı geçiyor ve 
Menemene varıyoruz. Kıtla, ilk
mektep, hükumet binası, hepai ye
ni ve güzel, tepede Kubilay anıb 
bütün ovaya hi.kim .• Cumur idare-
sinin genç kahramanı, büyük te
hit, ölmez vücudunu ileri doğru 
atmıf; ülkenin kuytu köıelerinde 
yol alabilecek gerilik ve kaytah
ğa kartı göğsü geriliyor. 

Artık İzmir kapılarındayız. 
Gayet güzel, gayet gönül alıcı bir 
ıayfiye görünütünü lafıyan Ulu. 
cağı ıeçiyoruz. Biraz daha yol 
alındıktan •onra Kartt yakanın 
ıtıldan arumda gecenin örtüsü 
ile koyu bir renk almıt denizi gö· 
rüyoruz. Deniz.. Su kenarında 

doğmuf, büyümüt olanların bir 

türlü dimağlarından silemedikleri 
ıert, fakat tatlı kokulu; göz din· 
lendirici, •İnirleri okıayıcı deniz; 
yaylada UZW\ müddet yapnuf o
lan yolcu denizi görünce, nasıl bir 
kıvanç duyar, anlamak isteneniz; 
uzun zaman yaylada oturunuz ve 
ıonra denize doğru bir ıef er yapı-
nız ... 

Karııyaka, ıünden güne ıenle
nen, güzelleıen bir ıayfiye yeri· 
dir. istasyonda ıay111z halk dola• 
fıyor. Sefer albıar kolkola gir
mit genç kızlar, peronda atağı 
yukarı dolatırken otuz saatten 
fazla yolculukla vücudu yıpran

mıt yolculara tatlı sözler atmağı 
unutmuyorlar. Böyle bir güzel çi· 
çek kümesi kumpartımammızın ö
nünden geçerken içlerinden çok 
sıcak kanlı biri seslendi: 

"- Karııyaka gülleriyiz !,, 
Evet, Karııyaka.. Eıki prkıda 

dedikleri gibi, lzmirin gülü Kar
tıyakadadır. Öyle bir gül ki bin 
bir koku ile dolu zarif bahçelerin 
ortumda beyaz öbekler de ye
tİfİyor. 

Karııyaka gülü, lzmirin can ~ 
kici çiçeği; sen, bu güzel ağaçlık· 
lar arasında, kokulan göniilleri 
dolduran bin bir güzel çiçek ara· 
ımda çiçeklerin en güzeli gibi ya· 
tarken, minimini dımaiın ba• 
2an faaliyete geçsin; Menemen 

boiazını, Manisa tepelerini, Kin· 
lik'in ucu gelmez yarlarını esen 
ve ıenin güzel kokuna, gönül ah· 
cı taravetine eksiklik gelmemesi 
için yaylada durmadan çalııan, 

gereksiyen, tabiatle en önemli 
savatlara giriten ağabeylerini ha· 
tırlayıver.. Bu hatırlaman onlar• 
daha .ziyade hız daha ziyade t<ud 
retle kuvvet verir. 

Tren ıon himmetini ıarfedi .. 
yor. Ağaçlıklar, bahçeler arasın" 
dan ıüzülerek "Turan,, ı, "Halka'" 
pıur,, ı geçiyor. lzmirin dıtırt• 
kemerliyen hat üzerinde kayıyor 
ve nihayet Baımahane iıtaıyon~ 
na varıyor. Akdenizin incisi lznıl'' 
re ayak basmıt bulunuyoruz. 

Gayyur Bletla 
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22 PARDAYANLAR 

Kış ıeçU. Jan pek seyrek olarak 
dqanya ~or ve bahçeden nıalrJ•t
mırordu. Hami d8 Monmoraml1.,9 
rastla.maldan 90n dertee se1dnfıorclu. 

Artık bahar ıelmlP.l· Mart aJ.!11 • 
da Lfdz tam ı.ltı a~1* ohna,tu. Dk 
gonceler ~ baoJullen, J.
aşkınm gonced olan ;lan'11811DUD ta 
emekleyişlerlnt g&l7.0rda. 

Martın &onlarma dofru bir sin 
sütnine ile k.oc:uı 0111Wldan. oda 
kesmeğe gittiler. 

Jan evde blmlf ~takta uyunn 
Luizi seyredJY,ordu. Bu oclanm blh • 
çeye bakan bir pencene1 Yal'dı. Bu 
pencere yarı açıktı· Yol tarafmda o. 
lan odada bir ayak sesi ve arkasından 
bir dilencinin yalvararak dUUI duyul 
du. Jan bu odaya girerek elindeki 
keşkülü uzatan bir dilend görUnce bir 
dilim ekmek uzataralrı 

- Allah kısmetini açık etsin l Ev. 
velki vaktim olsaydı başka tUrlU ya • 
pardım, dedL 

Dilenci dua ederek çekildi. Jan da 
odasına girdi· llk iş Lfilzin yattığı ya

ta fa bakmak oldu. 
Müthiş, anlatılması imkansız de

recede acı bir çığlık kopararak bayıl
dı. 

Luizi çalmışlardı. 

-6- -
ESlRlN DÖNÜŞÜ 

Annesinin çocuğuna karşı besle -
diği sevginin ne kadar büyük olduğu
nu anlatmıştık. Jan için Luiz, cana 
bedeldi. Bu sevgi Luiz karnında he • 
nüz bir et parçası iken başlamış gitgi
de çoğalarak son dereceyi bulmuştu· 

Jan yavrusunu yeisle, acı ile de -
ğil, hayatını kurtarmağa ~hşan bir 
insanın nr1ığını kaplıyan dehşet ve 
hırsla aramağa başladı. Dört saat hiç 

durmadan, ıözleri kanlı, tüyleri dJke 
dik, açlan darmadaimık yüzfi sol • 
mut oldaju halde her yeri arqtır • 
dı. GBı.Ivlnden bir damla yq akma • 
elan balmb, prpmdı. 

Birdenbire ~ evde bulun • 
muı lhUmall aklına geldi. Hemen ko
p kop. nefes nefese eve döndü. 

Btl7,flk odanın ortasında rengi 
momnor kesilmiş yüzü iğren; ve kor -
Jmnt .-ıe girmiş bir adam ayakta 
dmll)'ordu· 

Bu adam Hanri dö Monmoransf. 
JdL 

Jan: 
- Gene mi sensin? Alçak herif. 

Hep hayatının meş'um anlarında 
karşıma çıkıyorsun •• dedi-

Hanrl onun üzerine yürüyerek i · 
ki btıeğinden tuttu. Yavaş ve boğuk 
bir sesle: 

- Kızım arıyorsun değil mi? Söyle, 
evet •• Sen onu arıyorsun 1 PekllA, öy
le ise belki kızım ben kaçırdım·. Şimdl 
benim elimdedir. Eğer sözlerimi din
lemezsen vay o çocuğun haline! .. 

- Sen ha I .. Ah sefil! Çocuğu.mu 
elimden sen aldın demek·, Ştmdl gö • 
rürsün hain .. 

J an kuvvetli bir çırpınışla bilek • 
terini Hanrinin elinden kurtarıp onu 
rsırmak, tırmalamak, boğmak istedi. 

Hanri onun bileklerini daha kuv .. 
vetle sıkarak: 

- Sus, kızını bir daha görmek hı. 
ti yorsan beni dinle I dedi. 

Zavallı anne yavrusunu bir daha 
görmek sözünü duyunca hiddeti geç· 
ti. Yalvarmağa başladı: 

- Onu bir daha görmek. Oh!. Ne 
söylediniz?.. Tekrarlayınız. Onu bir 
daha görmek mi bu doğrumu, bu ola
bilir mi •• Yalvarırım size-. Ayakları .. 
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.KAirt elinden düştü 
O n.ldt avazı çıktığı kadar: 
- Kiyom, Jak, Tüssen, Piyer ! He

piniz geliniz! içeriye giriniz 1 diye ba
ğırarak hizmetçileri çağırdı. 

Ha.nri onun bağırmasına engel ol -
ma.k istedi. Fakat iş işten geçmişti. 
Matem elbiseli hizmetçilerle bir çok 
köylüler içeriye girdiler. 

Jan sinirleri boşanmış olduğu hal
de bağırıyordu-

- Hepiniz geliniz I Duyunuz, ben 
artık burada, kendi evimde bulunmu-
yoruın. · 

Hanrl: 
- Madam! diye homurdandı. 

Jan buz gibi soğuk eliyle babasının 
üstünü tutarak sarstı: 

- Bahai Artık burada, kendi evi -
mizde bulunmuyoruz değil mi? .. Bi
zi buradan kovuyorlar değil mi? Ba
ba, bu mclun sülaleye ait evde artık 
bir saniye bile kalmak istemezsin de
ğil mi? Hey, bana bakmız ! .. Sen -
yor dö Piyenin burada kendi evinde 
bulunmadığı, bu cesedin buradan ko· 
vulduğunu duymadınız mı?· Haydi 
dışarı .. Dışarı ! 
Yanakları ateş içinde yüzü kıp -

kırmızı gözleri kanlı oJduğu halde 
genç kız bir hizmetciden öbürüne ko -
şuyor onları ite kaka cenazenin yat -
tığı yatağın etrafına sırahyordu. 

Nihayet bir işarette bulundu. Yedi 
sekiz kişi yatağı tutup omuzlarına 
kaldırdılar. öbürleri de Monmoransi 
ailesine lanet okuyarak başta Jan ol
duğu halde cenazeyi takip ettiler • 

Hanri oradan hiddet buhranları 

içinde, cenazenin kapıdan çıktığını, 

Jarun gözden kaybolduğunu gördü· 
\"e uzaktan kös halkının lanet çığ -
Irklarını duydu. 

O vakit ayağını şiddetle yere vura -

rak dışarıya çıkıp atına atiadı ,.e b.:
tün hızıyla oradan uzaklaşh. 

Jan cesedin nakledilmesini emretti
ği sütnieıısinin evine varınca, hiddet
ten, sinirJi, yorgun bir ha1de düşijp 

bayıdı .. 

Sonra şi<ldt!tli bir hümmaya tu -
tularak kendisindei'l geçti. Yalnız, sa
yıklamasından sağ olduğu anlaş~lı -
yordu. 

Hanri de hiddet buhranları 
içinde müthiş bir gece geçirdi· Erte
si günü her şeyi ve hatta bir cinaytrt.i 
bile göze aldırarak Marjansiye döndü. 

Janın ölüm halinde bulunduğunu 

duyunca hiddeti geçti, ruhunu bir J'~ 
• is kapladı. 

Bu andan sonra hergün sütninesi • 
nin evi etrafında dolaşmağa başla • 
dı. 

Bu suretle aylar ge~ti .• Hemen bir 
sene olmak üzere idi. Bu bir sene 
zarfında aşkı çoğaldı-

Bu sırada Teruanın sukut ettiğini 
haberi geldi. Bütün askerler kılıçtan 
geçirilmiş ve Fransuva ortadan kay -
bolmuştu. 

Belki de ölmüştü. 

O böyle umuyordu. Bu meşum umut 
onun sefil kalbinde büyüyerek bir ha· 
kikat şeklini aldı. 

Fransuva öldü. Bu zaten belli bir 
şeydi-

Tcruan katliamından kurtulan za. 
yıf, yaralı, hasiay üstü başı yrıtk bir 
kaç nefer köşke döndükleri 'Zaman ü
midi daha kuvvetlendi. 

Bunları sorgu)a çekince askerler 
Teruanm düşman tarafından nasıl 
zaptedilip yakıldığını ve a.skeı;leriD 
nasıl katliama uğradığını anlattılar. 
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Kültür Direktörlüğünden: Saraçhaneb••• Horhor cadde•• -----

1~~ m~~teplerde talebe kaydına Ey- 1 Le)'U-Neharl Hayriye . Lisesi Kız-Erkek 
lun bırınde batlanacaktır. •rınoı sı- ANA. lLK. ORTA:. LiSE .<Tam c1ene1o: 
fiara bu sene 928 doğumlularla .... 
.. ki dojumıuıardan arta k•l••r altnrcakdlr. Kül • 
r direktörü 10 Eyinle ..... ............,. 

okula. çocukrarını ••ılllettlfltnelerlnl welllerden 
(llOUQ 

) • • 1. o 1'1----• Leyli ve Nehari-----

BoğaZİÇİ Liseleri 
Eski F E Y Z İ A Tİ Ll•tt•I 

Bol• .... ~ Arltlt~ ı 1111'* ........... 
.a. ff.ta Ye erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuf, ana sınıfı, Uk ......, wta 
l"lllQI ft ilse sınıflarını havi uhıaal bir müessesedir. 
.. ~ıllardanberl kazandıfl maTaffala yetle tanınmıı olan mektep kayıt
....,. başlamıştır. Kayıt için hergln •at ondan on albya kadar ..... 
~etlmlne baş vurulabilir. tstlyenlere mektep tarifnamesi ginderilir. T• 

on: :ı&.210 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden: 

Otobüs bile1'ileri için 50 adet çanta alınacaktır. Tahmin 
be~i 200 lirad•. Şartname •e mühürll nüıın--i Ankara Oto-
1,ii•n D~. .tı..letl 10/t/t31 aalı llnü saat 
~?..30 da yapılaCakbr. isteklilerin 'o 1,S llk teminallarlyle Oto
lllQa itleri Direktörlütüne plmeleri. (871) (5148) 

METAMORFOZ 

1
: lfk ımınardan itRiaren ecnebi liAnma çok ehemmiyet verilir. Kalar Jmmı &Jl'I ilalreleneCllr • 
I Mektebin huautl otobüsleri ile nehari talebe herıün nlerinden aldmlır. Jatirenletin aclrealne tirifname 
il göilderilir. ikmal imtihan1an Eylülün ikiıindedir.K:ayıtlara baıWım*fbt. H~ ıo clo ll ta kadar 
il Dinkt&rlüle münc:aat. Telefon: 20530 ._.,.,o dıi I .. J '1'W 
İl 

Dl• hek•rnl Bayan 
Münevver Osınan Ôney 

Sultan Malunat Tlrbeıt 
Babılll caddeıl Nt».10 Tel. 22822 

Muhammen bedeli 8858 lira o lap mildarlan apitcla JUl)ı o ... 
) atak eı1ası 11 9 935 tarit.ln de Oarıamba pal aaat 15.30 .t.. 
Ankarada idare binumcla ita;&fı aarf 11Nllle aatm alınacaktır. Sd 
ite tiflDel. la~enlvla 884,JO il talık ~t teminat •ermeleri 
ve kanunun tayin eltili vesikalar •• ite airmele manii kamml J;a. 

111111111111 11111• , ••= 11 lunmadıiına dair beyanname ve teklifler ile aJDi sün _.t 14,30 • 

1 
K 1 M y A G E R 1 kadar Komisyon Reiıliiine Y9rm1ıldri lbdndır. au ite alt prlnameı Hu sam e d din ler Hayd~da Teaellilm w iM 6ıüdür1Qlade Ankarada 

ı.s •·~ j. ti malzeme claıreaınde parasız olarak datıtı•• ...... 
Ulleri :yapılır. Emin6nU, Emlik ve tane pamu ıı te; tane ••nar_, ... ,..teei; tantt gz'af, aan, kazaraı ve caret tah- ı· 200 k ·ı 30 1...--'""' .u • 1800 

Eytam baüası karfbnnda Izzetbey yatak ve yorgan Ç&rtafı; 200 tane küçük yastık yüzü; töôo tane bü
hldL yük yastık yüzü; 50 tane küçük bat yut.it# MIO tıtıe 1>tiyük bai 

1111-.ı•~------- vaıtıfı; 200 tane cibinl~. (5091> 
n? ı ")' g•ıc •c , n 

Muhammen bedeli 5807 lira 4 kurut olan 37 kalem hırdavat 
••••• :1 ••• :r-..:::=::::•= :r• ·-·-=12 -=sı~ii 

Doktor malzemesi 20- 9-935 cuma ıünü saat 10 da kapalı zarf uauliyle 

Al•I •
1 

mail Hayd&rpaf&da ıu W.., t1Mlla4'W Mrinci lflMMe HıııdtytMlll ıa.1 
rafındln lalın a!Ulk&kbt. 

HaYflta"°"' lwultmai bnlÜ'• Bu ite ıirmek uti1enlerin 435, 5 liralık muvakkat teminat verm• 

,,..,~,_... l•ri •• bnuaua ta:fln ~ vdlilsa larla ~ "'- ite .. raele IMaii ka" 
Urolope - Operafeur llunl buluiunadı;ma dair beyanname ve teklifleri ayni gün ıaat ona 

Babılli cadd.-i M...rrdt ote- ...._ llomi.,... teillilfae Yttmeie rl IA....U. 
I • nmmtada laer ••ile 

Yüzdeki çiller& ve ıivilceıeri ı'lirir. sonra ıaat ikiden ıeki.,., kadar. BM ite aft ıartluımeler &S&tütz t.larak Hıycf~tpatada · ıır bbtuı 
~~-----------------•1111 _________ .. dabilindekikomia7onda daiJtdmaktadır. (5181) 
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TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 
GENEL MERKEZİNDEN: 

ı - 7 /6/1935 tarih il ve 2767 sayılı kanunla monopolu cemiyetimize verlllp icra Veklllerl He
yetince tasdik edilen l IAçların Hstesl aşağıdadır. 

2 - Monopole tabi sıtma \'e frengi llAçlarının ı eyltll 1935 tarihinden itibaren toptan ve pera• 
kende satışlarına başlanmıştır. 
lstaobulda Yeni Postane ctvar1nda eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu• 
merada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektörlUğilne milracaat edllmelldlr. 

S - Hariçten yapılacak siparişler, Banka vasıtaslyle veya Postanın hl 'şart ttedlye usullle 
derhal gönderilir. 

4 - Depomuzda bilyilk ambalAJlar içinde salın alınarak dışarda ambaU\jları perakendeye çev
rilen llAçların ne evsafından ve ne de ambalAjlarıodan Kızılay Cemiyetinin mesullyet 
kabul etmJyeceğl alAkadarlarca bilinmek üzere ilAn olunur. 

Acethylarsan 
Atebrlo 

" Hlsmarsol 
Blsmogenol 

" Blsmuthose 
Blsm ut h olodol 
Blsmuth 

,, 

~, 

Cesbis 

" He etine 

" Iodure de ·pot r s!um 

(Ampoule) 
(Compr!m < tJ 
(Ampoule) 

" (Llqufde) 

(lnjectable) 
(Oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
(lodure de) 
(Ampoule) 
(Solutlon hulleuse) 
( .\mpouJe) 
(Solutlon) 
(t\mpoule A) 
( .. •· . B) 

lodoblsmutba t~ de qulnf ne 
lodoblsmuth 
Kınakına kabuğu [yalnız] 

Mercure benzoate de 
,, bl-lodure de 
,, cyanure de 
,, Jactate de 
,, protolodure de 
,, Salleylarsenlate de (EoesoJ) 
,, sallcylate de 

MesuroJ (Ampoule) 
,, ( Llqulde) 

Mutbanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
NovarMenobenzol 
Neo ı . c.ı 

Neosalotan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbla 
Plasmoehlne ., 

" " Comprlmes 

" " ,, slmple 
,, " ,, cumpose 
,, ,, dragmeompowe 

qulnoplasmlne Ampoule 
,, ,, Comprlmes 
,, ,, Drage 
,, ,, Stovarsol 

qulnlne base: 
,, bl·brombydrate de 
,, bromhydrate de baslque 
,, ,, ,, ,, neutre 
,, hl-su il ate de 
,, bl-chlorhydrate de 
,, cblorhydrosulfate de 
,, chlorhydrate baslque 
,, ,, ,, oeutre 
,, valerlanate de 
,, tannate de 
,, sullate de 
,, carbonate de (Artsı ocblne) 
,, etbylcarbooate de (Euqulr;; ,. t-) 
,, poudre, comprlme, tablette, drage 

Sil bersal varsan 
Sal varsan 
Solusal varsan 
Stovarsol comprf me 

,, sodlque 
Splroclde comprlme 
Treparsol " 
Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve eivayı veya, milhlerinl havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması. 


