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Irak isyanı 
llı Araplar arasında 
oaşka hadiselere 
,,~~r başlangıç mı? 

ın ~mdiki §efleri bilffin Arap7.a n büyük bir Arap devleti idaresinde 

ea -d~tta
1

h1Si-biye 
nazırı öldürüldü 

Başvekil ile hariciye nazm 
nıemleket dışına sürüldü 

.n Memı.c1,et dışına sürülen Irak htilktlmet adandan 
~l Yasin Pa§a Hariciye nazırı Nuri Sait Po~cı 

(Yazısı 6 ıncıda) 

F'ilistin cephesinde 
Kayde değer 

hadiseler vardır! 
Mareşal Allenbi 

~cıro elhıBD saDDp 
m lYI lh1 a ıre lb> e o er n ıro <dl e 

'iürk ordulanna karşı nasıl 
. lt..n .. .. muvaffak oldu ? 
~~~Ual~luın, casusluk, ölümlerden daradar kurtulut, pusu, muka -
.. ~ d ~ baslan bir Rus güzelinin casuslukta muvaffakiyetleri, 
~..' etıizde ve havada geçen bin bir tüyler ürpertici macera, ma· 
) )'\ik he ~§tan bap heyecanlı aah nelerle örülmüş ve bizim için 
~ ~ arb111 karanlık kalını§ bir mağlubiyet, İngilizler için bir galibi-

dt 0~rnı en heyecanlı romanlar dan daha heyecanlı bir çerçeve 
Yacak, görecek ve anlaya cakamız. 

Bu harbe iştirak eden Türk 
~ .lıir 18~.kerlerlnde rica ediyoruz. 

.,hıç f\i tıgilı.z hava zabitinin kaleminden çıkan bu harp des~-
'k l t Phesız iti Türk hareketlerinin kayda değer olanlarından bır 
~ a~;rnaa bile edilmiyecektir. O yalnız lngilizlerin nasıl muvaf
ta~~ritıde a ç~lıştıklan muhtelif ccphe'erden anlatacaktır. lıte Türk u 
~~· rn n r~<;'"llız, bu büyük harp romanım takip ettikçe habrlay~
tıttı.~'tbiy evııı Türk kahramanlıklarını da bize bildirmeleri, muham· 

...-'arıl'\ı ~t Rtıruruna kapılarak yapı:am yapılandan üstün gösteren 
ısar<'t etmeleridir. 

l~ 
11\~lt!ıı §imdi, rchennf'm ateşinin hararetini tatmaya başladık! Tllrk 
ıı~lt 1 

t l ki 'rl, kanalın karşısında me..-zıc girdiler. Geçidi hlmay
~,~"e bi2:ım ntcşlnılzl durdurmak için tetiklere bastılar. Kanal bir 
~· "~'e , ııtı:'idU ~onau . Reş numaralı ileri karakolun bulunduğu yer, ana babn 

11~ ıı · l: anımda bir Pencablı hırlıyordu; yaralanmıştı. Kur§Un göğ. 
~"ll~~rtp arkasından çıkmıştı. Fisldyeden fışkırır gibi akan kanı 

~tıta :'fa kıılkı~tım. Ne boş bir yorgunluk.. Adam ölmUştU bile .. 
dı '"lbı "~~ny Ccoghandıın haber gcUrcn bir muhabere neferi, bana doğru 
ıı.' ~la S'C-llyordu. Gmc bana, p:ırmaklannın arasında uzattığı kAğı. 
~ ll:'f~flrak geçen bir !turşun. uçurdu. Çe..-rcmdc ahlar, ohlar, hem de 

EltClı beş dilden eöylenen kU!Orler işitiliyordu. 
-............_-.... ;e:!!'nyordu: 
h. ~I gözet! - ' • 
n~ --~~~~~~~~~~~ 

llıuazzam esere yarın başlıyoruz 
........ ·-------··--==··=···· .......... ...._. .•. -............ --

Türk Kadınları 
Kamutayın bu içtima devresinde görUfUlmesl kuvvetle muhtemel bir kanunla 

ASKER OLUVO 
Mil!i Müdafaa Hava Müsteşarı diyor ki: 

"Çok yakında ordunun bütün vazifelerinde Türk kadını 
ile T"ürk erkeğini omuz omuza göreceğiz ... 

Ordumuzda kadınlardan istifade e
dilınesi ve Türk kadmlarmm askeri 
hizmet mecburiyetine tabi tutulması 
yolunda mevcut cereyan son zaman
larda kuvvetlenmiş bulunmaktadır. 

Ankaradan gelen haberlere göre bu 
mesele yakında. Büyük Millet Mecli
sinde mUzakere ve münakaşa mevzuu 
olacaktır. Hükfunetin yakmda kadın. 
ların askerliğine dair bir kanun layi 
bası hazırlıyacağı anlaşılmaktadır. Bu 
layihanın Büyük Millet Meclisinin bu 
gün başlamakta olan şimdiki içtima 
devresine yetiştirileceği sanılıyor. 

Paraşüt kazası neticesinde ölen kah Bizde de ihdas edileceği anla.şılan 
ram.an Eribenin cenaze merasiminde 
söylenilen nutuklarda kadınların as- kadınların askerliği ırısulü Som1et 
kerliğr mevzuuna da temas edilmiş ve Ru8!fa gibi bazı memleketlerdP. 
bu arada milli müdafaa vekaleti hava tafbik edilmektedir. işte Sovyct 
müsteşan Yarbay Celal nutkunda Rusyada kadın askerlerden bir grup ••. 

"Çok yakında ordunun bütUn vazife !erinde Türk kadını ile Türk erkeğini omuz omuza göreceğiz,, demiştir. 

Ankarada Ordoevlnde heyecanlı blr sahne 

Büyük şefinıiz dedi ki : 

"20 milyon Türke arkamdan 
suya atıl desem atılırlar,, 

Subaylarımız cevap verdiler: "Emret Atatürk, 
emi erin emaa . " 

Belgrat gazetelerinden Vrcme ya. 

zıyor: 

uq.llovinrfe M 1•:t"'''adinoviç şaro. 
.. ' . erilen balodan Sfl'' n. Türkiye 
Cümhurreisi Atatürkle beraber Yu
goslavya baş,·ekilinin Ankaradaki 

' Ordı:evini ziyaret etmiştir. 
Türkiye Cümhurrel<>i Atatürk, a. 

ziz misafiri M. Stoyadinoviçe demi§. 
tir ki: 

"- 20 milyon Türk benim arkam. 
dan yürümektedir. 20 milyon Türke 
'.Ark~mdan suya atıl!,, dersem atılır
lar.,, 

Orduevinde bulunan zabitler A. 
ta türkün bu sözlerine hep bir ağızdan: 

"-Emret Atatürk" cevabını ver. 
mek suretiyle Büyük Şefin emirleri 
ne daima amade olduklarını göste.
mişlerdir. 

Bundan sonra bir Türk zabiti 9ÖI 
alarak kısa \>ir nutuk söylemiş ve 

Türk ordusunun yalnız Türkiye i · 
değil, Türkiyenin müttefikleri için d 

hayatını fedaya hazır olduğunu söyle. 
miştir. 

Bu sözlerden fevkalade müte 

sis olan M. Stoyadinoviç teşekkürle 

mukabele etmiştir. 

Kahr~man !Büyük Millet Meclisi 
Erıbe B .. l 
Yarın, eski • UgUD 8Çl lyOr 
mektebinde At t•• k t ·h- b.. ..k t k 

mer8filmle anılacak a ur arı 1 ve uyu nu u - . 
larını bu celsede söyliyecekler 

ilk kadın hava şehidimiz loahranuın 
Eribe 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
tayyareden paraşütle atladıktan sonra 

paraşütün geç açılması yüzünden yere 
sertçe inen tayyarcc1 Vecihinin kızı E· 

ribe için yann Kadıköy kız ortamekte· 
binde bir ihtifal yapılacaktır. Eribenir: 

resmi merasimle mektebin salonuna a· 
sılacaktır. 

Kahraman kız, bu sene Kadıköy kı: 
ortamektebinden mezun olmuştu. Ken· 
disi yedi aylık iken babası ile anasını 

kaybetmiş, amcası Vehic~in himayesin 
de büyümüştür. V.ecihiyi babası bilmek 
tcydi; 

Büyük Millet Meclisi bugün saat on 
dörtte eski Reis vekillerinden Nuri 
Conker tarafından açılacaktır. Nuri 
Conker Meclisi açtıktan sonra Büyük 
önder Atatürke riyaset mevkilni ter
kedecektir. Atatürk nutkunu söyliyc
cektir. 

Bundan sonra reislik divanı riyaı::<' .. 

idare amirleri seçimi yapılacaktır. 
Encümenler intihabı da yapıldıktan 

sonra Meclis beş gün sonra toplıinmAk 
üzere dağılacaktır. · 
öğrendiğime göre, reis, seis vekiL 

lcri arasında değişiklik olmıyacaktır . 
Yalnız katiplerden Sabihanm yerine 
Bekir Kaleli (Gaziantep) seçilecektir. 

Genel Kurmay Başkanınuz Mareşal Fevzi Ço:kmtilc kfiln {t67ı.rimlte geldiği 
zaman Hayclarp~~ garından çıkarken ... Mareşrlı Fevzi ÇoJ..wıak, atin de 
yazdı§!.mız !Jibi, yarm Hamidiyo mektep gemisiyle KÖ8tetı001J.8 ~ 

eileoek, omdan ']1;iikr:~ gideoektir.A ~ 



ıraktaki hükumet darbesi 
Türk efk!n umumiyesi, Bağdattaki hfidiseleri dikaktle takip ediyor:: trak 

erkanıharbiye reisi Taha Patanın Ankarayı ziyarete geldiği ve şark komıumuz 
olan milletlerle dostluktan ilerletmek işimizi takviye için himmetler sarfettiği 

bir sırada, ansızın, trak ordusunda bir,rharekettir pat1ak vermiştir. Harbiye na
zm öldürülmüş, kabinenin diğer erkanından mühimleri sürgüne yollanmıştır. Hü
kOmet darbesi esnasında merkez topa tutu1muş, ihtilalciler şimdilik muzaffer 
mevkide bulunmuşlardır. 

İddialara nazaran, bu hareket, İrakta "İngiliz aleyhtarlığı,, ifade ediyor
mUJ. Eskiden, bu söz, elbette bir antiemperyalist manayı ihtiva ediyordu. Fakat 
gimdi, yakıQ §arkta, bilhassa Araplar arasında, "İngiliz düşmanlığı., cereyan
larını ihtiyatla te1akki etmek zarureti vardır. Çilnkü, bu, İngi1iz1erin ve bizim 
müıterek dostlarımızın, müşterek umdelerimizin aleyhine tevcih edilmi§ ve aç 
emperyalistlerin bir tuzağı olibilir. 

İrakta. müstaki] ve mevzii sebep]er le bir İngiliz aleyh tan hükfımet darbesi
nin çı'kması belki mümkündür. Fakat bunun muvaffak ve payidar olduğunu, hele 
husulüne doğru muvaffakiyet1i adımlar atılan §ark anlaşmasını bozmağa doğru 
gittiğini görürsek, Bağdat ihtilakilerinin, aç emperyalistlerin ellerinde birer kuk
la Qlduğuna hükmetmemiz lazımgelir. 

Hatt! daha şimdiden bi1e, bu ihti11ile böyle bir şilpheyle baksak haksız sa-
yılmayız! Hüseyin Faruk TANUR 

Filibe civarında bir köyde 
Trakya komitecileri 
camii bombaladılar 

Fakat suçlu olarak 

Zavallı iki Türk 
muhakeme ediliyor 
Filibe, 29(Hususi muhabirimizden): 

Filibc civarında Kuklene köyündl' 
Türk halkı camide bayr:ım namazı. 

nı .kılarken camiin içine bir el bomba. 

sı atılm~ ve halk böylece camiden da· 

ğılnıtş. ~ok şükür hiç bir zayiat olma. 
mıştı. 

Bu işi yapanların o köyde yaşı. 

yan 'I rakyalılar yani Trakya komiteci. 
leri oldutu anlaşıldı. Komitecilerin 
gaye!t"iök ~eng\n bir k•y olan ve et-

rafı tamamiyle bağ -ve bahçelerle çel·
rilmİif bulunan I\uklenenin Türk hal. 

lwu korkutup hicrete sevketmekti. 
Fakat '}'raya komitesi yalnız bu bom~ 

ba ile kalmadı; gene Trakyalı olan 
kaymakam vasıtasiyle bütün kabahati 

köyde ~ok kuvvetlenen ve Trakyah. 

lan çok ürküten gençlerin "Turan,. 

cemiyetine yükledi. Böylece cemiyeti 

hfikftmet marifetiyle dağıtmak yolu. 

na gittiler. Yani bir taşla iki kuı; 
nıracaklardı. 

Trakya komitesi bunda muvaffak 
oldu. Ve köytin münevver gençlerin. 
den altı kişiyi aylarca l<'ilibe hapisha. 
nelerinde döğdUle.r. En nihayet bu 
gençlerden dördü serbest bırakıldı. 

Mncrim olarak hapishanede köyün 

MUlklye mektebi 
Mülkiye mektebi beş giln sonra An

.karaya gidecektir. Ankaradaki eski 
mülkiyeliler, genç mülkiyelileri mera. 
simle karşılıyacaklardır. 

Kaynana (damadına) - Hani 'benf 
bir B6'1Jah4te göndereceğini vaadet
~tin1 vaadini unuttun galiba1 
~ -. r:Jn-... -tr:r rıw..;ı;,,. ;ı.iç! Se

.... i9'a ı.,.,~ yalnız gitme bir 
bilet aldım! 

- İtalyan karikatürü -

başmuallimi Hüseyin Osman Sungur 
ile köyün maarif encümeni reisi Şe 
rif lsmnil Kara Mehmet oğlu kaldı. 

lki buçuk sene tahkikattan ve dayai<. 
Iardan sonra şimdi yarın, yani 30 ilk. 
teşrinde bu iki münevver Türk gene!. 
nin Filibe eyalet mahkemesinde mu
hakemelerine başlanacaktır. 

GQya bu iki münevver Türk gen. 
cl ve Türk muallimi bayram namaz· 
kılınırken camie bomba atmışlar imiş! 
Bu. hiç bir zaman zavallı cen~lerln 

akılar.ından bile geçmemiş ir; faktt 
~imdi başlarına gelmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

içeride: 
• Almanlarm Emden gem.Lsl yarın sabah 

saat onda Umannnıza gelecektir. Kumandan 
on birde valiyi ziyaret edecektlr. 

• lki gün evvel Aksarayda. bir kaza ne. 
tıceainde ölen biletçi Sabrinin cenazesi dUn 
kaldınlmııtır. 

• Arka bamallığm kaldrnlması için ı. -
tanbulda alAkad&r mQeaeselerin yaptıktan 
tetkikat henUz bttmeml1,1Ur. Bu itibarla .An. 
karada olduğU gibi 1stanbulda da arka ha. 
mallığı bugtlnlerde kaldmlacak değildir. 

• İspanyaya mal ihraç eden ve bedelini aL 
mamq olan ihracatçılara bloke paralan kar 
DJlığmm verilmesine cumburfyet merkez 
banka.amca yarından lUbaren ~!anacaktır. 

• Deniz aulanmız Uzerinde yapılacak me. 
todlara eaaa olmak Uzcre Ankara Ziraat enJI 

tltUaU kimya kısmınca sahil vUAyeUerin muh 

telif yerlerinden deniz sulan istenllm11,1Ur. 
İstanbul v11AyeU bu aulan göndermtıur · 

• Romanya matbuat umum mUdUrU Drago 
Ankaradakl Romanya elçiliği matbuat ata.. 
11ellğine tayin edilmlgUr. 

Dısarda: 

• Sanfranalakoda UcreUer yUzU.nden ta • 

baddUa eden btr lhUl!f dolayısile UAn edil. 
mtı olan bir grev bUyUk Okyanos aah11lertn.. 
de deniz faallyetını tamamen durdurmuıtur. 

• Yeni Alman ııe!iri RJbentrop dUn Lond. 
rada lngiltere kralına !Umatnameıılnl vermtı 
tir. 

• lııglltere valde krallçeaf )ı{art, aoğuk 

algmlıfmdan dolayı but& olup odumdan 
çıkmamaktadır. 

• Nevyorkt& RuzvelUn yeniden cumburre 
tal lnt1bap edilecetıne dair be§ bine k&rfl do 
kuz bin dolara btr baha tutuımuııtur. 

• ltalya harlclye nazın Çtyano,Çekoelovak 

ya orta elçlal ile uzun müddet gör11fmf1ftür. 
Çekoıılovakyanm Roma protokolunu 1mZa et 
mi§ olan devletlerle teırUd meaalal meaelesl 
Din görUJWdUğU bildirilmektedir. 

• Sovyet1er bfrllğl 1le İngiltere arumd& ya 

pılacak olan deniz anlqmuı bakkmdald 
müzakereye devam etmek üzere Sovyetler 
birliği Londra bUyUk elçlsl dUn dı!li§lert ba. 
kanlığma gitmiş, uzun müddet kalmııbr. 

• Rotrdamdan bildirildiğine göre Pet. 
rarkusnomlkos lslmll Yunan gaz gemisinde 
bir lnfllAk olmuı, 30 tayfa Uç itfaiyeci ölmu, 
lUr. 
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Saını~aı~ melktupDaıro 

Antakya ve lskenderunda 
Doğru 

değii m Türk köylülere 
SdJıDeymalf\lDV 
<dlekD <dluvaırı 
yokoDmason 

cıan ır 

yapılan haksızlıklar 
Sülcymaniyede Univcrsiteni 

yanına dü.}en bir du.t:ar vardır 
senenin ba§Zangıcındanbcri g " 
de müteaddit dcfa'Lar yazılar Y 
yıkılmak tehlikesi gösteren bu 
zam taş kad.avrasının bir icabi 
kılmasına ~<taret etmi§tik. 

Bu duvarın etra/ttıa iki ik/CJ 
kildi, bir faaliyete geçiliy 
bir intiba kasıl oldu. Fakat 
duvarın aşağı alınması i.Ji g 
kıldı. 

Sonra tel de kaldırıldı, i ~. 
çatlıyc • duvar altındmı geçme 
1ci hiçbir mahzur yoktu. 

Türk lskenderundan iki gör'ünil§ 

Şimdi bu dıwann bir. ı.,,snW 
mıya başladıküınna bal.:1lırsa, t 
nin nekıadar mevcut ve büyük 
tm tasarlıyabiliyoruz. Ancak Ş1' 
lemek isteri:, oradaJ...'i. duvar hi 
tiyat tedbiri alınmaksızın yı 

iki 'ÜÇ amele canbaz gibi a 
ycıZnız çıklnttıara tutturara1;, 1J 

reddin Hoca gibi adeta tuttıı 
keserek çal~ktadır. Kim t 
der ki, arkası tıkız bir toprak t 
siyle dclu olan bu duvar, 
yıkılmıyacak ve çalı§an adamı 
dürdüğü gibi, gelip geçenleri M 
Zamıyacak1 

Duvar gittikçe açılıyor tle fJf 
dan heybetli bir toprak duvarı 
Bunun •üzerine de yeni binalar k 
dur. 

Antakya muhabirimiz yazıyor: 
Sancakta en yolsuz ve haksız mua

meleye tabi tutulan, adi ve hakir sayı -
lan esınıflann başında Türk köylüsü 
gelir .. Bu taba, cemiyetten bile sayıl • 
maz sanki. Hak ve hürriyete layık değil 
dir. Bunlar ancak idare mekanizması • 
nın pürüzsüz işliyebilmesini temin için 
geceli gündüzlü çalışarak kazandıkla • 
nnrn tamamını devlete vermekle mü -
kellef bir zümredir. 

Türk köylülerinden hemen hiçbirisi 
en sarih baklannı bile iddiaya kalkışa -
maz. Vakıalan itirazsız hazmetmek 

mecburiyetindedir. Çünkü, mahkeme -
!erde dava açamaz. Böyle bir dava di
ğer bir Türkün aleyhinde ise her ikisi
nin ftkibetleri fecidir. Dava, aylar geç
tiği halde bir neticeye iktiran etmez. Ve 
gel gıt, şu maırat, ou ımu.Tilt aavacıda 

bu milracaatı dolayısile derin nedamet 
hisleri uyandırn. Fakat, bir defa takıl
dığı için istese ayrılamaz. Maddi, ma -
nevi iyiden iyiye sarsılmcaya kadar bu 
yolda devama mecburdur. Eğer dava e
dilen Türkten gayri ise müddei bebeme 
hal haksız çıkarılır. Dava edilen hak 
kazanır. 

Türk köylüsllnün hükfunet dairelerin 
deki iş1eri görülmez. Ve böyle bir işi 
uzun zaman sürüncemede bırakılır. Ne
ticede o işten fayda yerine zarar gö -
rür. • 

Hele memurların köylü kardeşlerimi 
ze yaptıklan işkence taahnunül edile -
miyecek kadar fecidir. Zavallıların jan
darma ve tahsildarların ellerinden çek
medikleri kalmaz. Hasat zamanları köy 
lUler bu memurlarla çevrilir ve tazyik 
o ıenenin borcu tamamile tahıil edilin
ceye kadar devam eder. 

Buralarda bazı hafiyeler türemiştir. 
Bunlar akrabalarına alacaktan kızları 
kaçırtırlar. Kızın velisi mahkemeye mil 

racaat ederse davası uzun zaman silrün 
cemede bırakılmak suretile bu işten vaz 
geçmeğe mecbur kalır. 

Sancak nüfusunun azim ekseriyetini 
teıkil eden Türk köylüsü o~lann sağ -
mal ineği hükmündedir. En ağır vergi
leri zamanında vermek ve biltçenin bü 
yilk bir kısmını temin eylemek zarure

tindedir. Bu vergiler cidden pek ağır -
dır. Aşarın kaldırılarak yerine daha me 
deni diye vazedilen usul, çiftçiyi top -
rak sahibi etmek şöyle dursun elindeki 
toprağın çıkmasına sebep olmuştur. 
Çünkil; tarh edilen vergiyi ödeyemedi-

ğinden sahip bulunduğu mal veya mül
kil satmak mecburiyetinde kalıyor. Bu
gün, on yıl önce tarhedilhi§ o]an vergi 
nisbetini elan muhnfaza etmektedir. Pi
yasa istediği kadar düşsün, mevsim ku 
rak gitsin. Köylil ne yapıp yapıp ayni 
miktarı ödeyecektir. 
Bedevilerin yaphğı mezalim 
Anlatacağımız hadise 932 senesinde 

vukubulmuştur. Sıhhati bugün de mev-

cut resmi kayıtlarla sabittir. Yani, ola· 
ru olduğu gibi naklediyoruz: 

O sene Suriyede kuraklık vardı Bu
na mukabil Sancak daima olduğu gibi 
yemyeşildi; ova ve yamaçlar ekinle 
dolmuıtu. 

Suriyedeki bedevilerin yeg!ne i~ti • 
galleri davarcılıktır. Bunlar aahip bu -
lnuduklan koyun, keçi, deve gibi bay· 
vanatı bealiyerek geçinirler. İlkbaharın 
kurak gitmesi bunlar için korkulacak 
bir şeydi. Bütün hayvanlarının açlıktan 
ölmeleri tehlikesi başgöstermişti. Hü · 
kumete müracaat ettiler. 

HükQmet bu müracaatı büyük bir e· 
hemmiyetle nazara aldı ve kendilerine, 
ot mevsimini Sancakta geçirmeleri için 
hazırlanmalarını emretti. 

Biı haber Sancakta bir bomba gibi 
l':ıtl:ıilr Türkler telfüıa c'liiı:mfü:lprrtl 
Çünkü, bedevilerin ne zalim ve vahşice 
hareket edeceklerini bilmiyen yoktu. 
Fakat, elden ne gelirdi? Hükumet böy-

Süleymaniyenin alt yanınM 
na - ki §imdi ü:ımam'lanmı§t•r : 
lırken, gene bir amele böyle 
tedbiri alınmayıp gelişigfızel 
ğı için bir araba Mrsıntısınd011 

liveren toprak:lann altında ktJZ 
sırt wtü öZnıAqtü. 

Böyle bir tesirden veya 1ı 
suretl,e bu engin alametin yıkt~~ 
ğını kim teminat altına alabil 

Yazıktır. Hiçbir §ey olm• 
bilsek bile 1ıer hal.de paycınd'J"J 
rak OO'IJ<J 'diğer bir ihtiyat t.ed 
o duvan ve o toprakları de1fl 

Senelerce bu duvar ve t 
tehlike halinde durd11. Aıtıtı&.ı'.1.~ vyı .. yt.11 Y~"'"'· ~ımaı bu teh ı 
dan silinirken, ilk 00 son vir "hl', 
kazal.anmıza bir daha ekıenıes\ 

Halkın poS 
~:~::.cdiğine göre behemehal böyle ola- ----Ş--İ-d--d-e-·-t"'"'.l:-:İ:--

Mayıs ayının ilk haftası içindeydi. b • v LJ 
Zırhlı otomobiller ve Milis süvari muha 1 r ya g m 
fız]ann himayesindeki bedeviler sürüıil lzmlrde epey zıt 
Sancağa akın etmeğe, ova, yamaç n~ 
buldularsa ora]arı doldurmağa başladı· Y 8pt1 
lar. Bunların sayısı yüzbinleri müteca- lzmir, 1 - Dün akşam haV'll 
vizdi. Bir okadar da hayvanları vardı. bozdu ve sekizde şiddetli bir 

Bedeviler daha yerleşmeden soygun· başladı. SeUerin getirdiği bU 
culuğa başladıfar. Hepsi de mlisellah • ve molozlar caddeleri doldurdll· 
tı. Türkler bir çakı dahi bulunduramaz vay, ve otobüs seferleri d~ll· 
ve av tüfeği olsun. taşıyamaz oldukları kanlara sular girdi. Hali.mal" 
halde bedeviler tepeden tırnağa kadar rUkönü, Arasta içindeki ınağ~ 
müsellah olduktan başka zırhlı otomo· leri evlerine gidemed kleri gı 
bil ve milis süvari muhafızlarının hi - rıya da ç~kama.dılar. lzınj~ S~ 
mayeleri altında idiler. kaldı. Yagınur bir saat surd 1 

Sancağın yeşil manzarası çok az sür- biraz hafifledi. Duvarlar ~ı t 
dü. Bedevi sürüsü hükumetten ~ördtik- ğımlar patladı, insanca zaY19 

leri iltimas üzerine hayvanlarile birlik- tur. ,A 
te ekilmiş ve ekinleri boy vermiş tar - etı""' 

lalara, köylerde bahçelere canavarca Türkleri "bedevilere taarruı 
iddiasile mahkum ettiler. 

1 ealdırdılar. Ne ekin ne meyve. Kimse Kaçalc davar~•.~ ~ 
ıea çıkaramıyordu. Bu takdirde milis • Bir adam Kırıkhan köyJule 1'' 
lerin zu1mü dayanılmıyacak bir mahl- rindeki davarların umumen .~: ~ 
yet iktisab ediyordu.. d ~ "hb d" G··ınrw- -" ugunu ı ar e ıyor. u l)'cv 

Bir misal: Belenle Kırıkhan arasın- faza memuru Belenli Ermeni~ 
daki Çakallı köyü bedeviler tarafından takanın davarlarını kamileıt ~ 
tahrip edilmişti. Köy gençlerinden biri- da topluyor. Kaymakamlığ~ afi. 
ıi, bahçesine giren koyun ve develeri yetler bu it bize ait dcğiidır· ı' 
çıkarıyor. Bedevi çoban keyfiyeti kö· meselesidir. Beyruta müraca•t v' 
ye yakın şose üzerindeki jandarma ka- lazımdır. cevabile karşdanıY0'~ ~ 
rakoluna ihbar ediyor. Bu efendiler, ha· kiyeden gelmediği, yerli oıdu 11 ,. 

diseyi pek tabii karşılayacak yerde raporile sabit o1masma rağı:Jle J 
beraberlerine milis muhafızlarını alarak iade edilmiyor. f f,; 
Çakalhya güpegündüz ve çapu1cular - Şuna masraf, buna rnasra 'ıı,ıf 
dan farksız şek!lde hücum ediyorlar. malın bedelini geçiyor ve gün: 1,' 
Yağma saatlerce devam etti. Ve kor- köylU!eri maddi, manevi dalı 

11
;IJ 

kudan boşalan Tilrk köyünde yorgan tazarrır olmamak için kaç se rr/'. 
ve yastığa vanncaya kadar ne varsa ça- bibi bulundukları davarlarJ J 
hndı. köylerine dönüyor. (J 

ıuıu~...,~ Hükftmetc ve mahkemelere yapılan Faz]a misal ve:-meğe d'· . 
müracaatlar davacılan masrafa sok - yoruz. Bu kabil hadiselere ;,. "J. 
maktan ba§ka fayda vermedi. Bedevi - !anmakta ve sıhahtlerini re5~/ 
lerle olan davaya bu mahkemeler ha - la isbat etmek mümkiln bl.1~ 
kamaz ! cevabı verildi. Halbuki, bazı 
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~~.
... ç'a!PıraıŞDk- ; 
vak! b~ıreıeır 

"tııiyah ~~· dın derslerinde bize bir 
kaç türı.. ı,, okuturlardı. Sn, bir. 
İahlıir u"olurınuş: "Ahı ta.hir ve mu. 
'§.liieıİŞz Abı ta~ir ve gayri mutah. 
lı.ır,,, "A Mı6llıtC FA. ün ~hr 

1"e hı_ g:1yri tabir,, 
le illan llltıglak lam I Faka~ hakikat. 
ti su ası basit: "Temiz ve temizi eyi. 
.... ., • Tenıf f ka . "''Yen z a t temızleğe elver-

'01 su., • "pis su 

lılıııaı. eına, hakika~·te kolay v.e an la. 
Ça ı;a eh·erişl' l 

l>taşık b' 1 o an fikirleri, gayet 
da kinı ır tarzda söylerler, bundan 

anJar, neler umarlardı. 
• • • 

~Yl~l~ef, eğer, nizamlarımrzda 
Ilı g0 e e halkın umumi hizretleri. 

ten m" 
Çapta.Şık • uesseselerin işlerinde bu 
~r ıbareJer bus'' h .. t.. d'kk t J>ry0r l\ u un ı a c 
lt.kttik ·es 1':8ela e\inize su, yahut 
dıkta ' kıdcn telefon alırken •1mza 

rı k" - • tta 
1 1 

~grtJar ... Fakat bilhassa si-
ş erı. n· tak . l'ırıca d · ır ım ınce yazılarh 

hukuk~~ ibareler yazılmış .. An 
tı .. r :.•naslarla haşhaşa '·ererek 

" ce nt"'la.h larırı . u aza etmek lazım ki, 
lfeyhıçinden selametle çıkasınız! 

'4aı.ıırı b'atı Evet bir su saati alan 
't İıtıka ır de avukat parası vermesi. 
~or "ıkn nu var? Körükörüne imza. 
~ ' % ıyor • • ~'ıi . . ışın içinden! Fakat he-
'ıı,_ ~ ıçınde gizli bir boru nntJa 
• ıors" ..... 
il'. lladdi ~rı I O ~man göreceği var. 

l "- F 'arsa şoyle itiraz etsin: 
fi. bıı ~turayı ödemiyeceğjm I Çün. 
~h ' Slzin f .. ş? ne ena t<'Sisatınızdan ol-
:llda do~' fare gibi döşemelerin ara. 
~hıı sız~Şaınam ki, suyun temeller«> 
ı. llitrı ıar 1ıhnı göreyim. Hem, bunda 
"U b' arını dah b" "kt·· ? ç·· 'I • •rıaıtı a uyu ur un. 

t halta Zeledendi. Asıl taımina tı 
ı.. verin ı 

"ıı ~ıç bir ·" 
k~· Çap ntüsbet neticeye varamaz· 
~ rasık 'ha 1 i . .. \ııı "tak ba:ıı· ı re er s zı onceden 
~ tlbi t . glaınıştır! Hem, esasen 
Ilı oıılar~ısata o derece muhtaçsınıy 
~İııiz, i: ıaten sarfı nazar ede. 

liıı akat, _z.aıarnağa mecbursunuz .. 
to tf lt~er;•z:ının:ımeler, her şe)1, na. 
ta llta~ erı gibi, kendi taraflarına 
11 Şirketı · ?tıeseııı, hele soyunuz var-
lıt ,_ erden b' · 

Ilı 0..,'Qrı 1 ırıne on kuruş borcu. 
ite alctarr · Şll darı dilnyada on par 

.. ı Yaka 1 • 
...._ ""-'1 .... 1 nızc adır. Nerede olsn-

•ti htefer ..... n: • ........ _ ---1 ....... 

fadlt lctdesin:ontratrn feshinde ve sa. 
'ti~ esı ıaı. e depozito ak~esinin de 
lrııı :>'oktu ltt;~ş. Benim bundan habe. 
tr "e r~·h ırkaç kerre kontrat ··:ıo-
.. Ilı \'e Cftiın. · 
.\ilet 1~hctı· )~ hın k 1 •ın. Bir def asında da 

tah· 0ltrıad~ u ! gel de paranı al!,, di • 
~~I haıkı~· ~feJ>Si Yandı. Kim bilir 
~ı. l haı1cı u gibi 
~ )' L il bq rhb' • lt ell'Gı:ııar b•. 1 zıyanlan ne kaba-

ı_ ete 151 İeşkıI ediyor 
!'\ k torta . k : 

>tt 0nq§ıtıakı şır etlerı ! halk, bun. 
ltati altına aı ~ canını, malını emn=... 
tatsu 'diUy

0 
dıgntı sanıyor. lmzalar 

~~ tq hak r. Fakat, el'in yanmıya 
Şbl>~eıt Siz· 't llasıJ bin dereden su g~ 
tt ... eıı İfJ~- enziJatıara uğratırlar 

'Qe) • C\,ljlar ·· 
er, de ve paraları hnminto 

caba! 
) ~tisat • • • 
tt, sı "ekil. 

'~ıı ~Ottaıarı ntuh~rem Celal Ba. 
lı~ tilıaı,.. 1 Yeni l'c makul bir ka ' n .. a b ~ • 
~'tl)e isahetıtbg.lıyacağını söylüyor 
'<Ilı. "tecek ha k 1 r tedbirdir! Fakat 
!t t'ıı. enı nız ş a bir şey de ''ar sanı
! lt11ıı~ 'ltıut~~rrı!arın "abı gayrı tahi!" 
''la <l 8'Q,, tibi hır., gibi bulanık değil, 
~k_ . !ılaıır] 8af, ,.e berrak l'e ko]av )' ~·rıı ıı:ı ... rrı . -
t'tler lltJaJt • ahivette olması! bir 

11,'ı ~!" tf~ll'n ... •bareler içinde, fasnni-
1) "'atta .. ,errıeı·d· 
l l'rtıuıı lar, d •. ' ır. Esasen yal. 
•:>~ etinı b· Cı{ıl, bütün şirketleri 

t-<lı"or ır kontrolden geçirmek 

ti ~ Yl-NO) 

)ıt ~~.il 
<l~~lllltltcti . b 1 r ö 1 Ü m 

'l' tlar ll'ııtin 
C\>filt'i1t11tdatı b en eski tanınmı: 

~lha1 htıy··k akkalbaşı merhum 
~ oı~ .. bcl\u~ u Oğlu İsmail Bak • 
t..... ll§tU l:tnr b' 
;ıt tli .. r. c z ır yaşta bu ge· 
~aL. llu tnaz . 
ıu,~1 lta" 'ılat esı yannki pazar-
:'tl! ak·· on b ite ~litıdcrı k uçukta Çamlıca-

tltt t " L aldırıhrak Karaca· -...;.: . t. otı! hrt 
l• • /\ stı!ntna defnedi 

•C:h-. ... et c:·lesin. 

Gazetecilere 
kolaylık 

Dahiliye VekAletl 
bir talimatname 
hazırhyacak 

Ankara, 31 - Biz gazete fotoğrafçı· 
smm iki merasimde reıJim almaktan 
menedilmesi hadisesi burada §8.hst ve 
ferdi bakımdan değil, matbuat kanu
nu mucibince gazetecilik vesikası ta
şıyanların resmi daireler ve za.brt.a 
memurları neminde görmeleri llzım.. 

gelen kabul tarzmm sarih bir talimat
nameye bağlannması lUzumunun teza. 
hUrU halinde telakki edilmektedir. 

Dahiliye Vekaletinin bu hususta bir 
talimatname hazırlamak düşüncesinde 
bulunduğu söylen!vor. 

Her ay maktu 
ceza ı 

Tramvay 
işçileri 

Şirketi Maliye 
VekAlellne şfkAyet 

ediyorlar 
Tramvay şirketi vatman ve biletçi

leri, şirketin kendilerinden haksız ye • 
re ceza kesmesinden vilayet ve beledi
yeye müteaddit defalar şikayette bu. 
lunmuşlardı. 

.İşçiler, bu şiq.yetlerln şimdiye ka. 
dar nazarı dikkate alınmadığını gör
düklerinden bu sefer maliye vekfi.Ieti. 
ne müracaatta bulunmıya karar ver
mişlerdir. 

İş;iler, şirketin kendilerinden her ay 
on lira ceza kestiğini, bu suretle al
makta oldukları para miktarmm 20 _ 

25 liraya indiğini, §lrketin kesilen pa
ralardan devlet vergisi vermiyerek a. 
deta bir nevi kaçak~ıbk yapbfrnr bil. 
dirmek kararındadrrl:ır. 

Tramvaylarda 
Sinci'" lstllAsıno 

karşı tedbirler 
ahnıyor 

Şişli deposuna çekilen tramvay ara
balarının kapıları ve pencereleri açık 
bırakıldığından arabaların içine sinek 
ler dolmWJ, bunlann çıkarılması için 
ilk günlerde müşkülat çekilmişti. 

Tramvay §irketi birkaç gündenberi 
depoya çekilen arabaların içine sinek 
öldürücü ma.~i sıktırmakta ve kapı
larla pencereleri sımsıkı kapattırmak-

tadır. Ayni zamanda sabahleyin de 

arabalar ayni şekilde temizlenmekte 
ve depodan çıkar çıkmaz süratle Me. 
cidiye köyilnden Şi§liye doğru uzak. 
laştrrılmaktadrr. Bununla beraber se

HABER - 'Akşam posldl 3 

Dahiliye Vekilinin ziyafetinde 
fHJava şehidi 
IEırDbe nçın 

ismet Inönü polisle- "Kurun"da Hakkı S. Gezgin yazı
yor: 

Bir genç kız, bir kartal ya.vnı.sÜ, 
Cumhuriyet bayramına kanını, canını, 
gençliğini ve güzelliğini kurban etli. re iltifatta bulundu 

" Türk polisi daima şöhretli oıdu. 
bu şöhreti muhafaza edecektir ... 
JJahiliye vekili Şükrü Kaya dua görmekteyiz. Cümhuriyet zabıtasına 

Gazeteler, bunu "İlk şehit" diye 
yazdılar. Türk vatanına Türk kadını, 
birinci kere şehit olmuş değildir. Ta. 
rihin her çağında bu toprakalr fultü
ne, bu topraklar için dişi arslanları. 

mızın kanı nktı; Türk kadını, hiçbir 
zaman doğup yaşadığı, yavrularını 
büyüttliğü kutsal ülkeye borcunu yal
nız gözyaşile ödiyen cılız bir varlık ol
madı. 

Ankarada, cümhuriyet bayramı mü. emniyet ve itimadımız vardır. Memuı· 

nasebetiyle Ankaraya giden polislere teşkilatını elimizden geldiği kadar kt• 

bir ziyafet vermiştir. ruyor, himaye ediyor, size imkan nisiıt• 
Zıyafette Başbakan, Adliye, Jkt; tinde bakıyoruz. Daha iyi bakacağız. 

sat, !\faliye, Maarif Vekilleri. sayla"
lar bulunmuşlardır. 

Başbakan polislere şunlarr söyle. 
miştir: 

"- Türk polisini saygı ile selanı. 
larım. Geçit resminde gösterdiğiniz 
muvaffakıyeti ecnebiler de takdirle 
karşıladılar. Cümhuriyet pohsin:n 
her gün daha fazla tekamül ettiği=:i 

Çubuk barajı salı 
gllntl açılıyor 

An.karada.ki Çubuk barajının açıl. 
ma. merasimi salı günü Ba.sbaka.n tara
fından yapılacaktır. O gün Ankara.ya 

ilk defa. olmak fuere içme suyu akı. 
tıla.caktır. Bundan sonra filtre istas-

yonu, Çubuk şosesi de merasimle açı
lacaktır. 

Ecnebi ve azhk 
mektepleri 
muallimleri 

lstanbulda.ki ecnebi ve azlık mektep. 
terindeki türkçe muallimlerine ait 
kadro, maarif müdürlüğüne gönderil. 
miŞtir. Muhtelif mekteplerde ders a -
lan muallimlerin yeni kadro ile ders. 

leri bir mektepte teksif edilmiş, mu

allim mektebi mezunlarına fazla ders 
verilmiştir. 

Küçük sonatlar 
kongresine hazırlık 

Bu ayın on ikisinde Ankarııda top
Janaciık olan ıruçuk sanatlar kongresi 

için hazırhkalr ~lanuştır. Bu işle 

meşgul olan ticaret odası bir kısım 

esnafın dileklerini tesbit etmiştir. Ge. 

lecek cumaya kadar rapor hazırlanıp 
iktısat vekaletine gönderilecektir. ls
tanbuldan kongreye on beş murahhas 
gidecektir. 

Sovyet tayyarecilik 
heyeti 

Sovyet sivil tayyarecilik teşkilatı 

reisi general Eydeman ve· arkada.slan 

An.karadan Kayscriye gitıni§ler, fab
rikaları ge7.erek diln Ankaraya dön. 
mü§lerdir. 

Çok iyi mesleğiniz vardır. Se\'e. 
rek çalışabilirsiniz. Seyerek ve Lo;;tiye. 
rek çalıştığınız da muhakkaktır. Tür~. 

polisi daima iyi şöhretli oldu. Bu şôh. 
reti muhafaza edecektir. }}; bir polL..;e 

malik olmak medeni bir memleketın 

iftihar vesile.sidir. Sizi sevdiğimize itı· 

mat ediniz arkadaşlar.,, 

Misafirimiz 

Yugoslav 
Başvekili 

Dlln şehrimizde 
gezintiler yaptı 

Yüksek misafirimiz Yugoslav başve
kili Stoyadinoviç ve refikası dün An • 
karadan geldikten sonra Perapalas o-
telinden bir müddet dinlenmiş ve son-

Al şalvarlı, sırma çepkenli sipahile. 
rin özcngileri yanında, burma sankh 

leventler arasında, kadirgalarda ve 
yeniçeri alayları içinde onlarm da ka
nştığt görülmüştür. 

Fakat İstiklıll savaşı kadar anaları. 
mızla kızlarımızı bize yaklaştıran baş
ka bir çarpışmayı geçmişte görmüyo. 
ruz. Belki ilk çağlarda (Yeni çay) Jn
yılarmda hakanlar devrinde bunun 
eşi var. "Kara Fatma" lar, birer tek 

tip değildir. Bunlar birer renuolarak 
tarihe geçti. ''Meçhul asker" nasıl 

Türk ordusunun kahramanlığına. im· 
zasrz mermer bir kaside ise, bu Kara 
Fatmalar da, Türk kadınlığını tarih 
yapraklarma geçiren ö:Yle timsaller. 
dir. 

Bir talim yerile bir savaş ala.nı 
arasında ayrılık görenler yanılırlar. 

ra Ayasofya, Sultanahmet camilerini Gerçek asker, bir manevra ile bir mu-
gezerek tehir içerisinde otomobille bir 
cevelan yapmı§tır. 

Akpm üzeri Belgrat elçimiz Hayda-

harebe arasında fark görmiyen yiği~ 
derler. Onun içindir ki .. Eribe" nin 
bir kartal yavrusu gibi yere serildiği 

nn Parkotelde verdiği ziyafette hazır toprak parçasını bir savaş siperi sayı. 
bulunmu§lar, geceleyin Şehir operetine yoruz. Evet mazgallarından ccben-

gitmişlerdir. nemler fışkıran bir siper. Zaten ma.. 
Belgrat 31 (A.A.) - Avala ajansı dem ki son sınır ölümdür ve o genç 

bildiriyor: kız, bu şerefle süslenmiştir. Sessiz yer 

Sabah gazeteleri gibi akşam gazete· lerle, patlamalar fışkıran meydan a
leri de ba§ sayfalarım ve diier sayfala- ra.aınqa .ua ~ark var,;.?. ~~t~.~~-~ 
nnın milhim bfr lmmmr vr. r:stoyt<!f • DUn, TUrkku§u bir tek tUytlnU kay. 
noviçin Ankara seyaahtine ve Türk - betti. Düşen bir tüyün yerine yaratı

Yugoslav dostluğunun ve ittifakının lışı bir tek tüy verir. Fakat TUrk 
muazzam tezahiirlerine hasretmekte - gençliği, bağışlayıştn tabiatını çok ge. 
<firler. ride bırakan bir cömertlik göstere-

Samupravda gazetesi diyor ki: ccktir. Bugün "Eribe" mukaddes bir 
Ankara mUzakerelerl tohum gibi toprağa. konuyor, yann 
etrahnda mUtalaalar oradan binlerce başak fışkıracak. 

"Türk gazetelerinde Doktor Stoyadi· T n- D n.... t 1 ile 
noviçin ziyareti kadar hararetli bir hüs e ~z p ır u as a 11::91 
nü kabule mazhar olan ziyaret az görül Bu, 8abah1."i Açık Söz'c:kn: 
müştür. Filhakika Doktor Stoyadinovi- Dünkü kaza esnasında birkaç kişi 

de yaralanmıştır. Bunlar arasmaa Ha. 
çin bu ziyareti dünya sulhü bakımın -
dan ve hassaten Balkanların sulhü ba . fız Yaşar ve bilyük muganniye Safi· 

ye de vardır. Dün akşamki "Haber" ktmmdan çok büyük bir ehemmiyeti ha 
iz bulunmaktadır. Doktor Stoyadino • gazete.si Nebilenin de bu kaza.da ya. 

ralandığını yazıyordu. Bu haber doğ-
viçin siyasi temasları ile, Türk arka - ~ 

nı degildir. . 
daşlarile birlikte şimdiye kadar Balkan Açık Söz bizi yalanlamak i3terken 
Antantı çerçevesi içine girmemiş olan kcndi.'ti büyük bir yalan uydurm~tur. 
devletin bu antanta girmesini kolaylaş- Çiinkil yaralanan Ncbiledir. Ve Al.. 
ttrmak için çalış'.lcağı da bedihidir.,, 

fer esnasında arabalara sinek girmek. -------------
man h.Mtanesinde tedavi e.dilmckte
dir. Safiye yaralanmamı§tır. Çünkii 

t:cdir. 
• 

Zovalh bir çocuk 
kuyuda boğuldu 

Şehremininde Karabaş mahallesinde 
Tavanlıçeşme sokağında. oturan sey -
yar pazarcı Recebin iki buçuk yaşın. 
da.ki kızı Bedia dUn akşam üzeri evle_ 
rinin bahçesinde oynarken ağzı açık 
bu!,,an kuyuya düşerek boğulmuş
tur. Babası kızınm cesedini kuyudan 
çıkardıktan sonra karakola giderek 
vak'a~'l haber vermiştir. Ceset zabıta 
doktoru tarafından muayene edildik
ten sonra gömülm~tür. 

alo 
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Balo için yaşınız çok 

Şehrimizdeki 

Jtalyanlor bugün 
merasim yapıyorlar 
İstanbuldaki İtalyan kolonisi, fa. 

şistlerin Roma üzerine yilrüyüşlerinin 
on dördüncü yıldönümü ile Habcşistnn 
da İtalyanların kazandıkları zaferi 

tes'it etmektedirler. 
Bu müna.sebeUe sabahleyin Scnt 

Antuan kilisesinde dini ayin yapılmış. 

tır. Öğleden sonra da Kaza ltalynırn 

da bir toplantı yapılacak, !talyad:ır 
gelen faşist fırkası erkanından Rn
dagna. bir nutuk söyliyecektir. 

küçüktür 
(Küçük Santrn) imzası ile aldığımız mektupta deni

yor ki: 
"Musiki ve balo beni müthİ§ surette cezbediyor, fakat 

annem beni hiçbir baloya göndermemekte ısrar c-diyor. 
Acaba ne yapmalıyım ki annemiı1 bu fikrini yenebileyim? 

CEVABIMIZ: Annenizin kendisine mahsus düşünce
leri vardır. Onun için hiç itiraz etmeden muvafakat etme· 
!isiniz. Esasen s;ok küçük olan yaşınız kendinizi idare et· 
menizc müsait değildir. Baloya ve musikiye olan cazibeniz 
sizi iimit ettiğinizden çok daha uzaklara sürüklüyeb}ir. 

kcmli.<~i lstanbulda değildir. On g;ln 
evvel Pcşteye gitmiştir. Ne diyelim 
tekzip hastalığı! 

ispanya ihtilali 
Uilktlmet kuvvetleri 

H mitsizliğe 
düşmüşler 

Berlin (Radyo) - İspanyada asiler 
tarafından zaptedilen Navalkarnero·dan 
hükumet merkezi üzerine yeni bir hü -
cuma hazırlanılmaktadır. HükOmet 
kuvvetleri arasında ümitsizlik mevcut· 
tur. Çünkü her türlü harp vasıtalarını 
kullanmış olamalarına rağmen bir neti-

ce elde edememiı bulunuyorlar, Ast 
kuvvetler ise bundan istifade ederek 
kat'i hücumlarına hazırlanmaktadırlar. 
Diğer taraftan asi kuvvetlerin batku 

mandam General Franko, kendi iıgalle
ri altında bulunan hatlar üzerinden 

Fransız pilotlarının uçtuğunu görerek 
Pr. Frans'a ihtar mahiyetinde bir be· 

yanname neşretmiıtir. General Franko 
bundan sonra kendi hatları üzerinde u-

çacak herhangi ecnebi tayyaresine ate~ 
açıl:ıcağmı bildinni§tir. 
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~---·~TTE /1 Güzel ve gürbtt 
l.-.ıl"".. Ç GUN çoeuk müsabakam 
.Japonyada dostça gezıntıler 

Yazan: John Patrick -4- Dilimize çeviren: H. ıu 

Japonların banyo dairelerinin kapısında 
ne sürme ve ne de kilit vardır 

JOÇU = KADl1' HlZl\lETÇI aldım. Baştaki boş yapraklara lngi· 
Buraya bir misafir girdibri zama•ı Jizce hayli iltifatkar cümleler yaz· 

hemen bir Joçu, yahut kadın hizmetçi. dım; ''erdim. 
ayağile hiç gürültü y~pmaksmn gelir Bir müddet sonra elinde kitap cldu· 
ve misafire çayını hazırlarnağa ba~lar. ğu halde ,·e hu nasıl~a o kelimelerdtu 
Bana Nikki hanında hizmet eden kız, şüpheye düşilp geri döndıı. Yazdığur. 
sevimli, zarif ve hayli tcduirli bir kız- her krJimeyi Japoncaya tercümeye 
dı. Yemeğimi yediğim müddetçe far· mecbur kaldım. Sadece: "Teşekkür 

dım etmek düşüncelerile :<arşımda otu ederim, güzel bayan!,, yazmalı imişim. 
rurdu. Bana yalnız yemek yemek BlR ABA, BİR SOPA 
düşüyordu. Nikkodan sonra "hafif,. seyahat et. 

Elbiselerimi ütüledi. Çoraplarımın meğe karar vermiştim. Bavulumu Ja. 
söküklerini dikti. Ve sabahle)in uyan· pon dostum Yozo Nomur:ıya vapurl:ı 
dığrm zaman yeşil Kayanı.1, yahut ça- göndt-rdikten sonra furoşiki adı veri· 
dır gibi shTi sinek cibinli_tinin, şafa~< len v~ eşya taşımağa yarayan bir bü• 
la beraber üzerimden itina ile kald!· yük mendil satın aldım. 
nlmış olduğunu gördüm. 4 dolar gibi bir paraya beyaz keten 

JAPON BANYOLARI iki pantalon ve üzerinde Japonca is-

190.000 nüfuslu Sendai şehrinde bir 
çok Japon şehirlerinde olduğu gibi 
büyük binalar yoktur. 

Pek uzağa düşmlyen bir mevkide 
çamlık Mat.suşima adalan görülür. 
Bunlardan bazıları büyüktür. Bazıla.. 
rı garip kuleler halindedir, pek azı 

meskundur. Bir tanesinde bir mabet 
,·ardır ki Japonya basma yazıJnrmm 
en antikaları bulunmaktadır .. Mera'k-
lılarm daimi ziyaret yeri olmuştur. 

Mal<ıuşima isk<'lesinde düzineler. 
le Snn1pan (Çine, Japonyaya mahsus 
bir :ıcvi kayık) bulunuyortlu. Yamalı 

yelkeni ve aşınmış tekneı:;inden sahibı. 
nin fnJ,n derhal anln~ılar: bir sampan 
seçtim. Yeis ve te\'Clikül ;çinde düşü. 
nen aclam, kendisine doğru gittiğimi 

görünce birden yerinden cuçradr. 
SAl\iPAN GEZINT1Sl 

Akşamları daima gelip banyomu!! mim yazılı iki ipek gömlek aldım. Ge
hazırlandığını bildirirdi. i'ere gömü- Iecek hafta içinde işte bunlar ve çorap, 
lli taht.adan veya çiniden bir tekne llO ustura, mendil, harita, bir de vapur, Hemen yelkenini çekti. Ve cevval 
115 derece hararette su ile doludur. tren tarif esi bütün eşyamı te.§kil ede- bir rüzgarın (;nünde i!erJeme.ğe başla· 

lnsan oraya yıkanmak için girmez. cektt dık. Bulundu~umuz lşinon;aki kör. 
Evvela dışarda snbunlanır, oğunur Pantolonlanmı ve gömleğimi barı. fezi gayet sığ hir yerdi. Her türlü b:ı.. 
adam akıllı temizlendikte.1 sonra g:- yo zamanlan yrkayor, gece vakti ku. lık. rlcniz yoı:unlannın arac::rndan ora. 
rer Birçok ecnebiler için lıu su ~ok sı- rutuyor ve bir terzi dükkanına. yahut ya buraya s~rii halinde koşuşuyordu. 
caktır. Pnkat Japonlar bt.oyunlanna bir çiftlik evine nnncıya kadar nuı Bu hollult içinde h:ıl f!ı. Ja!Jonların da 
kadar batarak bu suyun içinde t:zun süz olarak giyiyor, ancak oralard't imi "et yemeği,, haline getirmeleri 
zaman oturuyorlar. kendime bir çeki düzen verebiliyor. gayet tabiidir. • 

Borada da kadın veya erkek hi?.· dum. Yer yer durakltyarak eski münze. 
:rnetçiler, sırtınızı yıkamak üzere ge. Japonlar "kendi memleketlerin<\" v1 rahiplerin mağaralannı gezdik. 
lirler. en ço~ seyahat eden millet,, olarak ta. Bir kere bir adanın tA tepesinde bulu. 
AMERiKALI KADINLARI JAPON nrnmışlardır. Ekseriyetle her yerde nan çayhanede çay içmeğe gittik. 

BANYOSUNA DAVET seyahat tarzımın beğenildiğini gör. Bu takım adalarının o yiiksekliktc 
Dört Amen"kah kadın öğretmen ha- düm. Yalnız arada bir benden şüphe- görünen manzarası harikuladeydi. Ye. 

halı bir hotcruda oturuyorlardı. Nik- ,lenen memurlar ufak tefek zahmetler şil bir saha üzerinde ebedi dinlenmiyc 
kodaki son gecelerini olsun bir Ya- çıkardılar. varmış sessiz bir kervan gibi duruyor· 
doyada g~irmeleri için zorladım. An- Vlkko şehrinden ayrıldığım sabah lardı. 

cak kapıya gelince şaşalarnama}annr tren 5 roı ·onuna a ar açık c saha. Ba.Şka bir yoldan dönerken daha 
sıla sıkıya tenbih ediyordum. Çünkü Jar içinden yürüyerek gcçltim. Ço~ yavaş1adık. Rüzgar gittikçe hafifledi. 
muazzam antreler veya sun'i cephelp zevk1i bir yolculuk .. Burada Tokyo. :Nihayet büsbütün durdu. 
Japonların pek rağbet ettiği şeyler nun boğucu sıcağı yoktu. Ve hayatın Kayıkçı, kıç taraftaki bir küre!(. 
değildir. Hanın yüzü caddeye deği'i, seyri o kadar hızlı değil. Hayat, asır. Je balığın kuyruk hareketlerine benzi. 
çamla dolu, bulutlarla sarılı dağlara larca nasıl gidiyorsa, hiç çalıın1nı haz. ·ruı mın:ı ha:rcl:ett.ı>rl.ı> hh•& ilerlctıucgı.! 

bakıyordu. Fakat küçük çamlarla sil~- mamıştr. başladı. 
Jü ve içerisinde bir çayhane, zarif bir TREN YOLCULUGU Kayığın yanındaki küreklerle de 
i~adet köşesi bulunan bahçesinden, Tren yolculuğu ise, insana daim:ı ben ~endisine yardım ettim. Ağzmd:ı 

A - 1 - 2 yaşındaki süt çocukları 
B - 3- 7 yaşındaki oyun çocukla 
C- 8 - 13 yaşındaki çocuklar a 

sında yapılacaktır. 
Gazetemiz bu müsabakanın yalnız tertibı1e kazananZara hediyo 

üzerine almı,'Jtır. Güzel ve gUrbüz çocukları seçecek hakemler arasınM 
temiz mensuplarından hiç kimse bulunmıyacaktır. Böylece seçim çok 
bir heyetin huzurunda yapılmış olacaktır. 

Müsabaka şekll: 
1 - 2 yaşındaki çocuklar 

Bunların seçimi güçlüğii. dolayısıyle halcem hlılzurunda yapılmıytı 
Bunların gazetemiz<lc yalnız 1 esimlcri neşredilecek, en güzel ve gilrbilZ 
okuyuculanmızın reyleriyle ayrılacaktır. Bu müsabakamıza çocukla 
tirak ettirmek istiyen ana ve babalar çocuklarının: 

1- Ya§larım 

! - Kilolarını 
yazıp g?;ndcreceklerdir. En fazla rey toplıycıcak on çocuk ara.srndan <1' 
len malumata göre en güzel ııe gürbüzilnll ayırmak i.:i mütehassıs dold 
bırakılacaktır. Onlann verecekleri 1u:ırarla birinci, ikinci ve üçüncü il6 
l.ecektir. 

Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, Uç 
ne 5 lira verilecektir. 

3 - 7 Ya§ındak& kı.z ve erkek çocukl.ar 
8 - ıs yaşındaki kız ve erkek çocukl.ar 
Bu ya§taki çocukların önce gazetemizde resimleri c:lkaca1~ sonra dJJ 

tayin edilecek bir günde umumi bir yerde seçmeler yapılacaktır. 3 ııe 1 
8 - ıs yaş arasındaki küçilklerden kız ve erkek olmak üzere iki biri 
ikinci, iki üçüncü seçilecektir. 

Bunların birincilerine fO şer, ikincilerins 1f şer buçuk, ilçilncü 
beıiCr lira para mUka.fatı, bundan başka gerek sUt çocuklarından, gerelı 
lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 

Yalnız şuna dikkat etmek lazımdır. Müsabakamıza resim g. 
ya göndermiyerek iştirak edecek çocuk babalarının Haber ok-uyucust' 
şarttır. Müsabakamız yalnız kendi okuyucularımızın çocukları içindir. 
ispat etmek için de müsabakamızın duvam ettiği müddetçe neşr 
kuponların toplanmı§ olması lazımdır. 

Çocuklarını milsabakamıza i§tirak ettirmek istiyenler gazetemiz b 
resimlerini parasız çektirebilirler. 

Çocuklarının resimlerini çektirmek istiyen ok"'Uyucularımız idare 
maracaatl.a birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla Beyoğlunda / sti1dô.l 
sinde Foto Etem lstan'bulda An1Mra caddesinde Basın Foto müess 
müracaat ederlerse parcısız oZa.rak 1 yaşından 13 yaşına kadar çocrı 
resimlerini çektirfebiUrler. 

sat çocukları için kart almıya gelecek babaları çocuklarının 
boy ölçiilcrini de getirmelidirler. 

Paza~~~ rm:~k sJ 
Postasını <>kuyunuz. 

Yarmkl sayısında bütün futbolcula
rı alakadar edecek bir müsabakanın 
ta.f silatı vardır. 

Dün ve Yarın 
T ~,.,.i;.-o ı.~n:.ı-.. ı• 

No. 60 

Yeni Kadırı 
cıvnrdaki dere, göl ve köprüden çok tazelik veriyordu. Bindiğim vagonda kalan yegane iki dişini göstererek gü. 
hoşlandılar. birço~ mektep çocuğu vardı. Elimle lü~di. Samimi bir yolculuk yapı- bir odun ateşi yaktım. Sulu istiridyc-

Kendilerine tamamen hususi surette onla!'a para, mendil ve kibrit çöpün" yorduk. Jer, yahut birkaç kıvrak balık getlrec 

CEMiL SENA ONGUıl 
-~ 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yerı 
kütliphanesi Istanbul 

birer banyo dahi alabileceklerini va- den bazı hileli oyunlar yaparak ah. ADADA BALIK YEMEGI ğini sanıyordum. 
adetmiştim. Ancak kapmrn önünde haplık tesis ettim. Fakat ben acıkmıştım. Yüzümden Fakat az sonra göğsünü kabart. Bu kitapla Dün ve Yarın 

külliyatının altıncı serisi 
lanmıştır. 

nöbet bekleme'k şartile. . Arada bir ltüçük bir arkadaşm: kederim anlaş1hyor ve arada bir ümit mış olarak, beraberinde sürüyüp bir 
Çünkü bu banyo dairelerinin kapı- - Bu esrarıcngiz şeyi nasıl yapı. le midemi uğuşturuyordum. mürekkep balığı getirdiğini görünce 

srnda ne sürme, ne kilit vardı.. Olur yorsunuz? diye ufacık gözlerini ışıl. İhtiyar kayıkçı, kayığını en yakın doğrusu şaştım. O zamana kadı-. t '-----------~ 
ya, i~erde kimse yok zannı ile biri.. datarak tecessüs eseri gösteriyordu. bir adaya yanaştırdı. Bana ormanbğıı gösterdiğim zevk ve heyecan silindi. ----------__. 

JOÇUYA VEDA HATIRASI Japonyada İngilizce ikinci lisan doğru gidip odun toplamaklığımı söy. Lakin Jnponynda herhangi rleniz Y"· 
Akşam yemeği zamanını bekliyor- olaraktaammUm etmiştir. Dükkan ta he Jedi. Kendf de tahta kunduralarını ıneğin! istihkar etmek doğru bir Şf"\' SEZA R 

dom. Bu sırada Joçuma, yani kadır lfi.Jarrnda, yaftalarda, posta pullar~ ve kimono adı verilen Japon yeldir. değil.. Ateş üzerinde pişirildikten Fy .. k··ıı· tııı 
hizmetçime, gösterdiği hararetli yar- üzerinde, cigara paketlerinde ve bu rnesinl üzerinden atarak suya daldı. sonra yavru mürekkep balığı leziz btr Dun ve ann tercume u ıya 
dımdan dolayı, uydurabildiğim kadar gibi şeylerde İngilizce yazılara rast. Arada bir hava almak i~in suyun Uze.f hal alıyor... ı Fiyatı 40 kuru§tıır 
Japonca okşayıcı sözler söyJedim. lanır. Orta mekteplerde Ingilizce rine çıktığını görüyordum. Çabucak (Devamı uar) 
Önce kızardı. mahçup bir gülümse- mecburi dildir. ----------------------------.~------------
yişle koşarak dışarı çıktı. Fakat son- 'i'renle geçtiğimiz sırada birço:C 
ra bana bakmak vazifesini hatırlayın. elma, armut buna benzer meyva ağaç 
ca tekrar geri döndü. ları görüyorduk ki, olmağa yaklaşan 

Dir gün Çuzenji gölünJen döner- meyvalarm etrafında birer .kese kağ1. 
ken bu kızcağıza öyle bir hediye ver- dı sarıhydı. 
rneği düşündüm ki ihtiyarladı;;.T zaman - Bu neden? diye sordum. 
hile, '\"aktile hizmet ettiği bu tuhaf - Böceklerden muhafaza için, cc 
yabancıyı hatırlayabilsin. vabını verdiler. 

Şekspirin, Lemb tarafından hulacıa l\IATSUSll\lA ADALARI . ~ 

edilmiş iki cpt Japonca eserini satın İstasyondan bir köy gibi görünen 

Herkesin ağzında bır kelime 

KALiENTE dl 
DOLORES DEL RiO: Çünkü bugüzeı filmi herkes be4er1 

TDRK sinemasında: Bugün 11 de tenzilatlı matine 
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1 Oıaıerin 
ruhuna fatiha! 
:tüt Mesut bir aile, ocağı gürül gü., 

;anan bir odada oturuyor •. 
Car :Saçlarına kır düşmüş bir ihtiyar 
han er (Paşa).. yeni karısı Nebahat 
ka ıın \'e Paşanın merhume birind 
r~~"?an olan kızı Esma .. 

1iy] tıyar, çiçek meraklısıdır .. rlir e
d e t.esbihini çekerken, ôteki eliyle 
lt\;ş tbır gazete kağıdı üzerine yayıl . 
ları 1 ohumıarı muayene ediyor .. Bun. 
rı·· stanbuldan ısmarlayıp daha he. 
b:~ ge~irtti.. Yarın, çiftliğinin çiçek 

Çesıne ekecek n .. 
fer U\·ardaki saat onu vurunca, Ca. 

Paşa, Humeliye çalan şivesiyle: 
- Esma! • dedi. 
- Efendim, babacığım. 

Ceıd7 ul~aydi kızım, yat.a.~ın gayri. 
rıı· ~kun .. Ilak canım annenin res. 
ıne. Onu d.. .. k k. • . 

l'ij uşunere uyu ı gırsın 
Yacır"nna E•"· . . .h tl Aın ı:.• •• !i..-:.ın sana ıyı nası a er. 

ı._ a unutmaya ın okumayı bir El. 
•14rn ii k 
A.rrı • ç ulhu\·aUahi yatmadan evvel. 

canın da ruhuna yollay:ısın •. R Peki, babacığım .. 
cıırt r rz, .d.~varda asıh duran bir ka. 
tam esrnı oniinde durdu. (Bu resim 
)'orı~"'" kendisine ne kadar benzi. 
bakı 

1 
Rıvır kmr kirpikli, hulyakar 

ikı Aş 1
' armudi bir ı;ehre .• Ayrı ayrr 

bakt ~ernden, anne kız, biribirlerine 
!tıi kı ar. Sonra, Esma, bir erkek res 
lıab~rşısına geçti: Amcasına da mu. 
..1n tle haktı .. Ye nihayet, geri dön. 
""; "A 
baha_; llah rahatlık \'ersin!.., diyerek 
ttkna1

.Yle ~vey annesinin ellerini öpüp 
aa,.la ı. :Nebahat, kızın sırma gibi 

~ tını ·· kilde h Çozdü. Geceye mahsw şe. 
Ot'd"• 

l\\. "li u. Alnından şefkatle öpe. 
l'ah~u k aydi bakalım! Sana da Allah 

}{ ı versin!,. dedi. 
~ttı~anıa ihtiyar, yeniçeri usulü 
~l'ak :·ataklı pos bıyıkJannı sıvaz. 
~ \\ i. 0ksüz kızının arkasndatı . 
tırıı k Uzttnl! l>iılflrlctan sonra, Jr .. pı. 
lla döal>andığını görünce, genç kansı. 

tıdU: 

" - :Neb h t h ........ ,.. a a anım .• Uğasın azıcık 
.. 91 ..... _ ·~ 1 J\ • .. ,. "-"t n tn&ZRR •• 

hiraı ;::ın, ~uti, kalktı, Cafer paşa.>1 
'diy0 td ba, biraz da ''eJinimet telakki 

:I> n. Yaklaştı; uğmağa başladı. 
l'tıfru~§ıa, iki bUkJüm, hem sırtının 
htıa .. rnasını zevkle tadı .. ·or hem df' 
~ l<l Onij J ' 

~t'tı:ıtı ndeki tohumlarla meşgul. . 
Y tıror .• 

ı._ - All qt b ah razı olsun senden Neba 
'1!ı .. :a_ııını •. Bu Yavruya hissettirmez. 
't.ı eıfının e'·-"kl"ği . Ba d ,, :J"ar l ~ı ı nı.. na a 
ll.lıı ac: nıuşsun .. Doğrusu merhume. 
dır. Zi ını unuttum, der isem yalan. 
'i!tıle ı..~a, aslan gibi yetişmiş karde. 

11..ueraber 4, ha .. 
e hat, keserek: 

t -Anı 
er 8Öy] atma, paşacığım .. Her se. 

l'tı111: p:r; miiteessir olursun .. Biliyo. 
der,1i t c kaza .. Fırtınalı bir gecede 

_ ~Çerken, sandalları devrildi .•. 

~-~dıın ğuldular zavallılar •. Buldu. 
~l ın,1'.a ce..~tıcrini, ne ki yaptırayım 
ti~Jeti yr .. işte Yalnız bir Jtangi resinı 
~Slar1 kadigilr kalmıştır Hanımın da 
'tıar1 °PUp takılmıştır, ıskarmozun 

daı._ tıa bi 
~Q -ıa ~t r tutam.. Ah, of. Hah. 
.\ 1'tfl._1 ırasın Nebahat hanım sağ 
\, •b, .~ altına .. Çok yel girmiştir •. 

lı q, 

tı~t tı Son "Ah 
ı. , ah,. lar, can evinden 

dl. ~'1'hat h 
· anım, korkuyla gerile. 

.... ~ 
ı,t~ 'l>,~ :· Paşam, acıttım mı? .•. 
~ >'tıtaıa e]f gibi ayafa kalktı. Göz. 
Sot:'rt lfittd:r~dan dışarı uğramış, 
dııt ~ltJt hak '~ki üç adım attı. Demin, 

''t\tc, b tıgı ~erçevelerin önünde 
..... f\.._ lktı: 

"'lllarr o 
"""'"' · nları .... ,.. ... 

''"' Oıtı'"a ' ne oluyorsun? 1tıı "· rınr ~. ~~ı.. . ma~wle, çu;ek tohum. 
...... () t<f ı: 

tıll\t 1 

1 '· " .... ~tıı"d 'batı ""it 1
"1 hll .:a~. '<endinP .... eı ! Söv. 

~ıı ... ""-ıt ıtt n ~ana, l-H lfılnrdn·ı t:!t> 
" "'" t b ... ,. ,..Fifr,.o;.c:ir oluvo-. 

I)~ .... 
u isterseniz, enelce pe. 

şa, gerçi, ilk karısiyle biraderinin f t!. 

ci ka7.aya kurban gidişlerini andığı es 
nalarda fazla müteessir olurdu: Göz. 
leri sulanırdı; fakat, böyle mecnuna. 
ne sıçrayışları, anlaşılmaz işaretler! 

görülmüş ahvalden tleğildi. Nebahat 
hanım, endişeye düştü: "Delirdi mi a. 
caba?,, diye düşündü. Fakat, bereket 
versin ki, Cafer paşa, büyük bir iradi! 
kuvveti snrfederek yüzüne mümkün 
mertche tabii bir ifade \"erdi. Sesini dr 
sakinleştirerek: 

- Hanım!. Sen gidip yatasın ... 
dedi. 

Bu çiftlik, daima erkeğin sözünii 
geçirdiği bir muhittir. Kadın, ne emir 
verilirse onu yapar .. Nebahat hanım: 

- Pelı;i, Allah rahatlı\ı versın e. 
fendim! • diye itaat etti. 

Hoş, bu civarda Cafer paşayr 

dinlemiyecek kim vardır k:? .• O, değil 
kadın?ar:ı. ch'arrndnkf biitiin erkek. 
]ere hile, bütün ömrünce ~özünü ıre. 

çirrniştir. J\irn<ıe onun bir dediğini 

iki etmemiştir. Hatta en çapraşık iş. 

]erde dahi!. ''Yurun !,. kumandasını 

verir vermez, adamlan tabancalara 
davranmışlar, bir küstah rakibi yen 
sermişlerdir, sonra, kabahati içlerin. 
den biri üzeriT\e alarak nn._:.,.haney: 

boylamış. yahut tevkifhaneden kur. 
tul muştur "Asın!,, a.~trrmış. 'Kesin?,, 
kestirmiştir. Bu yeniçeri tertibi ya. 

takh br.)'lklnr kolay kolay böyle celô. 
detli durmaz: bu kaşlar, iradesiz bit 

adamda böyle alna doğru kıvnlma-ı; 
bu gözler, her er kişide böyle hiddetle 
sönüp parlamaz .• lnsan bu şekil ve şe. 
mailde olmak için, mutlaka derebey 
ruhlu. mutlaka atrcı, kırıcı olmalıdır. 

Ve böyle bir adam. kansına karşı 
da elbette, müthiş bir kazaktır. Nite. 
kim, işte, hir an içinde Nebahat ha. 
nım, odadan gölge gibi silindi .. 

O gittikten sonra, paşa, bir kere 
daha, çerçevelere baktı ve deminki ye, 
rine doğru koştu: 

- Onlnl dive kendi kendine 
inildedi .• ..lfüy)e tohumları iki yana 

saçtı. Altlarında bir gazete. kağıdı 
göründü .. lstanbulda, kalabalık bir so 

kakta çekilmiş bir resim .. Insanlar sa. 
ğa sola doğru tesadüf en yürüyor. On 
planda bir çift .• Yüzleri vazıh olarall 
görünüyor .• 

- Onlar ... 
Gazeteyi kaptı 
Tohumlar yere saçıldı .• 

Gazete elinde, duvardaki f otoğ. 
raflara doğru yürüdü. Bir gazeteye, 
bir çerçevelere bakıyor.. Boğuk bir 
sesleve ağlamaklı gibi: 

~·.., • ,t o.11 • ~('., ,.. .. ne hiitiin Ölii 

,,..;,. ,, .. , ... ,, • .,~ okuy~~ıın üc ilhl\s bir 
ratiha !. Ama laz1m değil her hangi 

HABKR - Akşam postası 

Toınlt©>liil amca 
resmftlfllft 
çe k'ltn ırd n 

Yazan : Niyazi Anmet 

412 sene evvel bugün 

Padişah Süleyman, damadı 
Ferhat Paşayi idam ettirdi 

14 sene evvel bugün 

623 yıl hüküm süren saltanat 
ilga edildi 

Osmanlı saltanatı tarıhinuc O) le - idam, dedi. ~""erhadı huyundan 
paşalara rastlanır, kı çok defa idam rnzgcçirir. 
padi~htan ziyade nüfuzla harekı>t llu sözler, ncrliesi hayrete düşür. 
etmişlerdir Bunlardan biri dt' dü. Gerçi Ferhat paşanın fenalıkları 

Ferhat paşadır. Ferhat paşa va- çoktu. İstediğini yapıyordu. Fakat 
li idi. l<'afat o validen ziyadt• ne de olsa padişahm damadı idi. SU. 
bulunduğu yerlerde cellfltlık sıfatiyle leymnnın sözlerini çok k~mse bir tec
kendisini tanıtıyordu. Paşanın hayu. rübe sandı: 
tında altı yüzden fazla insan haksız - Aman ı;ıevketlu .. dediler. Fer. 
yere öldürüldüğü kaydedilmektedir. hat !>aşa ce.c;ur bir kumandandır. El. 
Bu tahammül edilmez zulümleri hal- bctt~ uslan:ıcak .. 
kı şikılyete sevkediyor. Gizliden gizli. Süleyman: 
ye lsta.nbula yollanan mektupla1 da: - Onu ölümden başka bir şey us. 

- Ferhat paşa bizi cehennemd~ landıramaz .. Vakit geçirmeden öldU .. 
yaşatıyor. Haksız yere öldürüyor. n;. riinuz. diye kati emrini verdL 
zi kurtarın .. diye sızlanıyorlardı. 1524 yılı 1 ikinciteşrin günü, 412 !"ene: 

Padişah, üst üste gekn şikayet. e''Vel hugUn, padişahın damadı Fer. 
ter üzerine Ferhat paşayı azletti. Fa. hat paşa, ce1.asını gördü. Kayin pede. 
kat pnşa, damattı. Padi~ah, hemşiresi. ri padisahın emri yerine getirildi. 
nin yah·armalarına dayanamıyara!, 1922 yılı 1 ikinciteşrin günü, 14 se.. 
yedi bin akçe ile Semendre eyaletine ne evvel bugün, millet meclisinde 
tekrar nasbetti. Yeni nasb haberini a· Gazi Mustafa Kemalin, Osmanlı sa]. 
tanlar: tanatmın lflğ\'1 zarureti hakkmda ver. 

- Bu tahsisat Ferhat paşanın irti. diği izahat ve yaptığı teklif üzerine 
kabına set çeker .. Bulunduğu yerin Osmnnlı saltanatı resmen i~~a olundu. 
hük\imet merkeı:ine yakın olması el. 
bette f enahklarını da unutturacak, di. 
yorludı. 

Söylenen sözler doğru idi. Yalmı 
halka işkence yapmak arzusu kanına 
işliyen paşa rahat duramıyordu. 

Semendreye gider gitmez, eski 
şiddetinin daha fazlasını gösterdi. 
Kimseyi dinlemiyor, istediği gibi lmre. 
~t ediNAı4u.. emeodreliJer: 

- Pacffp11m"'mr11"11tttdtr. •zıoetre 
yapar, elimizden ne gelir. Allah bi • 
beJa \'erip ba5ımızdan def etsin .. diyor. 
lardı . 

Padişah Stileyman, Ferhat paşa . 
y:r yeriden tayin ettikten sonra gizli. 
den gizliye onunla ali'ı.kadar oluyor. 
du. Eski huyundan vazgl!çmediğim 

görünce: 

1 - Tüı-k evJatlannın işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarım 
meccanen kabul eder. 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklanm yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
il.inlanndan istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
facte etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, ?iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 

Saltanatın ilgası 
1299 .) ılın da kurulmuş olan salta. 

nat 623 yıl hüküm sürdükten sonra 
tarihe karışmış oldu. 

• • • 
Saltanatın ilgası tarihi yıldöniJ. 

mü Abdülhnmidin kendisine nasıl dua 
ettirdiğine bir misal: 

Allahume cyyid vcnsur • vahf ez 

vel lıakarıel nuıazzam, mevUi mülükü! 
Arabi ucl Arem, zillullahı fil iilem, 
hadimul haremcyn • iş şerif cyn, ela ue 
huves - sültaıı, essült.arı iln • issulta. 
nulgaz: Abdullıamit Jıan, ibn . issultaıı 
• f!lgazi abdııl mecit han, ibnis M sul. 
tan gazi Mahnwt han, min nesli ali 
Osman, helledellahu hilt11etehu ve eg. 
yede bil adli saltanatalıu ve efade 
alclôlcmine birrehu ve ihsanehu ilen. 
tilıa • izzaman ı•c nihayetuddeoeran 

o st:~@I n <B1 n m 
$®1iil~Ôfll 

l.eslcy Vareing uzun siircn antren
manlardan ve tahsil'lerden sonra ha.
yatının yegane gayesini teşkil eden 
tiyatro sahnesine nihayet geçen hafta 
"istediğim {ICnsin,, piye.~nde ~~ T01ü 
oynamak suretiyle çıkabilmişti .. Fa
"kat ne ya-nk 'k; tiyatroda ancak bir 
haf ta kakı.bildi. Çünkü, sinema k"'Um
panyalarının teklif ettikleri büyük 
para ile birlikte "Seni i..<ttiyon.ım,, 
sö:lcrine dayanamadı. Bundan sonrtı 
onu filmlerde göreceğiz, 



Irak isyanı i 
i 
i . 
i 

Yapılan hükUmet darbesinden sonra 
iraktaki eski harbiye nazın İngiliz ta· 
raftan Cafer paşa öldürülmüş ve eski 
hariciye nazın Nuri Sait paşa ile Da • 
biliye nazın Geylani ve Başvekil Ya • 
sin paşa memleket dışına çıkarılmıştır. 
Bunların Suriyeye gittiği haber verili
yor. 

ru Irak askeri aşiretlerinin askere alın- ! 
ması meselesi etrafındaki noktai nazar 
ihtilafı teşkil etmektedir. 

Dün geceki geç vakit gelen haberle
re göre kral GaziüJevvel bir emirname 
neşretmiş, meclisin feshedildiğini, ye • 
niden intihap yapılacağını bildirmiştir. 
Bağdat şehri askeri işgal altındadır. 

Arap dUnyasrnda yana 
hAdlseıer 

Berlin ı (Radyo) - iraktaki hadi -
seler arasında harbiye nazın Cafer pa
şanın, siyasi muhalifleri tarafından öl
dürülmesi, Londrada endişe uyandır • 
mıştır. Siyasi müşahitler, iraktaki ha -
diacleri, Arap dünyasında daha bir ta· 
lam diğer hadiselere önayak olacak 
mahiyette görmektedir. ingilterenin 
yakın §Hkta başka güçlüklere de tesa· 
düf edeceğine ihtimal verilmektedir. 

Londrada sanıldığına göre, irakın 

yeni iki şefi, bütün Arapları bir araya 
toplayarak bir Arap devleti kurmağı is
tihdaf eden gayretleri teşvik edecekler· 
dir. 

••yan hakkında tafsl I at 
Vaziyeti aydınlatmak ıçın şu 

malOmatı daha vüzuhla tekrarlıyahm: 
Bağdattaki hükOmet darbesinin esası 

Birkaç zamandanberi,Fıratın merkez 
mıntakasmdaki Şia kabileleri isyan ha
lindedir. Bunları tam surette itaat altı
na almak istiyen Sıtkı bey, ordunun tak 
viye edilmesini talep etmekte ve bunun 

da ancak mecburi askeri hizmetin ika
me edilmesile kabil olacağını bildir -
mekte idi. Diğer taraftan hükumet ise 
daha mutedil bir hattı hareket tutmak-
ta idi. 

Sanıldığına göre, yeni hükQmein ilk 
işi, bütün vatandaşlar için askeri biz -
met mecburiyeti koymak olacaktır. Ka

bileler ise buna muhalif olduklarından 
yeni bazı isyanlar beklenebilir. 

Yeni başvekil Hikmet, Süleyman 
halka hitaben bir beyanname neşrede . 

rek halkı sükuna ve çahşmağa davet 
etmiştir. 

Yeni hükQmet, Irak askeri unsurla . 

rına daha az muhalefet edecek ve belki 
de irakta bir nevi askeri diktatörlük 
teessüs edecektir. 

Kab. lelerln a•kerllAI 
Londra 1 (Hususi) - Irakta kabi. 

lelere de askerlik teşmili lüzumun-ı 
inanan ve bu suretle bir darbe ile ida. 
reyi ele alan hükumetin bu kabilelere 
mecburi askerlik tatbikinde güçlük. 
lere tesadüf edeceği sanılıyor. 

Korkunun hikim olduğu 
bir siyasi ziyaret 

Kral Karolun Pragı ziyareti 
böyle telakki ediliyor 

Bu sabahki posta ile gelen Daüy} sında yapılan anlaşmaya Çekoslovak 
Berald gazetesinin Prag muhabiri ya_ yanın da gireceği sanılıyor. 
zıgor: 

Romanya kralı Karolun Çekoslo. 
Tak :merkezi Prası ziyaretinde korku 
htldmcllr. 

Çekoslovakya Romanyadan her 
ildsi de faşist memleketler kuvvetleri-, 
nin büyümesinden korkmaktadırlar. 

Çekoslovakya ise Romanyarun ker. 
dl.sini bırakacağından korkmaktadır. 

Herkes kral Karolun Pragı z.iyare•i 
esnasmda bir suiikast teşebbüsü kar. 
pnda kalmaSTndan korkuyor. 

Küçük Antandm yalnız iki azası 
bu tesanüt nümayişine iştirak etmiş o. 
layorlar. 

Üçüncü aza olan Yugoslavya, göT.e 
çupar derecede bu toplantıda bu. 
)anmamak tadır. 

Kral Karolun hayatını muhafau 
h......unda alınan ihtiyat tedbirleri 
Jrllrrlyet sever Çekoslovakyada şimd!. 

ye kadar görülmemiş bir sıkılıktadır. 
Bütfin resmi merasim, son dere. 

eıede süratle yapılıp bitirilmekte ı·c 

halk Kraldan mümkün olduğu kada~ 
uzakta tutulmaktadır. 

Kral Karol ile Çekoslovak Cum. 
hur başkanı Benes'in istasyonda bu· 
lqması birkaç dakikalık bir iş ol. 
muştur. 

Sonra her ikisi yağan yağmur al. 
tında ve iki Sll'a kesif asker arasındar. 
süratle geçmişlerdir. 

Çekoslovakya, ltalyan 
blokuna mı girecek 1 
Diğer taraftan Londradan geJen 

haberlere göre Çekoslovakya ile ltal. 
ya arasında da konuşmalar yapıl -
maktadır. 

ltalya hariciye nazırı Çekoslo. 
nkyanın Romanya elçisini kabul ed'.! 
rek kendisiyle uzun müddet görüş. 
müştür. Orta Avrupa hakkında ltal· 
ya - A,·usturya - Macaristan ara. 

Dahlliye müsteşarı 
Vehbi saylavlığa 

namzet 
Ankara 1 (Telefonla) - Münhal bu
~ be; ~yfavhktan birine Parti ta
rafından Dahiliye Vekaleti müsteşarı 

Ye!tbinfn namret g8sterildiği söyleni -
yor. Münhal mebusluklar seçimi ikin -
citCfrlnin sonlarma doğru yapılacaktır. 

Fraırnsoz, Bngnonz 
ve Alman 
ponnsneırı 

Bir çıplaklar 
cemiyeti için 

t:ahkikat:a 
başladılar 

(Paristen bildiriliyor) 
Kurdukları kamplarda erkekle kadı

m kur'a ile birleştirdiklerine dair şika
yetler yapılan bir çıplaklar cemiyeti hak 
kında Almanya, Fransa ve Belçika po
lisleri takibata baılanuştır. 

Fransada tescil edilıniı olan bu teş· 
kilitm elebaşıları olduktan söylenen 
altı erkek ve altı kadın tevkif edilmiş· 
tir. Söylendiğine göre bu te§kilit Nor· 
mandi, Arden ve Karaormanda çıplak· 
tar için kamplar açmış ve buralara bü
tün Avrupadan hatta Birleımiş Ameri· 
kadan sürü sürü kadınlarla erkekler 
gelmiştir. 

Bu teşkilatın şartları arasında bu 
kamplara girecek erkek ve kadın sa
yılarının müsavi bulunması ve kamp -
larda ikametleri müddetince tesadüfün 
birleştireceği kadınla erkeğin ruh arka
daşlığı yapmaları da vardı. 

Kampa gelen . erkeklerle kadınla:-
kur'a çekilinceye kadar ayrı ayrı yer
lerde bulunduruluyorlardı. 

Kadınların isimleri birer parça kağıt 
üzerine yazılarak sandığa konuyor ve 
erkek buradan çektiği kağıt üzerinde 
adı yazılı bulunan kadını kampta en az 
oturacağı müddet olan bir ay için ken
disine eş yapıyordu. 

Evli karı kocalar da kampa anC4lk 
kur'anın kendilerine göstereceği eşlerle 
yaşamağa muvafakat aşrtile alınıyorlar 
dı. 

Her üç memleketin polisi İngiltere · 
den diplomatik kanallar vastıasile ya
pılan teşebbüs üzerine harekete geç · 
mişlerdir. 

Fransız polisi tevkif ettiği adamla . 
nn isimlerini gizli tutmaktadır. Fakat 
bunlardan bir kadınla bir erkeğin sene
lerdenbeı;,i Avrupa kıtasında çıplaklık 
propagandası yapmakla tanınmış İn . 
giliz oldukları söylenmektedir. 

Şikayete sebep olan henüz sinn!rü: t • 
vasıl olmayan ve cemiyetin fransızcn 

basılmış nizamnamelerini anlamayan 
iki İngiliz kızdır. Bu kızlar kamp şart
lama itaate mecbur edilmiş olduklarnı
dan ıiklyete yol açılmııtır5 

' llABEK - Dpm ~· 

=· 
Atatürkün 

teşekkürleri 
Ankara 31 (A.A.) - Riyaseti 

Cumhur Katipliğinden: 
Cumhuriyet yıldönümü münasebe

tile her taraftan gelen ve ulusun bu 
en büyük bayramında vatandaşlann 
yüksek duygu ve heyecanlanna ter· 
cüman olan yazılardan Atatürk mü- E 
tehassis olmuşlar ve teşekkürlerile ! 
tebriklerinin iletilmesine Anadolu A- i 
jansını tavzif buyurmuşlardır. i ·---········-·········· ..... ·-------·= . 

Yugoslav 
BaşvekiJi 

Patrikhanede 
Misafirimiz Yugoslav Başvekili Sto

yadinoviç ile refikası ve maiyetlerinde
ki zevat bu sabah Patrikhaneyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Misafirler Patrik tarafından karşılan 
mışlar, kendilerine gene Patrik tarafın
dan birer altın haç hediye edilmiş.boyun 
larına asılmıştır. 

Bu merasim esnasında misafir Baş -
vekil bir nutuk söylemiş, patrik muka-
bele etmiştir. • 

Yugoslav Başvekili öğle yemeğini 

Bilyükadada Yat klilbünde hususi su • 
rette yemiştir. 
(Misafirimizin dilnkü ziyaretlerine 
ait yazı 3 üncü sayfadadır.) 

Muhallflerın yalam 

Fransız 
Dahiliye Nazırı 

Asker kaçağı 
olmadığı anlaşıldı 
Paris 31 - Fransada sağ cenah par· 

tileri, dahiliye nazın M. Salengroyu 
büyük harp esnasında asker firarisi ol· 
mak ve harp divanı tarafından giyaben 

idama mahkum edilmiş olmakla ittiham 
ediyordu. 

Fransız erk t ha • ci umumiye re· 
ise general Gamelinin riyasetinde teş -
kil edilen bir komisyon, Salengronun 

dosyasını tetkik etmiş ve şu neticelere 
varmı§tır: 

1 - M.. Sat,.nero hakkında eti"""' 
harpçe muhakeme olmuştur. 

2 - M. Salengro hiç bir zaman ida
ma mahkum edilmemiştir. 

3 - O zaman Almanyada esir bulun
masına ve kendisini müdafaa etmeme-
sine rağmen divanı harpçe 
karar verilmiştir. 

beraatine 

Ziraat Vekili 
istifa mı edecek 

Bugün Ankaradan bildirildiğine göre 
Ziraat vekili Muhlisin geçirdiği ameli
yat yüzünden uzun müddet istirah•te 
muhtaç bulunması sebebile istifa ede • 
ceği söyleniyor. 

Sofyada erkek 
eksikliği v~r 

Belediyenin geçen haf ta neşretmi§ 
olduğu istatistiklere göre erkek az 
kadın çoktur. 33233 bekar kıza koca 
olabilecek ancak 19048 bekar erkek 
vardır. 

ıı~-1936 

Göğüs ekzersisleri 

Gövde mümareseleri vasıtasile vücu
dunuzun herhangi bir kısmını dilediği -
niz gibi şişmanlatır yahut zayıflatabi -
lirsini; ancak bunların en gücü göğsün 
inkişaf ettirilmesi ve inceltilebilmesi -
dir. 
Doğru soluk alma mümareseleri göğ 

sün inkişafına yardım eder: fakat işin ı 
güç tarafı: Şişman bir göğsü zayıflat

mak veyahut çocuk doğurmak netice -
sinde sıkılığını kaybederek yassılaşmış 
bir ğöğsü ıslah etmektir. Bu gibi hal
lerde eski bir atalar sözüne baş vurmak 
tan iyi bir yol yoktur: ''Bir işin önüne 
geçmek, vukuundan sonra çare ara· 
maktan daha iyidir.,, 

Gebelik esnasında ve çocuk doğur • 
duktan sonra sütiyen kullanmazsanız 

göğsünüzün biçimini bir daha düzelte
memek şartile kaybedersiniz. Bunun i
çin yapılacak yegane iş: Göğse destek 
olacak beden korseleri giymek ve va • 
ziyeti ıslah edecek egzersisler yapmak· 
tır. Fakat bunlar bile size eski kızlık 

halinizi iade edemez. 

Doktorluk mesleğinin analara eski 
hallerini geriye vermek çarelerini ara -
mak için zihin yormamalan ne acınacak 
bir haldir. 

Göğsü develope etmek için uğraşılır
ken bizzat memeleri masaj etmemek ve 
oğmaınak için çok dikkatli ve itinalı 

davranmalıdır. Bunun da sebebi meme
lere oyle rastgeıe masaj yapmak ve oğ-
mak tahrişe sebebiyet verir. Neticede 
bir apse yapabilir. 

Bununla beraber boğaz, ense ve göğ 
sün üst tarafını besleyici bir krem ya· 
hut nesiç yağı ile masaj yapmak gayet 
iyi ve zararsızdır. 

Yağı deriye nüfuz ettirmek için kavu 
çuk telli bir fırça ile oğmak faydalıdır. 

Çünkü bu fazla yorgunluk•vermeksizin 
kan cereyanını kuvvetle§tirir. Fırça ile 
dairevi hareket ve yukarıya doğru dar
beler halinde ovunuz. 

Yağ veyahut kremle oğunmak için 
en münasip zaman banyodan sonradır. 
Bundan sonra vücutta krem yahut yağ 
izi bıarkmıyacak gibi güzelce kurulan
malı ve memelere soğuk suya batml
mış lastik sünger sürülmelidir. Lastik 
sünger, memelere zarar vermeksizin 
sinirleri kuvvetleştirecektir. 

* * * 
Doğru soluk almak egzersisleri göğ-

sü develope etmek işinde çok fayda ve
rir. Bunlar da şöyle yapılır: 

Egzersis ya yatakta yahud da 
uzanarak yapılabilir. Her iki hald 
vücuda 45 derecelik bir zaviye ve 
yetecek kadar yastık bulunmahdıt 

Omuzlarınız adam aklıh geride 
mak ve elleriniz alt kaburgala 
değmek suretile uzanınız. Bumun 

soluk alınız, alt kaburgalarınızın 
vetli bir surette yayıldığını hissed 
siniz. Üst göğsünüzü mümkün ol 
kadar sakin tutunuz. 

Alt kaburgalanmzı mümkün ol 
kadar genişlettiniz mi, soluğu ağ 

dan dışanya salıveriniz. Bunu ıs 
tekrar ediniz. 

Sonra ayn ayrı üç hareketle Si 

alınız ve her defasında alt kabıır 
nruzı yayınız. Soluğunuzu da karttı 

varını içeriye doğru büzmek sıı 
salıveriniz. Bunu da 18 defa tek 
yıruz. 

Göğüs developmam için faydalı 
ikinci bir egzerais de §Udur: 

Açık bir pencere yakınında, ooı 

iyice geride, topuklar bir santiın 
aynk, kollar omuz hizasından ya 
uzatılmıı ve avuçlar yukarıya ba 
şartile ve omuz mafsallanndan o 
mak suretile kollan 20 defa gerif' 

20 defa ileriye çarkettiriniz. sorırJ 
e-::.:;~u .. uo• a.uuuıru Kalruracak def 
de 20 defa soluk almız. Bu ilk egıe 
den önce ve sonra adalelere kuv\'et 

mek için göğse soğuk su çarprxıall 
lastik süngerle ovmalıdır. . . ~ 

Göğüs, sıkılığını kaybedip de . 
düz ve sarlak olmak temayü11eril11 

terince, yukarıdaki egzersislerle 
likte süngerli soğuk su, memeleri 
lettinneğe yardım eder. 

Münasip bir derece göğsü kıl 
ve destekliyen elveri§li sütiyen 
mak §arttır. 

Yalnız memelere olmak ıartile 
yıflatıcı bir sabun kullanılabilir ~ 
yıflatıcı bir sirke de şu tertipte 1' 
lır: Bir fincan dolusu tuvalet sit~ 
iki fincan dolusu gül suyu ilave e 
suretile iyice karıştırılır ve şişe)'e 
nur. Sonra bir tülbent parçası btl 
li'ıle batırılarak akpm ve sabah dl 

ler hafif hafif ovulur. t1 
Güzellik DOK1'oıt 

'tlYlvaDe'tDeırD ,/,. 
Resimlerini gördii,ğünilz baş tuvaletleri içine girmekte 01.duğumuz kı:ı mevsimi içindir. Tuvaletlere ao~tı' ~ 

şu isimler verilmektedir: Kontinantal, incelik, ara/et ve Burlington. Bu. yeni m.oddlart> saç dal.galarına h,.61'--t ~ 
1)eynfJlmilel saç tuvaletçileri cemiyeti yaratmı§tır. Tuvaletler gelecek hafta lngilterenin OlimPY!J 861"~ 
olunacaktır. 



Büyük bir intizamsızhk içinde başlayıp 
öylece biten • 

Serbest güreş başpehlivanlığını 
'r~kirdağlı Hüseyin kazandı 
lkınci Mülayim. üçüncü yanm dünya Süleyman, Ba§ altı gürC§lerinin en göze çarpan -pehliuanüm: 

dördüncü de Molla Arif addedildi Mo'lla Mehmet 

h.pıraksiın stadyomunda iki gündür] muvaffak olduktan sonra dömi fina.J çatla~ğı ma!~mdur. Daha alçıdan çı. idi. Bilhassa hakemlerin pek büyük 
karnı:a.kta o1an gUreşlere dün de Iist Vahitle Raifin güreşine başlanıldı. kalı ~ırk~ç. gun ol?u. Ben bu halde na. hataları göze çarpmıştır. 
~ karışık bir şekilde devam edil. Adapazarh Vahit • Kaynarcall sıl gureşırım, dedı. 1-Yan hakemlerden birinin gü-

l Raif O halde yapılacak iş kalmamıştı. reşçilerle konuşması; istediğini teş.. hç~ ~~ ~iisabakalar saat ikiyi yirmi Büyük ortaıun dömi final mü.sa. Bay Cemal hakemlerden aldığı direk. vik, diğerini tehdit etmesi. 
~llc ~uk orta peh1ivanlılann ev- bakası Adapazarlı Vahitle Kaynarcalı tifle tekrar megafona sarıldı: 2 - Serbest güreş binalini yağlı 
dı. 

1 

g\inkü galipleri arasında yapıl. Raif ~ında ve çok heyecanlı olarak " - Mülayim de, Kara Ali de gli- gürşlere bırakmak işi. 
p yapıldı. Yanm dakikada Raifin sırtı reşemiyorlar. Binaenaleyh Tekirdağ. 3 - Uç günlük müsabakalarda 

•hllvanköylU Mustafa • yere geldiyse de yan hakemi Cemal lı Hüseyin serbest güreş birinciliğini tuşların ne kadar zamanda olacağı 
.8 Saçma Hasan göremedi. Haldm giireşen Adapazar. kazanmrş oluyor. ikinci Mülayim peh. 

._,Ya~: bere ~şlıyan müsabaka ya. Iı beşinci dakikada apaçık bir tuşla livandr~: .. .. .. .. . . 
)'ett ş Pehlıvan köylünün hakimi. Kaynarcalıyı yendi. Uçuncu ve dorculuk ıçın de Ya. 
~ a:ıına girdi. Birinci devre de bö}- lb hl nmdünya ile Molla Arif karşılaşacak 
tiJ;ı•knıhayetlendi. Beş dakika ara ve. ŞeBr1t 1 - Bdababaeskltılll .. rabakml _ lardır.,, diye ilan ediverdi. Bu esna-

'll ten un ar a şa musa a arı d M .. 1 ~ . .. ~-ı sonra müsabakaya tekrıu· f' 1• . tıl t' b' hli a u ayım ne o1ursa olsun gureşe. 
:-"f andr n mn ına ını yap ar.Çe ın ır pe van ~· . b'ld' d' b k lG ?ti · u krsımda da Pehlivan köy - r ~ ceg\nı ı ır ı, unu hakemler de ft. 

~iisa Ustafa gene üstün güresiyord-:ı. bul ettiler, soyunup ringe fırladı VP 

t. ra:~anın son dakikasında:. Musta. TekirrJağlr ile tutuştular. 
ttq •bınin sırtrnı yere getirdi. H~m de epey sert tutuştular. He. 

ÇUkpazarh Hur•lt • Ada. Je Teldrdağlı Mülayimi altıncı dakika · 
C1>k Pazarlı Vahit da ringden aşağı atınca iş daha ziyade 

~ın bir~ar~retH başlıyan müsaba. kızıştı. Ve tam on dakika Mütayimin 
)ahit, l{:n~ı dakikasında AdapazarJı hafif bir üstünlüğü altında, ayakta .. 
'llltğıu uçukpazarlı Hurşidi tuşla bir güreş yaptılar. 

a.. P dti. 1 Onuncu dakikada Mülayimin par. "" .._Olta a.. 
•ırıeJunet • Sındırgılı • mağı çıktı. Ve bununla beraber iş dl' 

lluıı Şarlf çığırından çıkmış oldu. 
llu ~~~sonra altı kur'a çekildi. Müliyimin bütiin ısrar ve ricaln. 

' tiiıeı 1 1
Yi pehlivanın güreşi dd. rına hatta birkaç defa Tekirdağlı; 

~f ıtf'k oldu. 11.k anda alta düşen • l. mindtr ortasına getirip zorla tutuı;. Hakem Bay Oemxil ?>aşa güreşen 
~llld 'il eınıneı bir kol kapmasiyle ~ masına rağmen hakemler kendisin! pehlioonlan klavet ediyar 

li' u. l müsabakadan menettiler. v'e üçüncü· 
ltdr. a;ı ~krar altta göreşmeğe baş lük müsabakası için Yarımdünya ile 
eli. llurıı~ iki lıttihim tehlike de geçir. : Mollanın güreşmesini, birincilik için 
"'tttfet ? ~orıraki kısım müsavi b!r de sonra karar verilrceğini söylediler. 81 «~ ~Çırırordu; bazı bazı her ika. SUleyman-Molla Arif 

belli olmaması, son :niisabakada Mol. 
la Arifin uğradığı haksızlık. 

4 - Büyük orta başaltı müsaba. 
kalarında bir pehlivanın yaptığı au· 

imtina etmişti ve hakemler TeJdiclafo 
lının birinciliğini ilan ettiler. Sonra 
Mülyim ilk karanndan vazgeçince nL 
çin tekrar müsabakaya başladılar. 

B) "Parmağım sakattır böyle ol. 
duğu halde güreşe devam edeceğim,. 

diyen Müllyjm niçin müsabakadan ~ 
kanldı? 

Hakemlerin fçtimamda, doktora 
atfedilen sözler maalesef asılsısd.ırt 

Çünkü Müliyimin parmağını muaye
ne eden doktor yoktu. 

" Bu saydıklanm beceriksizliklerln 
ve haksızlıklarm şimdilik akla gelen. 
en göze çarpan1andır. Bu iiç gtlnlilk 
güreşlerde bu gibi hatalarm yftzleree. 
si görüldü. 

O. M. Xldnal: 

Galatasaray 
denizcllerl 

Bebek - Izmit 
Kürek müsabaka
sını muvaffakiyetle 

bitirdiler 
Galatasaray denizcilerinin her sene 

olduğu gibi bu sene de cmnhuriJet 
bayramında Bebek - İzmit ktlrek: nm. 
kavemet mü.saha.kasma başledıklarım 
evvelki gün yazmıştık. Güzel ve zevk:. 
1i bir seyahat yapan Galatasaray ldl-
rekçileri dün avdet etmişlerdir. 

detı-e llfh l oyunlar yaptJJar, birinci Ancak beş dakika sü.ren bu m118a. 
Jlıı ayet buldu. bakadn da Yanmdünya Süleymar.. 

?ttehıtıet~ının üçüncü dakikasrnrln Mollayı bir anda yere serdi ve hakem 

~"•.sa·~~ .................... Paris - Saygon -rulebılmesı. 

5 --Or~ hakemini_n pehlivanlara Par·ıs UÇUŞU 
lüzumsuz mudahalelerı. ı.r Çaprasla Şerifi alta aldı. Şerif • lbraAim mf"8abakamndan t>fr ler bu tuş olarak kabul etiler. Molla 

Serb .. 
eat !lüreş birincisi la 
7'eki o n r11,,.:;z H.. . t """'11 ı useyın 

,~tn.:: 
"'" 'li>\(teı b' Stttıları lr oyun tatbik ederek alt. 
~J ~"td S.erif tuşla Mollayı yendi. 
~e 'l'itıe :n .. ınen P~hlivanlann biri. 

toJc iyt :.uşrneJeri seyirciler üstür.. 
'-~d '!al.Jc ~r ~ir yaptr. 
&L.. det lllQ Q t4!ıniz çocuklan uzun 
~ı. Şladr. 

..... ö 
1 mer - Babaeeklll 

~llh... lt.._ tii braMm 
~.._~ te~eş diğerlerine nisbetıe çok 
te,. !taıde :1°:d~. lbrahim üstte ol
tltı ~J)alQad tıcı dakJkaya kadar bi ( 
UııCQ le ta1tır::~ da nihayet güzel bir 

da][İkad ga ınuvaffak olarak 13 
~11~ Sift ı.t~_tuşıa galip geldi. 
"-"- l\ta ba Usabıkın karşıJaşmasm. 
"' '"" ...... ~ltr •. 
"'llıl\ "'QSli!( musabakaları esna. 
l~~ 'ait ?rt~·tta finalinin ne zaman 

; bitirıe usabakalan tertip eden. 
"~t Sorduk. 

l 'h~ Şu Rar· 

g~ Arif tabii gayet haklı olarak buna iti. 
raz etti. Srrtının yerde üç saniye dl.'. 

6- Mülayim. Tekirdağlı maçı. 

mn dünyada görülmemiş ve işitilme. 
olan lbnhimle Şerif bir hayli çekiştı. 
ler. tık anlarda müsabaka tamamen 
mütevazin cereyan ediyordu. Beşinr.i 
dakikadan sonra iistünlüğü Ibrahim 
almağa başladı. Şerif ehemmiyetı: 

bir tehlikeyi savuşturdu. 

ğil bir saniye bile kalmadrğını söyle~ miş neticesi : 
di, fakat kimseye dinletemedi. A) Mülayim evveli güreşmekten 

Bu ı;ıuretle müsabakalar bitmiş -
adderHJdi. Ve stadyomun müdüriy('f Fenerbahçe 
odasına çekilen hakemler • arzulan • 
veçhile - şu kararı verdiler: Çan kaya ı I e 

16 mcı dakika çifte kleden kurtu. r - -
lan Şerif biran sonra tuşla mağliip 

oldu. Birkaç dakika evvel Molla 
Mehınetle yaptığı sıkı müsabaka ŞerL 
fin bu mağlQbiyetine sebep olmuştu . 

Adapazarh Vahit • Pehllvan
kllylU Mu•tafa 

Bu kar§ılaşma da büyük ortanın 
f"ınali idi .. Sıkı güreşen pehlivanlar 
ikinci dakikadan sonra büsbütün kı

zıştJlar. Dördüncü dakika Vahidio 
mükemmel bir kafakol kapışı görül. 
düyse de çabuk kaçırdı. Karşısında. • 
kine oyun vererek oyun alması f evka. 
ilde idi. 

Nihayet on iki dakikada gene gü
zel bir bfako11a Pehlivanköylüyü 
yendi. 
MUlaylm· Te•lrdall• HU•eyln 

Sua günün hatta bütün müsaba. 
kalanrı en ehemmiyetlisine gelmişti. 
Orta hakemi Bay Cemal Hüseyinlr 
Müliyjmi dinge davet etti. 

Hüseyin soyunma odasından çıktı. 
fakat Müliyim ortada yok .. Nihayet 
o da elbisesiyle seyirciler arasında., 

kalkarak ortaya geldi. Hakemlerle 
bir müddet görüştü; Bay Cemal opar. 
lörle Müliyimin sözlerini halka şöyle 
bildirdi: 

"- Müllyim dünkü müsabakada 
Yarımdünyadan yediğim tekme yü. 
zündcn parmağım sakattır. Bugün 
güreşemem diyor.,. 

ltfülayim - Tekirdağlı milsaba.kıadan 
evvel 

Parmağı çıkmış olduğu için dok. 
tor tarafından güreşmesi Yasak edi
len Mülfıyim, mağli'ıp addedilerek 
Tekirdağlı serbest güreş birincisi, Mü. 
layim ikinci, Yarrmdünya üçüncü Mol 
la da dördüncü olmuşlardır. 

:w: :w: :w: 

berabere kaldı 
Fenerbahçe takımı Ankaradaki ilk 

müsa:bakasmı dün kalabalık bir seyir. 
ci kütlesi önünde Çankaya klübü ile 
yapmıştır. 

Fenerliler: Hüsameddin - Yaşar, Fa. 
zıl - Cevat, Angelidis, Mehmet Reşad, 
Niyazi, Naci, Ali Rraa, Esat, Fikret 
şeklinde oyuna başlamışlardır. 

Çankaya taknnı da: Sadık, Fuat, 
Gazi • Kim.il, İbrahim, Nihad - Mus. 
taf a, Ömer, Fethi, Mustafa ve Hilmi· 
den mürekkepti. Hakemliği Beşiktaşlı 
Nuri yapmıştır. 

Birinci devre çok zevksiz ve heye. 
cansız geçmiştir. Fenerliler mütemadi. 
yen sol taraflarından hücum etmeye 
uğraşmışlar, fakat Esadın çok bozuk 
oyunu sarı - lacivertlilerin bütün akın
larmrn semeresiz kalmasını intaç et . 
miştir. 

Bu kısının 15 inci dakikasında sa
kat olan Yaşar oyunu bırakmış, onun 
yerine Lcbip girmiştir. İkinci haf. 
t.a.ym da· Ankaralıların hakimiyeti al
tında geçmiştir. Çankaya iki muhak. 
kak gol fırsatını kaybetmiştir. 

Fener hücum hattı bu kısımda iL 
kinden daha berbat oynamıştır, Filt. 
retle Esat ken~ilerinden ümit edilmi
yecek derecede fena oynamışlardır. 
Fener muavinleri takımiarmm en mu. 
vaff ak olan hattını teşkil etmişlerdi. 

Fenerbalıçeliler bugün ikinci maç
larını Ankaragücfi ile yapacaklar ve 

Bu uçuşa çıkmış olan Japy ve Ar. 
neux idaresindeki tayyare Karaşide 

kaza. neticesi vazgeçmişti. Uçuşa d&
vam etmekte olan Detroyat ve Dur. 
mDn idaresindeki tayyare ise geri d&ı. 
mek kararmı vermiştir. Filhakika Ka 
raşi radyosu tayyare hakkında hiçbir 
ha.ber vermeyince Pariste mtıhlm bir 
merak uya.nıruştı. Çünkü tayyarenin 
26 teşrinievvel pazartesi saat 23 de 
Karaşide bulunması icap ediyordu. Er
tesi sabah gelen bir telgraf tayyarenin 
bir gün evvel saat 16,25 de makinede 
çıkan bir anza yUzünden Bouchir'e 
indiğini, tamirin bitmiş olduğunu, ve 
tayyarenin Parise doğru havalandığı. 
ru bildiriyordu. 
Şimdi ise uçuşa üçilncü defa olarak 

Chale ve Bril l>Mlamış bulunmakta
dırlar. Yeni t.a.yyarenin vaziyeti gu. 
dur: 

~5 tC§Tinieovel: 
Bourgct'den saat 6 da hareket, saat 

8,33 de ikinci hareket; saat 11,42 de 
Turinde yere iniş, 13,32 de hareket; sa. 
at 16,30 da Lyonda yere iniş. 

26 teşrinievcl: 
Saat sekizde Lyondan hareket; sa.at 

9,55 de Bourget'de yere in~. 

!7 teşrinievel: 

Saat 10,31 de Bourget'den üçUncil 
defa hareket, 16,02 de Tunusta yere 
iniş, 20,10 da hareket; 0,20 de Mofli
a.da. Ayni gün tayyare Kahire istika. 
metinde uçmaktaydı. 

Olimpiyad 
şampiyonu 

Matmazel Senft 
Yeni. bir rekor 

yaptı llt da ~liYUI( lp cevabr \'erdi 
'-t. b'tlYatırı )':~tadan iki kişi kaldı on 
ı., ~lltiih"rı ~~~ :h RUreşte karşılaş.sm· 
"l,t ha ll f.ahırıı :tldrk nrtık. 

Mülayimi atlatan Trkirdağhnrn 
bu defa final müsabakası Kara Ali 
ile yapması Jazrm geliyordu. Bu defa 
da Alinin ortaya gelmesi için bağınl
dr. :Iakemlere yaklaşan Kara Ali 
- Dinarlı müsabakasında bileğimfo 

Türkiye baş pehlivanhğı namiyle 
yapılmış olan bu güreşler muhakkak 
ki ~o:{ istifadl'Ji olmuştur. Birçok genç 
ve istidath pehlivanları bu vesile ile 
tanımış olduk. GürE'şleri tertip eden. 
leri bu cihetten tebrik etmek bir vazi. 
f edir. Fakat ... Organizasyon berbat 

akşam treniyle İstanbula dönecekler. Dusseldorf'daki pisinde Matmazel 

)l.l .._. n htı .. · d'. ·· · ... li·.,ı_ . .. caıp U!';tıncev• KUi" .. • • 
atıa değiştirtmeğe 

dir. Dina Senff arkaüstü yüz metre kadın • 
Ankara.gücünün Çankayadan daha lara mahsus yüzme rekorunu 1 dakika 

kuvvetli olduğu düşünülürse Fenerbah 13 saniye ve 15/ 10 ile kırmıştır. Kendi· 
çelilerin bugünkü müsabakada iyi bir sine şampiyonluğu temin eden eski re
netice almatan ~ §Üphelidir. · koru da 1 dakika, 15 saniY.e ve .4~10 ~ 
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Hattı harbimizin başına her otuz saniyede 
bir tamam yUz ton erimiş çelik yağayor. 
Deniz bir kazan gibi kaynamıya başlıyor 
Bir yaylım üzeri~zden geçerken\ 

sanki kulağımıın dibinde birçok tay -
yareler bulunuyormuş gibi sağır edici 
bir gürültü hiı.sıl oluyor. Bir aralık 

bir salvoy tamam Kronprinzin ön tnro. 
fında denize düşerek patladı. l{oca 
zırhlının baş tarafı sular altında kal
dığı gibi infilakın §iddetinden bütün 
gemi tepeden tırnağa kadar sarsıldı. 

Yüksek süratinden istüade eden 
düşman, kendis:ni toplarımızın menzi
li haricinde kalmak eartiyle bizi ateşe 
boğmak istiyor. Lakin işte dilşmnnın 
Verspagt dritnavtı manevra kabiliye -
tinden mahrum bir halde suların ke
yif ve hevesine tAbi olarak çalkan -
maktadır. Biraz sonra da hattı harbi 
terkediyor. Mermilcrimiz kendisini i
yice hırpalamış, kıç tarafından beyaz 
bir alev sütunu fışkın yor. 

Bizim hattı harbimiz de yavaş yavaş 
şarka dönüyor. Lakin bu taraftan da 
bir çelik ve mermi tufanı gelmeye bn.~ 
Iadı. Yeni İngiliz kuvvetleri işe karı
şıyorlar. Hava pek ziyade kesafet pey
da etti. İnfilıiklann dumnru layüat ba
caların duıİı.a.nlarma karışıyor. Diğer 
tarn.ftan torpitole.rda küçük kruvazör
ler de swı'i duman perdeleri neşredi
yorlar. Adeta etraf kapkaranlık. 

Bizim en ziyade hattı harbimizin 
ba§mda bı.punan gemilerimiz hırpa-
1a:cınışlar .. Luetzo! bir tarafma mey
letnµş oldu~ gibi ba.~ tarafı da suya 
gömUlm.üş. Ton>idolar kendisini yeni 
bir. QwPan pe;rd~i altında gizliyorlar. 
U~ Visbadenin ma.nevra kabili -
ye~mahr.wn bir halde kalmıo ol-
duğu görillüyor. Yalnız kıç tareti müte 
madiyen ateş pfufkiirnıektedir. Düş -
man bu küçük ve cesur gemiyi müte
merkiz bir atee altında 7.ebun bırnk· 
mıya uğraşıyor. Küçücük kruvazörün 
bazan demir cidarlarının bir kısmı he
yeti umumiyesiyle denize dökülüyor a
ma cesur Visbadcn ate.~e devam edi
yor. 

ruz. Artık bire yapılacak tek bir şey 
kalıyor ki, o da bire kar§ı dört nispe
tinde olan bu faik kuvvet karşısında 
ricat etmektir. Hattı harbimizin başı
na her otuz saniyede bir trunam yüz 
ton,. .. · -:~ ...... ı;ı, ..... :- • .,.., .. ~"niz b 1r ka-

zan gibi kaynamıyo. b~ııhvor ve gemi
ler infilakların kamçıladığı dalgalar 
arasında bocalıyorlar. Böyle olmakla 
beraber pek güç olan tebdili istikamet 
ma.ncvrast sanki talimlcrdeY ·iz ~ib' 
kolaylıkla ve meharetle b~arılıyor. 

Ricati setir ve himaye için amiral 
gemisinin direğinde şu işaret uçuşu
yor: 

- Torpitolar; hep birden dil§ma=ıa 
hücum!... 

Muhripler, siyah beyaz ve kırmızı 
bandıralan gönderlerinde saatte otuz 
mil ile düşmana saldınyorlar. Ne ne
fis gemiler. Lakin bunlardan birçoğu
nu bir daha görmekliğimiz mukadder 
değildir. İşte birisi ağır bir obUs alı
yor ve dalgalar arasında kayboluveri
yor. 

Muhripler hedeflerine yaldaşıyor -
la.r, ateş açıyorlar, düşmanın ateşini 

yiyorlar ve gene birkaç muhrip sula
ra gömülüyor. 

Bu müddet zarfında bizim etrafı
mızda sükiit hasıl olmuştu. Zira dUş
man ateşini muhripler üzerine temer
küz ettirmiş bulunuyordu. Rota de
ğiştirmemiz bu sayede tehlikesiz icra 
edilırrlş oldu. Cenuba doğru seyreder
ken ertesi gilnU dUşmanın, bire daha 
müsait şerait dahilinde harbe girişe
c 'ni tahmin ediyorduk. 

Ekalliyetlere nıensup halk 
arasında başlayan bu korku 
ve endişe beklenen neticeyi 

verdi : H\cret ..• 
ISTANBULDAN I~ÇANLAR - Haksız mıyım? Bak, b:n senı ka ı 

ÇOCALIYO.l. dınhğımla arıyorum. 1 
İstanbul, günlerdenberi milli zaferi - Ne desem seni inandrramıyacağıl"l" 

kutluluyordu. Halkın sevinci bir türlü - Zııhmet etme 1 Hem Efdalciğim, 
dinmek bilmiyordu. Tezahürat ve do - sana, belki biraz üzülecek bir haber ve· 
nanmamn devam etmekte bulunmasına receğim. 
rağmen halkın 0 ilk günlerdeki korku- Yanıma gelmiş ellerini boynuma do 
ıu galeyanından eser kalmamıştı. lamıştı. Kapı açılacak da birisi bizi bu 

Ortada harp lafı bitmiş, artık sulh halde görecek diye ödüm kopuyordu. 
sözleri dolaşmağa başlamıştı. Bir taraf- Bana üzüleceğim 'l:ir haber vere:eğir 
1ı iki taraflı siyasi müzakereler devam söylediği zaman evveli ciddi bir endi · 
ediyor ve bütün faaliyet yeni bir sulh şeye düştüm. Aya~a kalkarak kızın el· 

!erini tuttum. konferanc;· hazırlamağa matuf bulunu· 
yordu. Bu konferansa mukaddeme teş- - Çabuk &öyle, ne var? 
kil eden konuşmalardan çıkan ilk netice O, benim bu asabi harekdim, telaş 
lerden biri istanbulun en kısa bir müd- ve korkum karşısında irkildi. Başını 
det zarfında milli kuvvetlere teslim e· mahzun bir eda ile salladı: 
dilmesi idi. Bilhassa bu nokta İstanbul- - Merak etme, söyliyeceğim şey se· 
daki ekalliyetleri hiç memnun eden bir nin işlerine ait değildir. Kendimden bah 
şey değildi. Onlar, Kemalistler 1stanbu- sedeceğim. 
lu işgal ederse bir katliama uğrayacak- - Kendinden mi bahsedeceksin? 
larını zannediyor, düşman propaganda- - Evet 1 
sının tesiri altında kalıyorlardı. - Ne oluyorsun, söyle ... 

Ekalliyetlere mensup halk arasında Kızın gözleri yaşlarla dolmuştu. Ha-
başlayan bu korku ve endişe beklenen linden çok müşteki görünüyordu: 
neticeyi verdi: Hicret ... Pılısını pırtısı- - Sen bahsedeceğim şeyin bu işe ta
nı toplayan kapağı bir başka memlekete alluk edeceğini ve haberimden fena bir 
atmağa çalşıyordu. işte o günlerden bi· şey öğreneceğini düşünerek korktun. 
rinde bir sabah odamda çalışırken ka - Fakat, düşilndilğün gibi değil .. Ustelik 
pım açıldı. Bir de baktım Matmazel T,. memnun olmalısın söyliyeceğim şeyden. 

Kızcağınızı son günlerin fevkalade meş- - Neden? • 
guliyeti içinde hayli ihmal etmiştim. Ya - Başından bir bela defedeceksin f 
va§ça içeri girdi. Kapıyı kapadı. Halin· - Beni meraktan çıldırtmak istemi-
de bir fevkaladelik hissediliyordu. YU- yorsan söyliyeceğini söyle .. 
zünde bariz bir mahzup,luk vardı. Bu _ İki gilne kadar ailemle beraber 
JiUzUn ve ei!eri boynuna hafifçe bük· Mısıra gidiyorum. 
mesile daha bariz bir surette belli olu- _ _ Söyliyeceğin bu muydu? 
yordu. Ben onun beni ziyaret edişini ı Ağzımdan bu söz gayriihtiyari ola
büyük bir arzu ve memnuniyetle 'karşı-ı rak !iıkmıştı. Ve bu sözümde aşağı yu-
ladığımı belli etmek için: kan: 

- Vay sen misin güzel kızım! Beni -Bende mühim bir şey zannetmiş· 
aradın nihayet öyle mi?° dedim. tim. Demek vereceğin mühim haber 

O gözlerime uzun uzun baktı: bu öyle mi? Buna müteessir olacağımı 

- Demek seni ben arayacaktım. düşünerek kendi kendini aldatıyorsun! 
- Benim işlerden ne halde olduğu - gibi bir mana vardı. Nitekim o da bunun 

mu pekala biliyorsun. farkına vardı. Gözlerini sildi, içini çek-
- İnsanın işleri ne olursa olsun , ti: 

bir parça sevgisi olursa gene arar. - Ben zaten biliyordum.Fakat arka-
- Gene mi segimden şikayet ... Gc - daşlığımızın ilerlediği son günlerden 

nemi şüphe... sonra bu habere belki biraz üziilürsürı 

~ımdi bütün kuvvetimle biraı 
kırmış olduğum potu tamır et 
meşguldüm. O bana senelerdenberl 
likeyi göze alarak. hiç de istisgar 

miyecck surette fedakarlıl:lar e 
Onun yardımlarile çok mühim t 
5ğrenmı§tiın. İvazsız bir şekilde 
zaman genç kız kalbini bana ba~l• 
beni delice seven ve bu sevgisi Y 
den l•ana elinden gelen hizmeti 
gilzel daktilonun yaşlı gözleri ka 

daki hissızlığimden kendimden ~ 
mıtşım. Halbuki, bu kızcağıza . 
nankörlük etmek hiç de doğru bit 
değildi. içimden ona tarziye ve 
bilmeden kırdığım kalbini tamir e 
kararını verdim. İki elini de tuta 

- Beni mazur gör; bu hareke. 
daha çok heyecanımdan ileri gel 

inan. Seni cidden ve için için seve 
Alayiş ve nümayişi seven bir adaJIJ 

madığım için sana karşı beslediğiO:S 
lere bir türlü seni inandıramadııtl· 

- Samimiyetine teşekkür ed' 
- Bu seyahatin nereden çıkuğıııl 

na anlatır mısın? 

Gene gözleri yaşardı: 

- Buradan bilhassa senden hİÇ • 
mak ister miyim 1 Burada ne P' t 

olursa olsun kalmak istedim. Fa!t• 
liyorsun ki babam burada ticaretle 

guldür. Ayni zamanda Ermeni ~ 
idare heyeti azasındandır. Akra ~ 
mın bir çoğu da bu işlerle metg 

ler. Bu vaziyetleri dolayısile Tür~ 
bitinin az çok husumetini celbe ~ 

terdir. Binaenaleyh artık burada i 
mak istemiyorlar. Çünkü herhaııl 
şekil v~ surette tazyik edile<:e~ 
den korkuyorlar. Ailemizin diğel ~ 
mı da Mısırdadır. Binaenaleyh b~t• 
büyüklermiz, bütün ailenin :Mısıt• 
lederek orada taşınmasını kararlSi~ 
dılar. Ben onlann bu kararına 
mecbur bulunuyorum. 

ııe 
- Haklısın yavrum! Fakat bil 

benim için ne kadar acı olacak. 

- Ya benim için... . ~ 

Birdenbire iskelemizden İngilizlerin 
birkaç ~ki sistem zırhlı kruvazörü 
meydana. çıkıyor. Bunları kemali sU
ra tle ate11lıniz altnıa alıyoruz ve iki 
dakika sonra düşmanın iki gemisi pa
ramparça olarak denizin dibini boylu
yorlar. Denizin üstünde kalan duman 
tabakalan bu gem.ilerden bakiye ka
lan yeg3.ne iz ve nişandır. 

Halbuki Britanya lmpa.ratorluğu
nun mukadderatının ağrrlrğmı omuz. 
la.nnda hisseden Sir Con Celliko do
nanmayı ikinci bir talil harbe maruz 
bırakmak istemedi. O günkü tecrübe 
lngiliz gurur ve nahve!Iine şiddetli 
darbeler indirmişti. İngilizler, Alman 
donanmasının öyel kolay kolay yutu
luverecek olmadığını anlamı~lardı. Bi-
18.hare bizzat kendisinin anlattığmn 

göre, donanması harp içinde manev

ra yaptığı sırada bir enkaz görmüş. 

İngiliz toplarının bu ilk kurbanınm 
hangi Alınan gemisi olduğunu anla
mak için dürbilnline sanlmış ve bü-ı 

kUlınüş, iğrilnriş saç levhalar iizerin- ==================== 
de bir İngiliz muharebe knıvazörU o-ı 

diye düşünmüştüm. 
0,kendlni ne kadar tutmak ıst 

muvaffak olamıyordu. Gözlerindtıı 

Bir aralık ufuk, sanki bir havagazi 
ocağıymış gibi, nısıf daire şeklinde 
yaylım p::ı.rıltılan ile örtülüyor; İngi
liz kısmı küllisinin harp sahasına ge
Ii,'iinden bu suretle haberdar oluyo-

E 

lan İnven.siblin ismini okumuş .• 
GUvertemizin mermi serpintileriyle 

dolu olacağını düşünerek bir nefer 
gönderdim. Bunlardan birkaç taneS'inf 
hatıra ve kağıt baskısı olarak kulla- ı 
nılmak üzere getrimesini tenbih et-J 

KADIMLARBEMi 
v't:NL~e R/ HDssü ~oman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Eski zamanlan hatırlatan bu gülüş
melere, bu pek yakmdfı,n mırıldanır 

gibi ko:rııtL5Illalara, İsmet, tebessüm et
ti. Yavaş yavaş alışkanlıkları avdet 
ediyor. Fakat hala kararını vermedi. 
Kendi kendini dinliyor ... Henüz şaşkın 
dır ... 

- Çıkalım istersen... Sana evi gez
direyim.. Sonra, dışarda gezeriz .. 

Kontluk.. Ayazma, aşklarının ba-s
ladığı yerler.. Buraları imdada çağı
rıvor ... 

Buralarını Murad da hatırlıyor ... O
rada baslıyan maceralarının gene o · 
rada yenilenmesini umuyor. Teklife 
rnzı olara.k, tsmet'i dırarı çıknnyor ... 

!Ik teklife rağmen, evi gezmediler ... 
Sokak+..a kel ~o!A yUrUyorlar ... 

GUncşin ışıklan, ağaçların zirvele
ri üzerinde titriyor ... Kuşlar ötüşüyor 

Bir puhu ... Bir karga ve her yerele bö
ceklerin ötüşmeleri.. Bütün civarda 
neşeden fazla bir hüzün ifadesi var .. 

Murad, sadece: • 

- Hatırlıyor musun? - diyebildi. 
El~tte hatırlıyor... Mazisinin bU-

tün teferrüatmı biliyor. Bunlar, onun 

mukaddes hazineleridir. Vaktiyle ken
disi bambaşka bir İsmetti. O 1smet!n 

Muradını unutur mu hiç! Onu hatıra

sında hürmetle saklıyor. Geçmişinde
ki boşluğu dolduran o Muraddır! 

İşte Murad burada... Ayni insan ... 

Onunla yeniden başlasa ya .. Niçin te
reddüt ediyor? .. 

Niçin olduf;'lUlu bilmiyor.. Hatıra
lan canlandırmak, eslti heyecanları ye 
niden yaşamak, sak'n!eşcn kalbinin 
dayanamıyacağı ihtisaslardır. Dün ak 

tim. Nefer elleri ka.rnıbaharlarla. do
lu olarak avdet etti ve: 

- Güvertede bulduğum mermi ser
pintileri bunlardan ibaret! 

Haberini verdi. Gözlerime inanamı
yordum. 

(Devamı var) 
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şam biraz gevşekti, sinirleri yumuşa-
mı~ı. Çünkü dinlediği bir gramofon 
plağı, onda hatıralar uyandırmıştı. 
Enis iyileştiğindenberi de Muradı sık 
sık düşünmüş, hatta araınıetı doğru

su .• Herhangi bir manzara, güzel bir 
koku, göklerin bir maviliği sevgilisini 
aramasına sebebiyet vermişti. 

Fakat, işte, Murad, orada, yanıba
§mda ... Öyleyse? .. 

Karanhk bir hatıra geliyor, ara.ya 
giriyor. Dar bir yatak. İçinde bir has
ta kıvranıyor ... üzerinde yakı olan bir 
yara... Sonra, par:ak çelik aletlerle 

bu yaranın deşilmesi.. Sonra, Zebra
nın sözleri: "Aile namına sade beni 
tanıyormuş, böyle söyledi, hanımefen
di!., Demek, bir zaman, Enis sahiden 
böyle düşUnmüş ve böyle söylemiş ... 
Bunun da sebebi, Muradla kendisi! 

Bu kabusları kendinden uzaklaştır
mak için silkiniyor ... 

Bitti, bitti ve b:r daha avdet etmi
yecek bunlar! Fakat işte, ııimdi oğlu
nun da hisleri deği~mi§.. Hatta onla-

rın böyle başbaşa kalmalarını bizzat 
Enis terti_p etm·ş... Fikrini deği~tir

miş.. Telakkileri bambn§ka olmuş. I 
Öyleyse? .. 

- Neye böyle daima sitemler etmeyi 
seversin? 

- Bunda sitem yok, haklkatl 
- Seni kaybetmek benim için ne ka· 

dar acı bir §ey olacak bilemezsin 1 
- Aldanmak ihtiyacındayım. Fak~t 

aldanamıyorum. 

-
O, fikrini değiştirmiş olabilir ama, 

İsmet'in hislerini kim değiştirebilir? 
Onu, mazinin mengenesinden kim kur
tarabilir de. Muradın kucağına tekrar 
atabilir? 

Delikanlı, kulağına iğiliyor: 

- tsmetçiğ m ! tsmetçiğim ... İşte ni
hayet sana gene kavuştum... Sensiz 
hayat, öyle manasız, öyel boş ki ... A
deta bir çöl... Beş aydanberi çektikle

rimi bilmezsin ... Sürdüğüm hayat, ka
bustu. Aklımda fikrimde hep sendin .. 
Seninle b!r daha karşılaşacak mıyım, 
böyle yan yana, baş ahşa olabileCf>k 
miyim diye düşünüyordum ... Ah, azap
larımm derecesini anlatamam ... 

- Beş ay uslu uslu mu oturdun 
bakalım? 

Bu saçma suali niçin sordu? Adi 
bir sözle, bu ilaht anı bozmak için 
m·? Hayır, başka bir maksat var bun
da: Murad, tuzağa derhal yakalandı. 

- Sana hiçbir zaman yalan söyle
medim, İsmet! Gene de söylemem .. 
Esasen aramızda böyle ~eylerin hiç 
bir kıymeti yoktur. Doğrusunu ister
sen hiç uslu durmad:m .. Senden teda
vi olmak için, ne mümkünse yaptım .. 
Fakat, netice? .. Beıu meşgul edecek, 

• 

lar boşanıyordu. 
- Bunu miralaya söyledin rni7 

le haber vermeden gitmek doğr1' 
mu? 
- Kolom:le henüz bir gey söyleıt' 

Fakat onlara iaate mecburum· ~ 
( Detxı111 :.;/. 

- ~ 1 

bütün hUv.yetimi işgal edebilece~ 
nrz bir kadın varmış. bunu sııl 

·ştt. 
O kadın da sensin! Geldim ı ~-~ 

Bu samimiyet, delikanlıya o ~I 
yakışıyordu ki! .• öteden beri. fi< tll 
iki rüzlülUk. mürıt_ilik aleyhırıe •tfı 
dele açmışlardır. İsmet. bu saıı11 ~ 
ti takdir ediyor. Başka bir ıc4 
kolları arasındayken onu hatır!• 
söylemesi de hoşuna gidiyor. t r 

Fakat şu noktaya da dikk1 

yor: Hiçb:r kıskançlık du~'1fl~ııt 
Evet, bütün hassasiyetini ıntıll il" 
diyor ve görüyor ki, Mura.dıtl• ~t 

bir kadına vücudunu venni~ ~ ~ 
bu dudakların başkasını öprııe! ıı ~ 
gözlerin başkasına bakması ofisi~ 
tarip etmiyor ... Yahud da pek ~ 
tarip ediyor ... Daha doğrusu. ~ıııı 
h :s sadece bir istihfaftır. j,lttl ~ 
bir damarı koptu. İçinin bir ıçll' 
zuldu. Bu derece kUçük şeyıer ~ı 
tırap çekmesini, heyecnnlsnr11 
nutmuş.. atı" ~ 

Tenhn bir yoldalar ... Ağa.çl 
sından ilerliyorlar.. ııol 

Genç erkek kadının bcl!1'e çe~ 1 

doladı. Onu kendis.ıne dogJ"l.1 ti 
(Devafl" 
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Tam kırk gün Meırlhlame't 
yüzlYıındeın 
an ınıesn ırn n 

öD<dl lYı ıren lkn~ 

Taksim BELVC Abide kar,ıa1nda 
HER AKŞAM 

Bayan Hamiyet Yüceses ~dan başka bir şey 
Yıyip ic;miyen fakir S inem a yıldızının Bestekar : B i M E N ş E N 

1 Kemani NECAT 1 Tokyay ve arkad••••r Kırkıncı günün sonunda g ene 
4te sı dip diri görüldü 1 ~:'· 

İki desti 7.e Pençap'm Batala şehrinde Duvarka Da.ss üstüne başına ve vü

tapıa k su, bir lamba ve birkaç ki. c:udunun her yanma sıçrıyan alevlerle 
kırk . .. endini bir odaya kilitleterek ateş korlarmm arasında günlerce 

~tkınış gtin sonra gene dipdiri olarak müddetle yaşamış ve hiçbir yeri yan. 
Olan "0-l•ntl' V • • • mamTQttr, :Bı.ı n ı .1. ogının resmı. ~~ 

adanı dünya t • ·kı · · Ba" . Hintli fakir ateşler arasında geçir. arı erının ıragı 

diği ibadet devresinden sonra geçen 
ağustos ayının 12 sinde Batala şehri
ne giderek kırk günlük bir itikafa çe-
kileceğini söylemiştir. Kendisi iki met 
ro murabbamda taş bir hücre bulmuş
tur. 

27 ağustosta bu hücrenin her bir 

yanı çimento ile örülmüş yalnız tava.. 

nmda hava için birkaç delik bırakıL 

mıştır. Kırk günlük itikaf müddeti 
geçtiği zaman fakir odadan dışarıya 
çıkarılınca, azıcık zayıflamış olma.sm

dan başka sıhhatinde bir eksiklik gö. 
rülmemiştir. Biliki.s yüzünde, büyük 

bir sükUn. ve huzur izleri vardı. 
!tikif müddetince olan tecrübeleri. 

ni anlatırken., sonsuz bir dünyada ya
şadığını ve ruhunun Hindistanm Hard 
var gibi mukaddes yerlerini ziyaret 
etm.iş olduğunu söylemiştir. 

kAt:i b i oldu 

Lond:radan bikNriliyor: 

POKER_ 
PLAV 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

KES KfN 
•• • 

TURKIYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

Bu adam hakkında çok garip ve 
aklm alamıyacağı şeyler söylenmek
tedir. Odasmm açılacağı günün saba

hı Yoginin çömezi su çekmek için bir 

kuyu başına gitmiştir. Fakat her çeki. 

şinde kovanın içindeki suyun yok ol. 
duğunu görmUştiir. 

Hastanede yatan annesini getirdiği 
çikolatalarla yavaş yavaş rehirleyip 
öldürmekten suçlu daktilo Mis Mauri
el Wekdon lngilterede "Merhamet yü- KULLAN\YOR 
zünden katil,, adı verilen ve uzun sil. =================================~ 
ren bir muhakeme neticesinde jüri 
heyetinin verdiği "suçsuz" karariyle 

Kaba taşta 

tabliye edilmişti 

Bu hadiseye şaşa kalan çömez, us
tasmm kapalı bulunduğu odaya dön. 
müş ve orada duvardaki bir delikten 
şanl şarıl su aktığını görmliştur. 

Şimdi 22 yaşında bulunan Mis Ma.u. 
riel hapishaneden çıktıktan sonra 
dünyanın her tarafından samimiyet 
mektuplan aldı. Bu mektupların ara
sında. da muhakeme esnasında İngiL 
terede bulunmuş olan film yıldızların. 
dan Madlin Korol tarafından yazıl

nırş bir mektup da vardı. Yıldız, bu kı
.zm mahkemedeki ifade ve müdafaa-

larmdan o kadar müteessir olmuştu 
ki, kendisine hususi katipliğini teklif 
ediyordu. Mis Muriel bu teklifi kabul 

etti ve hapishane hücresinden herke. 
sin rüyalarmı işgal eden muhteşem ve 
lüks bir hayata ad.mı attı. 

En meşhur sinema yıldızlariyle sen.. 
li benli arkadaş olan Mis Muriel de 
birkaç studyodan cazip teklifler al 

maktaysa da., Madlin Karol'un katip. 

kirahk apartı 
man dairele 
Kabataşta Setüstünde Çürük 

Mahmut paşa apartrmarunda deniz 
zır, tramvaya yakın biri bet oda b' 

lon mutpak, banyo, diğeri altı 
salon mutpak, banyo ve her ikisin 
havagazi, elektrik tesisatı ve au m 
iki daire ehven fiyatla kirahktı:r. 

Fakir her tarafı çimento ile örülü o. 

dada ağzına bir lokma bile koyma
mak !iarliyle oruç tut.muştur. 

G'OZEL PRENSES 

Yiyecekti. Çocuğuma öz evladı gibi ba
kacağım ve kocasına da kendi çocuğu -
nun acı akibetini söylemiyerek onun 

~:r~ne .. ~nim çocuğumu koyacağını 
d. tJ suruyordu. Kadın çok iyi kalpli i-

ı. Evinin bulunduğu yer de çok güzel 
~c havadardı. Çocuğumu ona teslim e· 

erek evden aynld:un. Bir yerde çalışa
rak geçinecektim. 

• . Bu hazin macerayı büyük bir teessür 
1Sınde a· r . kQ ın ıyen kTal, onun hır aralık sü-

tundan istifade ederek sordu: 

h ; Bu halde bulunduğunu niçin bana 
"a er Vertnedin. Niçin bir mektup olsun 
,,azıp ·· ,,. gondermedin ki sana yardım ede· 
"lll:ı? 

§e; Bu~u. nasıl yapabilirdim. Çünkü 
,. ıre gırdığim zaman bütün kiliselerin 
~anıa 
du rı çalınıyor ve evler donatılıyor • 
du · lialk sevinç içinde sokaktan dol • 
:ı:a l"tnuştı1. Bu halin sebebini sorduğum 
~i ~an sizin Prenses Luiz ile evlendi
ıtı nızj .. 1 dirrı. 60Y edil er! Bunun üzerine ken-
dırrı 1 

zaptedemiyerek ağJamağa başla· 
Sizi· ~u halde kiliseye gittim. Uzaktan 
lizer~orebildim. Papaz ellerini başınızın 
-nerı ıne uzatmış, sizi takdis ediyordu. 
Sitı d de senin ve zevcenin saadetiniz i· 

ua ettim. 
!{tal b .. 

oılll u sozlerden çok müteheyyiç 
U§tu: 

ca~ ~ua ettin ha, dedi. Sen cidden 
Seni .1r fazilet ve fedakarlık timsalisin. 
buna ~ı.çekler içinde yaşatmalıydım. Sen 

lı aYiktın. 
asta k d 

ac1 b· a mm solgun dudaklarında 
ır tebe .. _ ssum dolaştı: 

derrıet"B~n §irndi kabrimin üzerine bir 
'-it ı.. Çıçek konmasına da

0 

razıyım. Ar· 
·aq~di 

t>eıt a Yorum ki kollarının arasında 
la!ty0~ zaman kalabileceğim. ölüm yak 
l't}>or. Ah bu~madan beni mezara çağı -

Krıstiyan. seni ne kadar sevi-

yordum. Senden son bir ricam var. Fa· 
kat evvela buraya nasıl düştüğümü 

anlatayım. Kiliseden çıktıktan sonra 
bayılacak derece muztariptlm. Ayak· 
ta duracak halde değildim. Kapı kapı 

dolaşarak hizmetçilik aradım. Sap sarı 
yüzümü görenler bana hizmetçilik ara
yacağıma bir hastaneye gidip kehdimi 
tedavi ettirmekliğimi tavsiye ettiler. O 
andan sonra artık herşeyi karanlık gör
meğe başladım. Nihayet mecalsiz kal· 
mış ve bir sokakta düşüp bayılmışrm. 

Beni hastaneye götürmüşler. Oradan da 
akli vaziyetimi zayıf bulmuş olacaklar 
ki buraya gönderdiler. İşte on yedi se· 
nedir burada ömrümün tamam olacağı 
dakikayı bekliyorum. Bu gece artık öle
ceğimi hissedince evladrmmn hayali 
gözümün önünde canlandr. On yedi se-

nedir ne ismini işittim, ne de kendisini 
görebildim. Ya,ıyor mu, öldü mil onu 
da bilmiyorum. Senden ricam onun ne 
olduğunu tahkik ettir. Herhalde hima· 
yeye muhtaçtır. Kızımıza Anna ismini 
vermiştim. orman bekçisinin karısı sa. 
na daha fazla mallımat verebilir. 

Kral, hasta kadının elini sıkarak a-
yağa kalktı. Sağ elini semaya doğru 
kaldırarak yemin etti: 

- Son nefesinde müsterih ol Jozefin. 
Evladımızı arattırıp bulduracağım. Ken 
disini himayem altına alacağım. Bunun 
için işte sana yemin ediyorum. 

Kadın cevap vennedi. Başı tekrar yas 
tığın üzerine düştü. Vücudu şiddetle 
sarsıldı. Yan açılan solgun dudakların· 
dan bir hırıltı işitildi. · 

Kral, ıstırap ve telaşla bağırarak: 
- Jozefin ne oluyorsun? Herşeyden 

evvel evladımın nerede bırakmış oldu
ğunu söyle. Orman bekçisinin adını ha
tırlıyor musun? 

Hasta kadm birden ttiredi. Gözleri 

GÜZEL PRENSES 

o tarafa doğru ilerledi. Biraz sonra kar· 
şısına bir bina çıktt. Binayı tetkik etti. 
Duvarları çok yüksek, pencereler hep 
demir parmaklıklı olan bu bina bir ha
pishaneye benziyordu. 

Binanın kapısını çaldı. Karşısına çı· 

kan ihti1ar kapıcıya kendini tanıttıktan 
sonra burasının ne olduğunu sordu ve 
bir timarhane olduğunu öğrendi. Mü· 
dürü çağırmasını söyliyerek içeri girdi. 
Hizmetçi beygiri ahıra götürdükten son 
ra ko_şarak müdürü çağrrmağa gitti. 
Korkunç bir sükuta bürünmüş olan u
zun ve yan karanlık koridorlar uzayıp 

gidiyordu. Biraz sonra müdür telaşla 
geldi. Yanında birisi daha bulunuyordu. 
Bu da timarhanenin başd;,ktoru idi. Kra 
lın önünde hürmetle eğildiler. Fakat bu 
vakitsiz ziyaretten çok şaşırmış görü
nüyorlardı. 

Kral vaziyeti izah etti: 
- Ava çıkmıştım. Şehirden fazla ay

rılmışım. Yolu ararken yağmur bastır
dı ve beni buraya yolladı. Yağmur her 
halde çok devam etmiyecek gibi görünü 
yor. Bu tesadüften istifade ederek gel
mişken koğuşları ve hastalan gözden 
geçirmek isterim. Bana yol gösteriniz. 

Kral önde, müdür ve başdoktor ar -
kada binayı dolaşmağa başladılar. Bazı 
hücrelerden korkunç feryatlar, naralar, 
inlemeler işitiliyordu. Kral rastgele bir 
kaç hücreye girerek gözden geçirdi. 
Sonra tehlikeli delilerin bulunduğu ikin 
c.i kata çıkıldı. Burası gezilirken demir 
kapılı hücrelerin arkasından çeşitli fer
yatlar duyuluyordu. Kral, koridorda 
durmuş, hastalar hakkında izahat alır
ken arkasında bulunan demir kapıya 
müthiş birkaç tekme indirildiğini duy
du. Hücrede bulunan adam bağmyor
du.: 

- Beni ne hakla buraya soktunuz. 

Sıhh::ıtim de, aklım da yerinde duruyor. 
Eğer buradan bir çıkarsam vay halini· 
ze .. Alçak pren~cs ... Elbet sen de bir 
glin cezanı bulacaksın! 

Kral merakla müdüre sordu: 
- Bu adam kimden bahsediyor, ne

ler söylüyor? 
Müdür cevap verdi: 
- Haşmetmaabın bu kapı önünde 

durmamasını rica ederim. Çünkü orada 
çok tehlikeli bir deli vardrr. Guya kızı· 
mz prenses hakkında bazı şeyler biliyor 
muş. Gece gündüz böyle bağırıp çağırt· 
yor. 

Kral: 
- Ne müthiş hastalık, gidelim, dedi. 
Fakat tam bu sırada müdürün krala 

hitabını duymuş olan mecnun delikan
lı kapının arkasından korkunç bir ses
le gürledi 

- Duydum, duydum, hükümdar bu
raya gelmiş. Haşmetmaab, müsaade e
diniz size maruzatım var. Yemin ederim 
ki ben deli değilim. Beni dinlemezseniz 
masum bir kız beyhude yere kurban 
olacak .. 

Mahpus delikanlı bunları söylerken 
kral ve memurlar alt kata indiler. Kral 
yağmurun dinip dinmediğine bakıyor

du. Bu esnada bir hastabakıcı kadın baş 
doktorun yamna yaklaşarak kulağına 

bir şeyler söyledi. Hastabakıcmın telaş
lı vaziyeti kralın nazarı dikkatini celp 
ettiği için sordu: 

- Ne var, doktor. Hemşire neler 
söylüyor? 

- Hastalarımızdan bir kadın haleti• 
nezide bulunuyormuş. Esasen biz de 
bunu bekliyorduk. Hemşire bunu haber 
veriyor. 

- Nasıl kadın bu, kimdir? 

- İsmi yoktur ı ·Biz burada onu "ad· 
sız kadın., diye anarız, 
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Bayanlar , 
Kıı mevsimi yaklqtı, yakında kilrk 
manto giyinmeğe başlıyacaksmız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KORK MAN-

ı Ikinclteşrin - 1936 

Nafıa Vekiletinden : 

BINBMALAR 1 RADYCJ 

İSTANBUL: 

TOLARI satmaktadır. 

16/Birincikinun/936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa 
kaleli Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 60000 lira muhamnıeP 
delli 5 basit ve 1 İngiliz makasmm kapalı zarf uaulile ehiltmesi yapıla1 

tır. Ekailtme prtnamesi ve tef errüab üç lira mukabilinde Ankarada 
kilet Malzeme Müdürlüğünden alına bilir. 

SARAY 
TnRK 
MELEK 

İPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
St)l\IER 
ALKAZAB 

TAN . 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOCLU 
ı Asrl zamanlar (Şarlo) 
: Kaliente 
: Ehil salip muharebeleri 

(fansızca kopyesi) 
ı Ehll!allp muharebeleri 

(Türkçe kopyesi) 
Asri zamanlar (Şarlo) 

: Pomplenin son günleri 
ı Tara.s Bulba 

Patpataşon kız hırsız 

lan ve Korkusuz süvari 
BildlrmemJştlr 

: Mlşel Strogot 
ı blldlrmem.l§Ur 

Sil(lh ba§l!la ve Şahane 
vals. 
Yıldırım kaptan ve Bo. 
zambo 

18,30 Tepeba§ı Garden salonundan nakil, 

20 Bclma ve arkadaşları tarafmdan Tllrk 

musUdst ve halk şarkılan, 20,30 Cemal KA.. 

mil taratmdan TUrk musiklai ve halk şarkı.. 
lan, 21 pl~kla sololar, 21,30 orkestra. 

l - Veber, üvertllr (Euryanthe) 
2 - O!tenbach: (Toledo Kuyumcusu) 

serenat. 

8 - (Furalanl: Madrlgal) 

Muvakkat teminat 4250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplannı Nafr a Vekaletinden alınımı müteahhİ1 

vesika5ı ile birlikte l 6 / Birincikanun / 936 Çar'8Mba günü saat l 4 e lıı 
Malzeme Müdürlüğüne venneleri li ~dır. . (1565) (2~ 

Boş çuval nakliyatına mUhim tenzllAl 

Devlet Demiryolları Umum 
Mu .. du··rıu··gv u··nden 

• - Eysler: (Die goldne Mest.erin) 

~ - Drlgo: (Arlekenin Milyonu serenat.) 15/11/936 tarihinden itibaren Samsun - Çarşamba ve 1 
6 - Gabriel • Marte: (La plrezantasyon.) d hatlar d .. anya - Buna ı da dahil olmak üzere Devlet demiryollarm a .. 
7 - Leopoldi: (Hongaria) Macar halk 

prkılan; 22,ao Ajans havadisi, 23, son. edilecek bot çuval ve hararlard3n ton ve kilometre batma 5,25 yerine 2 

CUMURlYET BildlrmemişUr 

1 
ruş ücret alınacaktır. (1580) (2608) 

Bu"yük' • .. 1 Anadoludan aynı teraitle nmıı edilir 

"'ctllt'r~t~7:~ su:egur illüzyonist 8 E Y K O Ca 1 d 1 ISTANBUL 
Programını bUdlrmemlUr 
BlldlrmemlDtlr 
Mohlkan!arm sonu ve 
Pranga 
Bildlrmemlştlr 

ALEl\IDAR Gizli vesika ve Kızıl alev. 
KEMALBEY Tarzan geliyor (TrUkçe) 

ve Dertsiz arkadaşlar 

BALE 
SUBEYYA 
ERE11ı'KÖY 

KADI KOY 
Bildirmemiştir 

Blld!rmcmJşUr. ·· 
Bildirmemiştir 

Fevkalade bir prog - JV~'·-···-~şa Kürkçü ban içerlalnde n 1 mo e aranı yor 
ramla temsillerine de - - - Telefon: 21685 ---- · • • 
vam ediyor. Her ak. - - Guzel Sanatlar Akademı·sı· ııam saat 21 de su. TASHİH - 16 teırinievvel tarihli 
ve.re. Cumhuriyet nüshamızda İltanbul birinci hukUk o• • • • • 

bayramı mUnasebetile mahkemesinde davacı Foti Haralambot.a ırektorlüğunden: 
bugUn :· ·- ve her ait il!nrnda muhakeme gilnU 1 l k!nU· • • · •. • ~ 
cumartesi pazar günle_ 

1 1 k _, 
1• 1. k Akademımız resım ve heykel atölyelennde çahfmak üzere kaOJI' 

rl ııaat 17 de maUne nucvve o ara ya.ımması arımge ır en . • . .. .. •. • • • eJı:i 
MAKSİM Ti atrosun. 5Cbven 2 kinunuevvel gö&terilmigtir. erkek modele ihtiyaç vardır. Venle cek gunluk uc:ret ıki liradır. !at 
da. Y \ Tashih olunur. rin direktörlüğe müracaatlan (2465) 

OSKODAR 
BALE ı Mcyerling faciası. 

BEŞiKTAŞ 
SUATPARK: Fakir bir dellkanlmm hl. 

Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza 
ÇUnkti her mikrop ağızdan alınır.Ağız mikroplarını öldürecek 

maddeyi haiz yalnız: 

sokmayınız. 
kıy metil 

Uy esi 

BALAT 
: BlldlrmemişUr ' 

TiYATROLAR 

TEPEBAŞI 

r''1 ~ 
dram kıaınında 

.Matine 15,80 
~am 20,30 da 

r tR KADININ 
HAYATI 

Fransu: Tiyatrosunda 
Matine 1.5,30 

am 20, o 
MA SK A R A 

~ ~,~~~.,~ 
macunudur. Fiyatı her yerde S kuruştur. 

.. 
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- Adsız mı, bu nasıl şey. Adsız in -
san olur mu ki? ..• 

-Belki vardır, fakat kendisi unut . 
muştur. Çünkü bu zavallı unutkanlık 

hastalığına mübteJ.adır. Yolda bulup bu 

raya getirmişlerdi. Bazan unutkanlığı 

geçer gibi oluyor, hafızasını topluyor. 

Fakat bu çok devam etmiyor. Kendisi 
hakkrnda yapılan tahkikattan da bir ne
tice çıkmadı. On yedi senedenberi bu -
rada bulunduğu halde adının ne oldu
ğunu söylemedi. Galiba dünyada ne ak 

rabası ne de dostu var. Çok munis ve i
taatli bir kadındır. Fakat çok garip bir 
arzusu var. Bu arzuyu ısrar ve heyecan 
la tekrar eder, durur. 

- Nedir bu isteği? 

- Ölmeden evvel bir defacık sizi 
görmek istiyor. Hatta. dün saraya biri
sinin gönderilerek bu ıon isteğinin si
ze arzedilmesi için çok ısrar etti. 

Kral Kristiyan büyük bir hayret i
çinde kaldı: 

- Beni mi görmek istiyor. İşte bu 
tuhaf. Fakat mademki burada bulunu
yorum. Kendisini bir defa göreyim ba· 
ri. 

Kralın bu sözleri Uzerlne müdür ve 
başdoktor öne düşerek hasta kadının ko 
ridorun nihayetinde bulunan odasının 
kapısı önUne geldiler. Hastabakıcı oda
nın kapısı açarak krala yol verdi. Kral 

odaya girince etrafa bir göz gezdirdi. 
Burası, duvarları temiz badanalı ve 
tek penceresi demir parmaklıklı dört 
köşe bir odaydı. Odanın bir köşesinde 
bir yatak yapılmıştı. Yatağın yanında
ki masanın üzerinde Meryemin bir res· 
mi ile bir salip vardı. 

Yatakta solgun benizli bir kadın yatı 
yordu. Yarı ağarmış sa~ları omuzların
dan aşağı dağılmıştı. 

Kral, kadının yatağına yaklaştı. Acı
yan nazarlarla onu süzdükten sonra: 

- Hükümdarmızı görmek istiyonnuı 
sunuz. işte bir tesadiif bu arzunuzu ye
rine getirdi. Ne istiyorsunuz, bana söy
leyiniz. 

Hasta kadın dermansrzlığma rağmen 
telaşla doğrulmak istedi. Gözlerini had
dinden fazla açarak krala dikaktle bak· 
tt. Sonra titriyen ellerini ona doğru u
zattı. Solmu§ dudakları arasından ya • 
va§ yavaş şöyle mmldandı: 

- Sizi buraya Allah gönderdi ve ba· 
na tekrar gösterdi. Bir zamanlar beni 
nekadar severdiniz? Çok şükür Alla • · 
hım ... 

Hastanın hümma ateşlerile pırılda • 
yan gözlerinden arka arkaya yuvarla • 
nan yaşlar solgun yanaklanndan aşağı 
süzüldü. Sonra daha fazla o vaziyette 
durarnıyarak başını yastığın üzerine bı
raktı, Hasta kadın heyecan ve sevincin 
den bayılma derecesine gelmişti. 

Kral Kristiyan kadının sesini ve söy· 
lediği sözleri işitince yıldmmla vurul
mu§ gibi olduğu yerde hareketsiz kal • 
dı. Fakat bu hal çok devam etmedi. 
Hemen timarhanenin ınildürü ile ba§ 
doktora dCSnerek: 

- Beni bu hasta ile yalnız bırakınız, 
dedi. 

Kralın bu emri üzerine müdür ile dok 
tor ve hastabakrcı dışarı çıkıp kapryı 
kapadılar. Kral, hemen yatağın üzerine 
eğilerek hastanın elini tuttu. Heyecan
lı bir seste : 

- ~atıralamn beni aldatmıyorsa sizi 
tanıyorum. Bir vakitler benim için çok 
kıymetli bir varlıksınız. J ozefin Martini 
sizsiniz değil mi? Bu ne hal? Sizi bura
da ve ölüm dö~e ğinde mi görecektim? 

- On yedi senedenberi sizi bekliyor 
dum. Fakat nihayet sizi göreceğime i • 
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manım vardı. Kristiyan. Sizi sevmiş, 

hayatımı ve kalbimi size bağışlamıştım. 
On yedi senedenberi bu sefa1ethanede 
metruk bir halde, yeis ve elem içinde 
tükenmez bir sabırla bekledim. işte bu 
aşk uğurunda hayatımı terketmek üze
reyim, 

Hükümdar tuttuğu eli hararetle sık· 
tı ve yatağın önünde diz çöktü. Hastayı 
kucaklıyarak başım göğsüne koydu. 
Kadın, sözlerine devam etti: 

- Hatırlıyor musun, sen o zaman 
veliahtt'in.Manevralar esnasında küçük 
kasabamıza uğramıştınız. Belediye reisi 
olan babam sizi karşılamağa koşmuştu . 

Biz, kasabanın bütün genç kızlan d;o 
yeni elbiselerimizi giymiş, sizi selamla
mıştık. Ben size kasaba nanuna bir bu
ket takdim etmiştim. Hatrrlıyor musu
nuz.? 

- Evet, hatırlıyorum zavallı çocuk 
Faakt hatırladtkça çok müteessir olu . 
yorum. 

- Vicdan azabı mı duyuyorsunuz 
Fakat hatırladıkça çok müteessir olu • 
Ben hayatımın en kıymetli ıinını size 
feda etmi~ olduğuma hiçbir vakit müte· 
essif olmadım . Sizin olmağa imkan yok 
tu. Yalnız sizi mes'ut etmiştim. Bu be
nim için büyük bir teselli idi. 

- Ne yazık ki bu teselli sana çol< 
pahalıya mal oldu. Bütün hayatın müd
detince ıstırap çektin. Bütün gençliğin 
bu se!alethanede uçup gitti. 

Hasta kadın biraz dinlendikten son· 
ra bu eski macerayı anlatmağa devam 
etti: 

- Günahımızın semeresi karnır.ıda 

gizlenemiye::ek bir hale gelince babam 
beni evden kovdu. Beni o hale koyan a
damın ismini öğrenmek istedi. Ben ce
vap vermedim. Hemen bir kat elbisemi 
llarak babamın evini terkettim. Yakın 

kasabalardan birinde bir çiftçinin yanı• 
na hizmetçi olarak girdim. Sadakatle 
çalışıyordum. Fakat çocuk doğurunca• 
bu çütçi de beni evinden kovdu. Pake• 
timi ve !iocuğu alıp oradan da ayrıldnn. 
Birl:a~ saat sonra bir ormana dalmış • 
tım. Saatlerce kararsız bir halde yürll· 
düm. Nihayet takatim kalmamı§tı. U • 
zaktan bir ev görünüyordu. Kapısı da 
açıktı. Fakat oraya gidip onlardan yar· 

• drm istemeğe cesaret edemedim. Orada 
bayılmı~rm. Gözlerimi açtığım zaman 
kendimi bir yatağın içinde buldum. Ço
cuğumu kucağıma verdiler. Çok güzel 
bir kız olan cvl&dnnx seni hatırlayarak 
emzirmeğe başladım. 

Kral, hasta kadının yatağı önünde 
diz çökmü~. başını önilne eğmi§ dlişli• 
nüyordu. Gözlerinden sızan iki damla 
yaş kır sakalının üzerine yuvarlandı. 

Gençliğe uyarak işlediği bir hata yU • 
zünden bu zavallı kadın büyük bir se • 
folet ve' ıstıraba düşmüştil. Halbuki 
kendisi onu unutmuştu bile.. Bilhassa 
babası ölünce kral olduktan sonra civar 

kasabadaki bu kızcağızı hatırına bile 
getirmemişti. 

Jozcfin Martini sözlerine devam etti: 
- Bir orman bekçisinin evinde bulu• 

nuyormuşum. Bekçi o sırada seyahatte 
icli. Ben çocuğumu emzirirken bekçiniı1 
karısı yaşlı gözlerle bana bakıyordu· 

Çünkü on beş gün kadar evvel doğur • 
muş olduğu bir kız çocuğunu banyoda 
yıkarken bir kaza olmuı, çocuk boğul• 
muştu . İyileşip yataktan kalktıktan sotl 

ra, bana büyük bir şefkatle bakmış oJatl 
bu kadın, ne · düşündüğümü sordu. Ni• 
hayet çocuğumu kendisine btTakmaklı• 
ğımr teklif etti. Kocası geldiği zarrıan 
çocuğunun ölümünü duyunca çok rrıü• 
teessir olacak diye korkuyordu. Belki de 
kocasından bu yüzden şiddetli bir dayak 
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~ kızla birliktt1 kaç mtflı. 

Anıe"'1-.. P . G ·ı· i . b. ~dr·-.aı papas en n m yı ır 

~ · Durmadan hak ve iyilik uğ
lltlii"b· ~ yeriyordu. Fakat gU
., irinde ahlAkı öyle bo%Uldu ki, bir 

~ ''i .ne ~erece fenalapbileceğine on
~:· nıiaal olamaz. 

efe 
1 

rikah papas Grifin bir gece için-
IUıları yaptı: 

q~. kanaırun ~el kı% kardetfyle 
)? ~ v bır otomobil çaldı, bir dclikanh
)o &• kaldırdı, birçok benzin iatu -
tt ~Ilı tehdit etti, baldıziyle birlik
ita Ple girdi. Sonra baldın bapsane 
ite~ açıp beraber kaçtılar, batta 
de be erj aıvtıırken diğer mahkG:nlan 
11ıurrıı:~er kaçırmak istiyorlardı, fakat 

p ohnadı. 

~ ::~ Grifin hayatmda ne ife girdiy
tirrtııt';;;rneden, tamamen hazırlıbu 
İle ~n beı yapndaydı. tncil 
' 'd ~lınağa bapam:ştı. Çok 
~ ti!).~~ İncilden parçalar üzerine va
)"ord ıstetli. Bu hırsla yanıp tutuıu-

u. B· il ~llıaıı .1r ihiyat mektebine gidip o-
llıesi . • dın hakkında bir tefler öğren· 

11' ,~P etmez miydi? 
lııı;at 

l'llıi onun bu kadar uzun zaman bek 
hitj ~~ taha~nılilü yoktu. Papaslardan 

ltıak ıstiyordu, i9te o kadar ..• 

'l'ıp "•P•• alan adam •• 
gl~ıını:.a Hukuk ilminden bir ıeyler 
''t ikçe bir adanu ne doktor r:e de 
Jıa..ı ..:;-Parlar. Fakat kendisice il· 
~ ' Olduğunu sananlar, AmerikaS 11 bir sabun sandığının üzerine 
ı>~ Crf .~larını venneğe 1:>atJar. 
diııu)"enı lirı ın ki de böyle oldu. ve onu 
~l er de bulundu. 

tt. ~ bir sene kadar devamlı çalıı
s_ı-pae Crifin, kendisine lncil 
~dı.ah lil.iltihar eden ve evlerinde o 
iİ''"hıd ada?' Çermen Koplend'in 
'~en bırdenbire uzak kaldı. 
'- Plend başka bir gebre tapn· 

·~ ~ ~ bocaamda deiil lam.da 
~~~!-'·mektup yazarak o aileyi 
._ ,_ -::' va1ed-.x.:-ı 
f~ :"ICil ~ l5uu anlattı. Hakikatte 
ır stlhıi ka~nın kendini ve müı· 
'~ a değil, yirmi yaıındaki kı· 
lh-.. ~ .. zle~itti. 16 ya§ında bulu . 
~)etJ; biraz büyümesi, izdivaç 
' -... hakkında bir şeyler ":iğren
~ '-~Yordu, Papasın, 1-ıarısını 
() b.ı...'!"'ıaa-: beatiyebllecek bir kabHi

....._. bi " da göstermesi lb·mdı. 
S dllfünmiyordu. Buna mu· 

SONRA 
depolarını soyan 

Bir Papaz 
BaDdozııe berabeır lhaplslhlaınıedeın 

kaçtı, fakat çok geçmeden 
aene vakaDandı 

Papa.r Gri/in kanM Kate· 
rina ile yan yana. 

kabil Katerlna 
da, evlenmek 

te tereddüt et • 

miyordu. Fakat 
ebeveyni itiraz 

ediyorlardı.GOn ıeçe ıeçe papaz ıaranm 

arttırdı. Onauz yapmıyacajmı söyle
di. Vaazlarmın da artık bUtUn tesirini 
kaybedeceğini, gözden dügeceğini ili
ve ediyordu. 

reket etmek mecburiyetindeydt L!Idn 
bunu evvelce düıünmesi li.zım gelmit· 
ti. Söylediklerine göre genç papas , Mec kendi hücre.Miti 1capı.nnı ' 
her &ün iki defa allaha dua ediyor ve açtıktaıt sonra popa.sın mahpus 
otomobil sahiplerinin benzinlerini c•!· bulunduğu dafreyi de GÇmı§ ve 
marteai gününden &lmaWmı diliyordu. birlikte kafmı§lardı. 
Fakat heyhat. Mütteriler, pazar giln6 
yani yumurta kapıya geldiği zaman ih
tiyaçlarını temin etmek Adetinden bfr 
tUrlü vaz geçmiyorlardı. 

Grifin, onun ablaaiyle evlendiği .zaman 
bu kızcağız kısa eteklikli sekiı: yaıında 
bir afacandı. Mcc, tehir dışında bir 
yerde çalışıY.ı>r ve iş icabı orada bir ki · 

Koplend afiesi bir "'meelefhın -daluı 

bqlangıcında berbad olmasına nza gös

teremediler. Ve iki genç biribiri&le ka
vuıtu. İlk seneler içinde papaı Grifin, 
Uç çocuk babaaı olarak batını daha çok 

gaileye soktu. Lakin her halde tali yar
dım etmi§ olacak ki, kendisine oldukça 
refah temin edebilecek bir kilise verdi -
ler. 

KayDaDQa aıiı:omaktaıı ~r~ yok 
Nnııye(fılljjiv'8""lliılllfi"il!lfli>-elfiı~~r~if~ti•.llllf~n~ya~g!!~~lf!! .. ~ıliltıııill!l~~fİİ~~t:i~~~~ri!/ii:~~~::;ı. 

hem kiliaeyi, hem benzin istasycnunu Papas Grifin'in kansı, kocasmda 
bırakarak kaymanasının yanına sığınma- bazı deği§iklikler olduğunu anlıyordu. 
ğa tetebbilı etti. Grifin, tek başına gidip bir yerde bir i~ 

Baılanrıç fena olmadı. Kendisini pa
nr günleri bilylik bir kalabalık gelip 
dinliyordu. Onu geçindirecek miktar
da günahkar vardı. Kilisenin basamak 

Iannı huıuh ile çıkanlar ona pigmanlık · 
Iannı döküyor, onun öğütlerini jinll · 
yorlar ve buna brplık muayyen bir pa
ra bırakıp gidiyorlardı, Crifin, şöhreti

nin gittikçe yayılarak gilnUn birinde 
büyük bir kiliseye papas olacağını umu· 
yordu. Halbu ki, aeneler geçtikçe, o-

nun peıinden gelenler yüz çevirdiler ve 
toplanan para azaldı, azaldı, o kaJar ki 
artık be~ kişilik bir aileyi ıeçindiremez 
oldu. 

Papashktan bef ka bir it 
yapmak IAzım 

1 
Papas bunun üzerine, baıka bir it a· ı 

ramaia kalkıttı. Öyle ki, haftanın al
tı giinde ba9ka yerde çalıpcak, yal·ı 
nız pazar günleri kiliseye celip vaazını 1 
verecekti. · 

Şimdi yoksu] dUpnüş olan papas 1 
böyle bir İfe de bat vurdu. Fakat gene' 
dütünmeden.. Biriktirdiği bir miktar pa
ra ile bir benzin istasyonu vücude ge -
tirc:IL 

Ukin hafta sonunda öyle bir hakikat
le karıılattı ki, içinden çıkılması cidden 
gliçtü. 
Pazar aünJeri benzin satmak aünah 

Gelip geçen otomobillere benzin ver
mek iti daha çok pazar günleri kir bı

rakacaktı. Halbuki papu Grifin sene
lerce kilise kiirsüsünden pazar günUnün 
ibadet gUnU olduğunu vaaz edip dur . 

muştu. Bu sebepte kendisi hesabına 

benzin satacak bir batkasıhı da :1ngaje 
edemiyordu. 

Pazar günleri otomobil sahiplerine 
benzin satanlan, içki satıp herke3i sar 
hot edenler kadar günahkir buluyordu 

Grlfin vu ettiii hükümlere göre ha-

Kaynanası kendini kabul etti. ı:.ıatta bulmak arzusunu kansına sezdirmişti 
yanma gelmeleri için yol paralarını bile Fakat karısı bu fikirden hoşlanmadı 
gönderdi. Bunun üzerine Grifin de tasavvurun 
Kansı Katerina ile onun bu eve d8n· dan vaz geçmi! göründü. 

meleri dokunaklı bir sahne ic:IL Fapaa baldızlfl• kaçtı 
Katerina bir zamanlar kı.zken yalnız Lakin, Crifin,in, evi terkederek or-

bqma uyuduğu oduma timdi Uç çocu· tadan kaybolduğu ıece, kansının kız 
ğu ve kocasiyle giriyordu. Pa,aa 24 kardeşi Mec de oturduğu kira evındeıı 
yapa gelmittL Fakat Katerinanın 28 sıvıtnuf, ortadan kaybolmuıtu. 
yapa nisbctle hala bir çocuk gibi görii- Suç iılemenin günah olduğuna yeaz 
nilyordu. eden papaa neler de neler yaptı. 

Papaı Grifin odanın penceresinde"ll Ertesi giln her ikisi de batka tehre in· 
yağmurlu havaya baktı: dikleri zaman papas Grifin'in elinde sa· 

- Ruhtan kurtarıyorum, dedi. Bin- dece bet on kurug vardı. 

Papa.nn Kateri
nadan olan çocıilv 
lanndan ikisi. 

Yoldan çıkmt§ Papa8 Grifin'in baldızı 
ile birlikte tevkifinden sonra alınan 

reami. 

terce ruhu selimete çıkarıyorum. Fakat' 
kendime bir selimet temin edemedim. 
Sefaletten kurtulamıyorum. 

Grifin'in kansı bu sırada : 

- Zarar yok sevgilim, diye cevap 
verdi. Para sevgisi, §errin kaynağı . 
dır. 

- Evet, ben de bunu kas defa kilr
•ilden söyledim. Fakat bizimki para 
sevgisi değil, tam manasiyle ihtiyaçtır. 
Hiç paramız yok. Bu gicUşle sefalete 
mahkumuz. İhtimal piyasada pek çokl 
papas olduğu için ben iş bulamıyorum. 

Baldızına göz koyan papaa. 
Çok sürmeden papas Grifin'in gözü. 

karısının genç kızkardeıi Mec'e ilişti. 
Mcc,gelişmiı bir kadın olmuştu. Halbuki 1 

Papas, bu yoksulluk]a bir bal ayı 
geçiremiyeceğini mi anladı, ne yaptı 

yeni bir "çare,, düşilnmeğe batladı 

Papas Grifin'in yanında beş on kurug· 

tan başka bir de tabanca bulunuyordu ! 
İşte bu ııra•la yanlış yollardan ı.>irin:

daha körü körüne atıldı, bir vakitlı-r 

suç iflemek, cinayet yapmanın fer.al·k· 
Iarına karıı vaaz eden adam işte gü · 

nün birinde bunları arzu eden ad.ım o· 
luyordu. 

Bu yoldaki ilk adımı o kadar giılünç 
oldu ki, tasavvur edilmez. Mec ile bi:
likte bula bula muüddeiumuminin oto
mobilini çıldılar. 

Ancak otomobil boş değildi. !çeri· 

Şehirden dııan çıkınca da, papaı, ba 
gencin üzerinde ne kadar para varsa hep 
sini tehditle aldı, ·Onu dışarı atarak 

direksiyonu kendisi idareye bafladı. LI· 
kin bir müddeiumuminin taarruzı uf• 

rumı arkadap yakayı kurtanıxa ne 
yapar? Tabii doğru müddeiumumiye 

gidip meseleyi anlatır, igte bu defa da 
öyle oldu. Ve derhal araıtmna IAt • 
ladt. 

Papas Grifin, bununla da kalmanq 
daha birçok benzin istasyonlanm teh
ditle soymuştu. 

Uç gün gizli kalabildikten smra 
yakalandılar. 

Mec bagka bir höcreye atılmzg, Griftll 
ise diğer mahkUmJann arasına ackul· 
muıtu. 

Papa11 hapishaneden bıaıldızı kazmlL 
Mec'in kapalı bulunduğu höcrenin 

kapısı tahtadandı. Höcrenin ocağında 

gördüğü demir çubukla kapının ta'ıtala· 

nndan birini açarak oradan elini soktu 

ve kapının kilidini de açtı, ve sonra dı· 
şıırıya fırlayarak gidip papas Grfin'ila 

bulunduğu dairenin anahtarlar::'U el• 
geçirmek üzere hapishane müdürüntm 
odasına çıktı. 

Tesadüf bu ya .. Müdür o gün gezme. 
ğe gitmi9ti. Mec, anahtarlan t:ular 

bulmaz doğruca papa• Grifin'in daimi
ne inerek onun kapısını açtı. Ve pa .. 

pasla birlikte diğer mahpuslan da çık
mağa, serbest kalmağa davet etti. 

Fakat diğer mahkmların mahpuliyet 

mUddetleri zaten bitmek Uzereydl Ba 
davete kulak asmadılar, böylece Mbzk 
papas ve karısının kız kerdeşi baılan

nı alıp ormanlıklar içine kaçabildilent 

de bu ne kadar sürer? Zaten hayatlarnı

da ilk de(a yaptıktan bu işlerde bir 
felaketten öteki felakete herkesten ça. 
buk uğruyorlardı. 

Çok sürmeden tekrar yakala:ıddar. 
Ve bu defa suçları iki katlı olarak hi~ 

huzuruna crkaca1drırdı. Bu papasın "c: 
hcnnemlik oldu&u,. muhakkaktır ., 
mı .• 
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Müşt:erilerinden gördü§ü ra§bet ve t:eveccüh üzerine bu kere 
kişesini modern bir şekilde tevsi etmiştir. Sayın müşterılerinin 
ziyaretıerinı diler. 

TUNÇAV G·ıŞES·ı 936 yılbaşı piyangosunda soo,ooo 
lirayı Avukat Bay FEVZi YE 

TUNÇAV GiŞESi 20,000 lirayı Bay CELALE 

TUNÇAV G·ıŞES·ı 22 inci tertip ikinci keşidede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEVE: 

TUN ÇAV G·ıŞESı· Birinci tertip üçüncü keşidede so,ooo u. 
rayı taşçı ameıesinden Rizeli HCISEVıNE l 

Verdlll gibi her ay da bltet ıerden sevlnmlyen hemen yok gibidir . 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isab 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfetti 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişenıizden bilet alinayanlaı· biı.. defa qapacak!arı tecrübede 

sözlerimizin doğruluğunu göı'eceklerdir. 
Tunçay klşesl : Topt~n ve perakende satış yapar müşterilerine fcvkalAde teshllAt glisterfr • 
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N iZ ŞAMPA YA ARINI 
8 Liradan 5 Lira 

indird 1 Toptan Alanlara Tenzilat Yapılır . 1 

ALGOPAN 
esairdir. 

S ZILAR 

ile geçer ba,Iıca romatizma, nevraleji 
siyatik, diş ve bq ağnlanna pek mü· 

Dikkat • Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. Her 
• eczanede 1-6·12 lik kutularda bulunur. ismine ve 

sakallı markasına lutfen dikkat. 

achariah 
Parkes Limited 

B irminq h = m .. lngiliz 
mamulatı 

1 Türk Kahve Değirmen i 1 Yegane umumi acantes. 

1 a. N. KAZANCIV AN 

1 Z iraat: Evi 
C! !l lat ııı T ' net Cadi1esı No. 74 - 89 

•• •• •• •• omurunuz 
aldın z mı? 

K~mürün cinsinden, 'tartısının doOruluğunda 
fıyatır11n ucuzluğundan emin olmak isterseniz 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF 
ŞiRKETiNiN 

IHlaOns ABmaını 'lteslhlnını kckuncdlaını aooınoz. 
Adres: Sirkeci Mühürdar zade Han No. 32 
Telefon: 23074. 
Deposu: Kuru Çeşme Defterdar caddesi 
Altun Çapa Kooperatif Deposu 

· Telefon : 40456 

Dikkat : Mıktarı çok az kalmıştır. 
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''Aeronefl ere mahsus mayi mahrukıtt 
muhafazası için Çatlamaz ve Nim 

Sert H azine.,hakkmda ki icat için sanayi 
M üdiriyet i umumiyesinden istihasl edil 
miş olan 20-11-935 tarih ve 2088 nu
maralı ih tira beratı bu kere ferağ ve ya 
hut icare verileceğinden mezkur ihti· 
raı satın almak veya isticar etmek ar· 
zusunda bulunan zevatın Galatada T ap 
tas hanında No. 18-20 de mukim vekili 

.---Her akşanı-. 
Çok LONDRA a:::,~':.",:: 

sevilen sonsuz n• 
içinde geç 
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ud Mısırlı; İbrahim, kanun; Ahmet. 
Okuyucu lar: Yaşar, Ha:nit. Solis~ Mustafa Bay Teodor K. Sinanidise müracaat J 
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