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Dokuz kişi 
öldü 

ı lsta".!!..u_l_u_n __ 1_,_am_v_a_1J_d_e_r_d_i 

Mevcut tramvayların 
donarak 

aisar vapurunun ~UrUklilğU dolayıslle 
81rıtinelerine sular dolması yUzUodeo 

1~ kazaya ugradığı anlaşılıyor 
lf. a. önUode kayalara çarpıp ba- dallnrlle ltazanın oltl usu yerde ce

le laıı.r Yapuru faciası herkesi çok setler aranmış, fakıı.t bulunnmamış
eSsır etmiştir. Her yerde bu va- tır. 

,4 6Ien denizcflerl etrafında. gö- Gemi mUrettebatmdan sağ kalan 
llıektedlr. Seyfullah hf\lft. trva tahlisiye lstas-

-a. hnvanın blrar. yatışmasından yonundndır. 
ı1e ccUlmiş can kurtaran san- Diln akşam bir arkadaşımız talili-
~ ' siye telefonundan istifade ederek 

Yaş 
Ha 

mak 
kı 

azını 
rne 'in 

En gllzeJ eseri 

1-tAaER'de 
Neşred leceklir 
Pek yakında -

ken'distno gelmiş olan S~yfullah He 
görUşmUştUr. Asnbı çok bozuk olan 
Seyfullah telefonda kazayı şöyle an
latmıı;tır: 

- Fırtına gemiyi Ketken · adası a
çıklarından gecerlrnn yakaladı. Saat 
yirmi dört sıralarında Karaburun 
önlerine geldik. Bu sırada deniz ve 
ha.va ştddetlnl arttırmıştı. Sular gtı
\'erteden içeri giriyordu. 

trva önlerinde sintineleri su istl
ıa. etmeğe başlad. Biraz sonra ocak
lar söndn. Bu sırada kaptan. geminin 
demirlemesini emretti. Derhal de
mir atrldıysn. da deniz demirleri ta
radı. Bu surPU.e adnnın poyraz tara
fındaki kayn~ıı •nrr bindirdik. Vazi
yet çok fect ıı:r hal almıştı. Süvari 
lbrabtm Şakir "ttnısenln gemiyi terk 
etmemesini emretti. BUtQn mUrette
bat davlumbazda toplandık. On da-

_.. Denmı 8 incide 

o an gençlerden 
bulunamadı 

· · den habersiz A·nad·o-· 
Y~ i en Üç ge·nç·:geri döİıdü 
~lı;<ıdartln bazı talebelerln kn,Y

ıı lıı.rmı dUn yazmıştık. Üsklldar 
he; ortamelttcbl tnlcbeJcrlnden 
ll b t, :Naci '\'e Vahdet isimlerinde 
llı~lJ. cocuklar 11oltsln gayretine 

l ltıl il henuz bulunaınnnıışlardır. 
l rııJf içinde bulunacaltları U
()tt lıyor. 
~ ı.ı:-:an kaybolan diğer gonçler

ı..·tııı§ı .dun akşam geç vnklt çıka
,'tfıı erdtr. Hamallık yapan bun
~baıaııeıerlne haber vermeden ta
~~r11· t~t;kettlklP-rl, iş bulnmayın

ar buraya dQndUltlerl anlaşıl-

mıştır. 

Şimdiki halde kayıp vaziyette ve 
lzlerl.bulunamıyanlnr, yukarıda i-
simlerini yazdığımız üç talebedir. . . . ... 

Bu sabahki "Cumhuriyet,, gaze
tesi diln vercllğlmlı haberi tekıtp et-

mek merakına tutulmuş ve gUltinç va. 
ziyetc dUşmUştur. Yazısının en başın
da. bUyUk harflerle "kayıp yoktur,. 
diyen bu gazete ayni yazının altında 
"maamaflh hunlar bulunacaklar
dır ... diyerek kendi kendisini tekzip 
etmektedir. 

~ ısoanyada dahıli harp 

er el vilayeti _asi• 
ler en temizlendi 
Ctlrn uriyet ordulan vilciyetin 
l~ dörtte üçünü 

'l,'l'tı'tı d: 24 (A. A.) - Cumhuriyetçi
.~ ~· lı ~aptetniek suretile ayni narn
%1ı~etın dörtte üçilriü elde etmiş ) ıı,ttar. 'Fethedilmiş olan arazi, 

~~t tre murabbaından fazladır. 
e<liı , • 

'l'~ en Sovyet vapuru 
~:~da 1 23 (A. A.) - Cebelüttank ya. 
"'llltt huıunınakta olan "Chors" adm
~11 '°SJ·ar ~~4 · .ı.st vapuru, istiıµdad işarl!tle-

an~\~tir. 
~~~ S • 1'1nde a~tırmalar yapıldıktan 
'l\ii _Dteye gôtütiılmüş oldutrunu bil
' · \e Y<trdım talepinde bulunmuş
~h· 
'fl.;~ın b 

bı_Clti Oınbardımam 
1~ b~ 23 (A. A.) - Cebelüttanktan 

h'r ıa "3.bere göre cumhuriyetçilere 

işgal etti 

~ '~are fi1030 bugün Kadiz lim;ı· 
. ~bir dırnaB etmiştir. ·Limanda -bu Ciımlmriyrt (1-:-dusu kıcmandanlarındau 

~ lltlr, tqk ~ f \aP,uıfara isabetler ol- General Miaja 
~~ . 

yarısı hurdadır ! 
Şirke en ş~ddetli tedbirlerle yo1a getirilmeli, 

halkın hayatiyle ornamasının önüne geçilmelid:r 
Tramvay Şirketinin her §eyden ev. 

vel arabalarına ve hatlarının geçtiği 

yollara baktnasr, llizımgelir. Son bir se
nedir, yani şirketin ~evlet tarafından 

safın alınması ihtimalleri ortaya çiktı
ğudanbe:-i, şirket zaten pek ihmalkar 
bir surette yapmak~a olduğu bu i§leri 
büsbütün tavsatmış, yollar berbat bir 
hale gelmiş, arabalu hurdalaıtıkça, 

burdalaşmıştır • 

Bunu ~·iz iddia etmiyoruz; ayni vazi.. 
yet aylar:a evvel belediyece tesbit cdil
miJ, tirk!tC ihtar iistüne ihtar yapılmıı, 
fakat . bunların hi~ birisi fayda verme
miştir. 

Hatt! Sişhane faciasından aonra. bir 
ç_ok arabaların tfmamen botu.k olduğu 
anlaJıldığı halde §irket bir türlU esaslı 
bir tamir faaliyetine başlamamıJbr. 

Belediye sözUnü geçiremeyince, şi,r. 

keti niha7et Nafıa Vekfiletinc şi!:fyet 

Devamı 8 in<'lde 

Cüce Simon 
·tevkif edildi 
ohukeriıes1 mevku· 

fen cereyan edecek 

Simon bugü>z adliye merdivenlerinden 
inerken ... 

Birkaç gün evvel bir adam Yaralryan 
meşhur cüce Simon dün adliyeye sevke
dilmişti. lki uzun boylu, gürbüz jan
darmanın yanında, o tıpkı bir meç gibi 
duruyordu. Ellerine kelepçe vurulma
mıştı. Fakat. silahlı jandarmaların or -
tasında , bulunması, e\'.inin merdivenle • 

ı..- Devamı • UncOde 

Ka~oköylYıınHdle 
Etektrikle 
ö:en genç 

Zavallı, anten kuracaktı. Tel 
elektriğe dokununca ö dil 

Yae:ısı 4 Unci.ide 

~~ 
C.İLIKUSU • • 
RVMANJNJ YENiDEN YAZDI 

Yılba~ı Sayısında 
,_- Okuyaca'kimı: 

5 2 SAVfA 10 llr. 

Tramvay şirkelinln her gün sekiz on ta ne.si bozulan tramvaylarından bir ka
file bir bozukluğun tamirini bel:lı.1 kcn ... 

&merik8n filosu 
130 harp geınlsl 500 tayyare ile 

Ma~ev·~aya Çıklyor 
Filo Jap'on sahillerine. 600 mil 

mesafeye kadar uzanacak 
Va~ngton, 23 {A .A.) . ..:_ Röyteı bil· 

diriyor: 

Ruzvelt dün Amerika deniz kuvvetleri 
başkumandanı amiral Leahy'i kabul e -

• derek kendisile yanm saat görüŞmüştür. 
Birçok gazeteler uzak şark s\ııarmda 

· bir deniz nümayişi derpiş edildiğini yazı
. yorlarsa da, itimada değer kaynaklar -

dan alman malfunata göre Amerika bah
riyesini şimdi işgal eden ~Y sadece do 
nanmiının istikbalde 'kendisine verilme-

si muhtemel vazifeyi ifa edebilecek vazi 
yete konulmasıdır. • ~ 

Manevraya çıkacak gemiler 
Londra, 23 (A. A.) - 14 mart 1938 

ile 29 Nisan 1938 arasında Amerika fi
losu Pasifik denizinde manevra yapa
caktır. Bu mam!vralara en az 150 gemi 
ile 500 tayyare i.ştirak" edecektir. 

Daily Telegraph gazetesinin deniz mu 
habiri, Amerika kuvvetlerini Japon su

~ Devamı 8 incide 

\~~anlara bir tcyid <lııha ! 1 len bir telgrafta Terue!in cumhuriyetçi
~ · 23 (A. ~-) - Saat 22 de Lon- Jet tarafından tamamiyle zaptedilmi~ ol-

lsPanyol matbuat bürosuna ae- duğWlu bildirmektedir. 1 Bir izdivacın romans... 
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21ışe 57ı a dam~ ın O .ii[_A_l--.l~i, H! · ~ 
. Son (Güneş - Galatasaray) 

A 0 k 8 r a y 1 . maç• munahs;betiıe h k 
• 1• d : sporun ru ıyall a -
zıyare ın en sonra k d b d .. .. 1 Yazan: Şelıip Gündüz in a azı UŞUnce er 
K OMSUMUZ Suriycnin 'Başvekili 

Cemil bay Mardam, Ankarada 
yaptığı temaslardan büyük bir memnu
niyet duyarak ayrılmıştır. 

Neşredilen resmi tebliğ, bu temaslar
dan alman neticelerin bizi de memnun 
etmiş olduğunu gösteriyor. O halde, Su
riye ile aramızda müzmin bir derd ha
lini almak istidadındaki meselelerin, her 
iki tarafı memnun eder bir ~ilde ber
taraf edilebileceğini veyahut bertaraf e
dilmiş olduğunu tahmin ve hatta kabul 
etmek mevkiindeyiz. 

Eğer h:ıkikaten Suriye, komc::usu bü
yük Türle milletinin kendisi~e karşı 
göstermekte olduğu dost dikkatlere ve 
iyi niyetlere uygun bir çehre göstermeye 
b?şla~ıysa, Türkiye, efkfuı umumiyesi
nın böyle bir neticeyi büyük bir sevinç
le karşılaması kadar tabit bir ~Y ola
maz. 

hudutlarımızdaki yeni devlette, hem de 
bütün Suriyelilerde herhangi bir endişe 

bırakmaz, hele siyast Suriyeye en bü
yük sevinci ve devamlı emniyeti bah
şetmiş olur. 

Cemil bey Mardam'ın, siyasi Suriye
yi, Ankarada edindiği intibalara uygun 
bir yola sokmaya çalı~masını temenni 

ederiz. Suriye yeni başlıyan hayatında 
şimaldeki büyük komşusundaki iyi his
leri anlamamazlığa vurmakla hiçbir ~Y 
kazanamaı. 

Aklıselim Suriyenin Türk hudutlarına 
hükmeden iyi hislere, iyi hislerle cevab 

vermesini 1.arurt kılar. Balkanlarda ve 
Garbi Asyada gün geçtik~ kökleşen gü

zel, insani ve medeni ahenge uygun bir 
yola girmek, Suriyenin keneli bünyesine 

de güzel, insani ve medeni bir ahenk ve
rebilmesine yarıyacaktır. 

Şekip CONDOZ Biz. Suriye ne aramızda bir gerginlik 
çıkınac:mı hiçbir zaman istemedik: Kom
§Umuz Suriyenin hür ve müstakil oluşu 
için yirmi yıl devamlı temenniler izhar ::mı a.aı.amw 

1 

:
I·=··! Do, iiru 

• w .... --·---· 
etmtş olan bir milletin böyle bir gergin- 0 liği istemesine zaten imkfuı olamazdı. •• 1 

Fakat her iyi niyetin, her devamlı iyi- ~i D eg,.; il mi ? 1. 
lik temennisinin ve her dost dikkatin U . :: 1 öaima iyi niyetler, devamlı iyilik temen- :: 1 · 
nileri ve dostane dikkatlerle mukabele •: vesait 1o8 k 1 ye i 
göımeye ihtiyacr yok mudur? :a seferleri gece yarı- ·i 

Suriye ile aramızdaki muahedenin ta- ii SJDd&O sonra da li 
raf ımızdan feshi, Suriye aleyhindeki İ 
herhangi bir temayülümüzn değil, işte İ~ yapılmalıdır il 
sadece hudutlarımızın cenubunda bu U Türkiycnin hemen hiçbir şehrinde ii 
öostluğu ve bu iyilik temennilerini ve lf gece hayatı yoktur. Bu hususta· te- ii 
iyi niyetleri çok arayıp bir türlü bula- is mayüz etnıiş gibi gösterilen yegı2ne Si 
mamış olmamızdı. g yer; şu, içinde yaşamakta btllunduğu- i! 

Suriye baı;vekiline Paris cfo güler yilz U mı1z Jstanbul ııhridir. U 
gö-;termi~tir, fakat•bu"Sefcrki seyahatin- n Fakat insaf edelim. Ilangi lstanbullu i~ 
i:!e, Fransa yüksek idare merkezinin sa- ii bu memlekette geCI hayatı olduğunu :; 
yın Cemil bey Mardam üzerinde Anka- fi iddia edebilir? Ü 
ra kadar unutulmaz bir intiba bırakmış !E Bir yerde gece hayatının teessıts ede- f: 
olahildiği snmlamaz. Zira Suriye Başve- i~ bilmiş olması için ilk şart mıılıakkok i~ 
kili vatanperverlik imanına, Suriye is- k" .. g ı vesaitinakliyenin bol olmasıdır. H 
tikl2.1inin ve Suriye istikbalinin en bü- :: Halbuki dibıyanın tn dalınık bir şeh- :: 
yük emniyetini katarak 'Ankaradan u- H ri olan lstanbulda gece nakliyat yapa- Ei 
za,•laşmış bulunuyor. ~! cak • tal:silerden gayri - 1ıirbir vasıta H 

Garbt Asyanm ve cenubu şarkt A\Tu- g m;vcut delildir. llatıi şu sinemalar :: 
pamn en kudretli lideri tarafından kom- :: ı t: ;: da olmasaymış, stanbulıtn saat 21 I! 
liU Suriye başvekiline söylenen sözlere :: drn soma bir tavuk kümesine dönme- .: 

:: mesine se c a mıyacakmı~. : temas etmek istiyoruz. Bu sözle- :: b b k l ~ 

rin, Atatürkle temas etmek şerefine nail H ı stanbııl, Tiirkiyenin en bılyük tl· .! 
olan Cemil bey Mardam Ankaranm g lence şelıri old11ğ14 kadar, bir ticaret U 
memleketi için dostluktan başka bir tc- H ve sanayi şehridir de. Mevcut yiizlır- H 
mayüle asla sapamıyacağnu açıkça an- ~~ ce fabrikanın hemen hepsi geceleri de ~ 
latabildikleri muhakkaktır. AtatQrk hem ~! çalışırlar. Buna, matbaaları, gazinola- h 
Tilrkiye Devletinin Şefidir: hem de Türk ~! rı, fırınları ı•e daha bilmem nereleri i- fi 
milletinin Şefi. Bu Şefin Suriye halkını ii lôve ederseniz kiiçük bir hesapla, ~' li 
mul.1ab~tle .. sel~r_nlaması v; Tür~iyenin ii koca memlekette geceleri çalışmak f~ 
Surıyeyı mustakil ve rnes ut gormekle :: mecburiyetinde bulunan on binl~ce l. 
bahtiyar olacar,'lnı söylemesi hem cenup :: · (! i! ınsanın bulımdulımu kolayca anlıya- Iİ .. 5------------.-,--- :: bilirsiniz. Bu adamcağızların bir kıs- H ancak verı en i~ mının işleri geceymısında, bir kısmının fi 

:: saat 1 de, 2 de, 3 de, 4 te biter ve bu :ı a 1 ay a r i~ on b~n~crce vatandaş evlerine gidebil- Ü 
Çorlu, 23 (A. A.) _ Birinci ordu ;~ mck ıçın ya sabahı beklemeye veyahut H 

müfettişi orgeneral Fahreddin Altay, Vi- ;: da saatlerce didinmenin verdili yor- .! 
ii gımluf a rağmen yürümeye mecb1lr- li 

ze, Pınarhisar, Kırklareli, Babaeski, •• r: H durlar. Diişiiniin bir kere, bil kış gün- R 
Hayrebolu, Alpullu, Lüleburgazda bulu- H lerinde Sirkeci veya Tophane tarafla- i 
nan muhtelif sınıflara mensup alaylara i~ rındaki bir fabrikadan Aksar aydaki, i 
Atatürk namına sancaklarını vermiş ve g Edirnelıapıdaki evine gidecek adamın : 

. bu vesile ile bu yerlerde büyük tezahü- •• i! lıalini. • 
rat yapılmıstır. Orgeneralin çok kıymet- :: k : 
li sözleri, her tarafta derin akisler bıra- n Mesel~ g~ç va .te kadar çmışmak Ü 

:: mecburıyetınde olan tıe Bakırköyde o- ·ı: 
. karak alkı§lanmıştır. Ordu ,.e halk, aziz H tııran bir vatandaş saat 12 de kalkan : 
· ba:buğlarına bu vesHe ile de sonsuz say- ~~ 5011 otobüse yetişme!: mecbmiyetinde-i' 
gılarınrn ve bağlıhklannm arzını sevgi- g dir. ityııi arabada Yerlifmleye, Samat- : 
li orgenerallerinden rica etmişlerdir. g yaya, Aksaraya giduek yolcular da : 
---------------- H 1mlımur. Eğer Bakırköyde oturan şa-
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tn dotuı• Olbıt' 10 b1lt1J1 
Gl\Jle; 2, 16,45 

t ~bah Oğle nrtnıH ~nı 1 i'atsı lm.e&lı 
Yııkl 5154 12,13 1',33 16,45 l,24 5,37 

g Jııs iki dakika geç !~alırsa otobüs dol- 1 
i3 duğu için cviuc gidemez. r a, bu zatm 
H cebinde otel parası yoksa? 
U Dunıtn için belediye. vesaitinakliye 
H Tıakkındaki nizamnamesine yrni mad- · 
H drJcr ilave edrrek, Tramvay Şirketini, li 
H otrıbiis saTıiP'eTini. Akay ve Şirkrti- H 
i~ lıayriyeyi g~re yarı~ından sonra da rı·i 
i~ mesel4 birer, birer buçuk saat arayla ! 
H w•ni scfrrlcr ilıdasına mccbıır ttmcli- i 
:: dı"r' : •• • 1 
a:::. ....... c.:=:::ın::::::_::::::::::mu:ıı::::ıııı 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 

P AZAR günleri hıncahınç do
lu olan dumanlı ve gür:iltülü kah

velerde veya sinemalarda oturmaktan-
sa, açık havada heyecanlı bir futbol ma
çı seyretmesini tercih eden bütün spor 
meraklıları gibi ben de son (Güne§ -
Galatasaray) karşılaşmasını ı;eyrettim. 

İkide birde iddialı rekabetler yü
zünden oyun sabalan üstünde biribirle
rine çatan klilplerden hiç birine men
sup olmamakla beraber yirmi sencden
bcri de spor zevki çılgın itiyatlanm
dan biridir. Gerçi çok kere müteassıp 
ebeveynimin ve eski kalem efendileri 
gibi çok çerçeveli bir hayat yaşıyan ve 
onun sınırlarını ,aşmayı bir nevi tered
di manasına alcın bazı dostlarımın is
tihzalanna ve tenkitlerine uğradım ve 
uğrayorum. Fakat şimdiye kadar en 
ilcra memleket köşelerinde bile bir tilr 
Hl öğrenemediğim tavla ve kağıt oyun
ları gibi iptilalar yanında, bu tek ipti
layı da bana bağışlamalarını onlardan 
dileyerek susturuvorum. 

Ne yapalım ki, bürolarda, husus! 
kabinelerde veya kütüphanelerdeki yo
rucu ve kafa ı1işid.:i mesai bittikten 
110nra herkesin kendini oyalamaya ça
lıştığı bir eğlencesi, bir itiyadı vardlt'; 
Muhtelif spor oyunları arasında da 
sporcular kabiliyetlerine ve zevklerine 
göre birini seçerler; spor meraklılan 
ancak heyecanlarım kamçılıyan ve on• 
lara .zevk veren oyunlardan birini ve 
yahut olsa olsa iki üçünü lieyretmcğe 

kot.arlar. 
Ben kendi hesabıma en b.ışta olarak 

futbol maçlarına, on.dan sonra da gU
.rc~e bayılırım. ,Bugüne kadar ancak 
Pariste iddialı ve büyük bir hoka mU· 
pbakasınr ıgör'ineık merakına dbştnm; 
böyle olmakla beraber ne bu kanlı ve 
harap edici döğüşe çalışanlara ve ne 
de yumruklarını sıkarak, di~lerini gt· 

cırdatarak boksörleri alkı§lıyanlara gUl 
mek aklımdan gelmez. Çünkü görü
yorum ki bizde güreş, Yunanistanda ko 
§U, 1ngilterede futbol nasıl ki milli bir 
spor zevki hUkmünü icra ediyorsa, 
en modern dUnya ıehri olan Nevyorkta 
da bok9, reisicumhurundan ıraden oca 
ğr i§çisine kadar payansız bir heyct.:an 
veren en makbul bir spordur. 

Dumanlı kahvede narglesini to • 
kurdatan ve yahut arkadalmm kalbi
ni kırarak, başını çatlatarak zar atan 
bir hem~erl, ayni anda karlı tepelerde 
kayan gençlere deli diyebilir; halbuki 
aki babma en fazla hakim olan ve za
rarlı iptilaları pek aı tanıyan çok soğuk 
kanlı bir milletin, İsveç milletinin yap
tığı bir nevi spordur. 

Ge~en ıene Fransanın Chamanix 
isimli dağ kasabasında binlerce insan 
beynelmilel ski müsabakalarını seyre 
koşmuş ve karlı .dağlara tırmanmış

tr. Bu meraklı sporcular içinde bil· 
k<lmct azalan, profesörler, tal'..mmıt e
dipler ve artistler vardı. Esuen asn
mı:r ve modern harplerin en ba~ dön
ÖürücU sporların ve kuvvetli adaleli ba 
zularm hükmü altında.dır. 

Japon askerleri altı misli nüfusa 
malik olan Çindeki zaferlerini yalnız 
faik harp malzemesine değil, uyuşuk 
Çin gençlerine nazaran çok daha çevik 
ve sporcu olmalarına da medyundur
lar. 

BugUn vatanlarının müstakbel za. 
ferleri hesabın:ı havalarda binb:r tehli
ke altında canlarını feda eden tayare" 
ciler. bütün gün kuvvetli kollan veba
caklariyle ~alı~n süvariler en mükem
mel sporculardan sayılmaz mı? .. Kış-

lalarda ve sevgili bayraklar altında tak 
dir ederek sevdiğimiz süvari, Bipahi 
ocağında sivil blr hem1ehri sıfatiyle gü 
zel bir at üstilnde koşarken neye 
fanteziye kaçan bir sporcu sıfatiyle 
karşıtaısın? O genç binici belki de ya-
nn memleketin uzak ve dağlık bir kö
§CSİnde ya .bir mUddeiumumi ve yahut • 
l>ir asker hekimi olacaktır; cUrmU meş
hud tesbitine gidilirken çok defa ayni at 
UstUnde .aaatlcr.:e kalmak ve dört nalla 
koımü: mecburi_y_etinde klnuyor, m~
Y.ilz7,.,. 

Hrp meydanında bir avcı açılışın
da güzel koşarak düşmana kendini tes
lim etmiyen ve takdir edilen bir asker, 
askerlik ocağına girmeden önce stad
yomda müteaddit koşu devir!eriyle ba 
t.:aklanru kuvetlendiren bir atlet mev· 
kiinde iken de ayni teşvik ve takdire 
layik olmalıdır. 

Sporların bütün nevileri devre göre 
yalnız cahil halk kütlelerinin değil, 

en büyük mütefekkirlerin tak.dırlerine de 
mazhar olmuştur. Spor yalnız vücutla
rı kuvvetlendirmek, adaleleri beslemek 
le kalmaz; birçok zekai ve ahla.ki kabi
liyetlerimizin inkişafına da yardım e
der. 

Bunlar arasında irade, soğuk kanlı
lık ve nefse hakimiyet yar.i bir kelime 
ile (sinirlere hakim olmak) hünerini 
kazandırır; ve bilhassa ekip halinde 
yapılan spor, içtima! hayat hazırlığı 
için çok faydalı olan ·ctradi aisiplin)i 
arkadaşlık sevgisini uyandırır. O ta
kımın bütün uzuv lan, şerefli zaferin 
istihsali için gruba itaati, azami dere
cede vakfı nefsi öğrenirler. 

Bu ekin oyunlannda, ferdi arzu ve 
heyecanlar silinerek bunların fevkinde 
yalnız ve yalnı2: bir bava eser: Tesanüt 
ve centilmenlik havası r... ı 

Futbol oyunu bütün bu §<lrtlan 
kuvvetli kaidelerinde toplıyan en ideal 
ekip sporlarından biridir. Bu oyunda 
oyuncu da seyirti de ayni derecede 
yüıksek bir heyecan duyar. Bu oyun
da fert, bütün ekipi nezih ve haklı bir 
gayeye bağlıyan haleti ruhiyenin dışın 
da kalıp da sırf kendi hırsları ve taş
kın 'hisleriyle oynamıya baıladığr an 
umumi ahenk bozulur ve çok kuvvetli 
görünen takımını da paniğe uğrata; 

rak bozguna sürükler. • 
Yirmi gün evvel memlektt:n en a

car ve e natlet bir takımına karıı son 
dakikaya kadar muzaffer olan Galata
saray forvetleri, son maçlannda ayak
lan tutuk olan beceriksiz oyuncular gi 
biydiler ve takım baştan başa sinirli, 
müvazenesiz ve dizginsiz crnuyordu. 
Halbuki bu çocukların çocu fert itiba 
riyle memleketin en kibar ailelerine 
mensup olan terbiyeli ve haluk gençler 
dir. Güne~ takımı, sağ açrk, aantra
for ve s.:>l acıtdarr gibi futbol oyunun
da tecrJbe görmüş olan Uç eski kurdun 
idaresi altında çok soğuk kanır ve mil· 
vazeneli bir oyun çıkarmak suretiyle 
rakibini hiç umulmıyan bir farkla ez
ıniştir. 

Gerçi harplerde olduğu kadar en 
kuvvetli sporcularda ve fudbol t~knn
lannda daima zafer mukadder değil
dir. Çelik İtalyan taktmr, şuurlu bir 
Fransız tabiyesi karıısın.da sertleşme 
den ancak müsavi der~.:ede bir oyun 
çıkarabildi •• Onun içindir ki sporda ve 
bilhassa futbol gibi on bir oyuncunun 
iştirakiyle ayni hedef ve ayni disiplin 
altında oynanan cemi oyunlar.da mane 
vi kudret en kiymetli bir zafer silahı
dır. J oubert; ''Bir çok insanların kudret 
teri arkasında tehlikeli bir zaaf vardır. 
Soğuk kanlılık zaafı! .. " diyordu. Ve 
benı.:e son futbol karşılaşmalarında Ga 
latasaray ve Fener takunlan bu zaafı 
gösterdiler. 

Ama bilinmez, başka bir giln Gil
neş de beklenilmiyen kudretli bir anın 
da bu zaafın kurbanı olur • 

Napolyon, heykelini yapmıı olan 
meşhur heykeltraş Canovayi tevbih de 
recesinde tenkid ete1işti; çü.nkü çehre 
sini lüzumundan fazla atletık çizgiler 
le tebarüz ettirmiş ve sanki 0 Napolyo 
nun biltün kuvvetleri kollarında" dır. 
demek istemişti. İmparatorun bu ten 
kl.diyle kast ettiği mana "sağlafu bir 
vüt.:udda sağlam bir kafanın da bulun 
ması'' lilzumu idi. Binaenaleyh ekip ha 
tinde halka gösterilen oyunlarda oyun
cuların yalnız bedeni kabiliyetlerine de 
ğil, iradelerine ve pratik :akfilanna çok 
Chemrr.iyet vermeliyi%. 

Bi:- fudbol takımını ik:.de birde sert 
jestleri ve §aha kalkan .sinirleri ile he 
zimete uğratarak seyirci halkın nazar 
lannda düşüren oyunculan feda etmek 

~jl5ll'ONCil'\J{'N~ 

dlaq,ata da~ - . 
Asil şiir . 

A(1l•f'I • 

V ARLIJ{ mecnıunsındıı bll.;Jııdt• 
nı yeni yeni görıncf;O Ôrbııtl 

[,rımız blJ'knç genç ~nirdcn, dct'tcıı 
Veli, Okmy lUfnt, l\lelilı C~l' fifcslZt 
bııh etmiştim. Onlnrın o );:en gııııo 
,·czinsiz küçül~ şiirleri gü~< 

0 
gtSitı• 

hosumn gidiyor \"nrlık eıun cıı dl 
~ ' bulUJl ~ co hemen onlnrı nrıyor, oJttllı. 

doymnk bilmeden oıroyorıjınt~nıı bl"' 
Ritat'ın şu ufncık :rcyzn " 
kın· 

• Kilçük bir Jhnntn çiçClti• 
Sal"ışın ora • 

'Ve namütenahi gclincı~ lı 8rıd• • d· r. ·rnıı u Diişünmeden se\· 1t>1 ijıil·· 
Birdenbire lınşJ:ıyan gö~ ~cnlıtl 

nıımem siz de sevdiniz ıni · t,ek• 
o kndnr hoşumn gitti ki >:n~nı~·cr<li' 
ı·nr tekrnr okumn k Jıcn~sın , c1ırdl 
bnnn hnyntı bir knt dnhıı s~~ınıclO 
deıniycccı:,>im, innn olsun Id ·ııııdırc11· 
şiir ynzmnk fütiyncmı Ul_ z.ınııf!" 
Hemen gülümsemeyin, şiir >~,"'·etki 
knlkncnk clcğllhn; ),ıınrcn ı·ınrJJ••' 
terc\imelerim bende ı~oltı~~ııdıf;l 
knbnı·tncnk Jıntırnlnr ıurn 11,·c• 

11yııı için lı;lın<lo biiylc nrnsırn • }{nclıır 
ren nrzuyn karı::ı koyıır.ıık ıc:ırct 

'~ d suıııt ., knn·ct cc1in<lim. :sn ece ., ~ııll"" 
etmek istlyoruın: Oknynnlttrııln pc1' 
Uk .arzusu Yermek l>ir şiir ~lct clC
bUyilk, belki en büyük bir fn rıcriıı• 
ğil midir? Oktay Rifnt'ın ese nıııtl"' 
deki gUzclliJ· neclir? nunn ıı nir ol• 
nınnı; fnknt onun iyi, soy bir ;;ıuctJ 
dn!,.,ınu J·nbnl otancm için bU 
kllff.. t ı::cı.ill• 

Bu genç şnlrfo.rdc bir no;;ı:ılc J"~k ıııı· 
yor. Xnsıl nnlntnyım? GUncl~~n ııııl• 
ynttnıı, çocukluk luı.tırnlnrın IJlltll{' 
scttlklcrl hnl<Jo yine Jmpnlı J;nı;rUJU• 
sırlnrım , ·ermemek ihtiyncı ~ ır tJI• 
yor. Öyle bir srunimiyct ~~ h1~Jıcrfııl 
mnn lliUhnll olınnyor.. J~cn c.tnıl • 
knrşılnrımlnkilcrc nıu nıtnt bı;ııur
yorlnr: Ne l>lr şlkllyct, no bir 

011 
ııo 

lenmo. Unl..-ın, Orhnn Voll bıt 
güzel nnlatıyor: ·rıı· 
I Kimse duymadan öJmefü

1 çıt 1;nıt 
; A~zımın kenarında lıir ~~~u0rııııllı 

Beni tnnımaynnlnr deJllt'" 
"'l\lutlnk birini sc,•h•ordu,, ııtcrı 

' cıııcli· Tıınıyıınlarsn: ''Za\'aJJı, d 
Çok sefalet çekli.,, 
Faknt hakikt sebep lt• 
Jlunlardan hiçbiri olmtıJTlll -tııııf1 

OUrulcJik Jınyntm, bize "fC~;ı.t' 
olrm nlcmln her nnmclt\ld .şiiri ıııe"' 
tıkarmalfı bunu knrio g6St0d111'~ 
onu o anlnrm zevkini tntınnif'1111.,~·· etmek Ye yine bir ynhnncı :kil crfıı66 
Şnlr de, J·nri <le keneli tllcJJ11 bir ceı
Raln~nk; biriblrinc rns~cunco ıcnt ,-f• 
bessUmlo sclll.mlaşncııkJnr, fÜo cııtl
ne blrJhlrinln sırrmr, tnınnJJl şİitd" 
si olan hnyntını hibnJycceic .• 
asıl nsnlet bu dc~rfl mtdlr'l TJt..Ç 

Nurulla~ 

Kendi kendfstııl 
yaralamış ·ııPıô' 

Dfin ikinci sulh cezada J{~ v~· 
karısr Despinayı dö~'ll1ekten SUY 
binin muhaltemesine bakılmıştır· t r,C.tJ' 

ik~ye Düzme sebebiyle kocasını§ 
Despina mahkemede: g(111 e' 

- Kocam beni döğmedİ· O ~ ıceı><ilJ 
ve gelmeyince ben kızdım, ken 
mi yaraladım, demiştir. • ~ 

Hakiuı bunun üzerine sebe?siZuınftii' 
isnat eden Despinayı ınilddeıuın 
göndermiştir. ... 

Bir kaçakçı oıabk4 
o1d u ııltJJ1 ~ 

Dün sabıkalılardan Abdullkaçakç1lll" 
rinde eroin yakalanmrş ,.e _,tt 'J.'/ Jlll~ 
mahl<emesi tarafından bir bu~--
se mahkQm edilmiştir. eJJ 

o klüplerin selametleri ~c~~~~ 
kesdirme bir çaredir. Bugun rı1' 8~ 
vereceği her hangi bir :zar~ Je ÇJ"~~ 
daha sonra keyfiyet ziyadesıY ,pat ~ 
t.:aktır. Esasen bu oyuncur:i bilt11 dl 
ram edilmez; ancak heyeca ~~ye e ., 
ne uyğun olan fer.eli s~rıar a~ ~1:;ı 
lir: Atlama, koşma, .gı:Ule (iaitJll t ıY 

Memleketimizde spO~ tatl eJ' ıs'Jıf 
kid ettiren ve halktan sog~·ı; bit'~ 
him scbeb maatteessüf }1eJlU 1talet1 aft. 

yilkscltemediğimiz bu o~~·ıc ~e cll' ti 
yesi olmuştur. Biz en bliY~8ıJı1ı?' "' 
§umul savaşlarda soğuk 1<a~f1llf ıif. 
cesaretiyle şanlı zaferler 1tlarıfS1"ıcl' 
lan bir ulusun en genç ç-oeu uııla~ı(jl 
naenaleyh, biltün spar oYda bile~ 
mag~lQp olduğwnuz anl~ ,. ~ .J1e" 

~Jı)J'•• ?W 
lip sayılır, bu yolda ~g f e# ~; 
sini nıkiplerimire de ıtıt1l ııı (Jc. ,r
cek kabiliyetlerden ınahrtl. 81cl~' .ıerf 

'dersıerı . ,.;.,.ev 
kSfi derecede ibret ıco?JlP' ~W 
trk spor sahalarında da ~~ g~~.,.. 

1 mizi .kamcılamak bünCrl J~~~~ 
l• ~ 

Dr. Rasıtn 



\....._ _________ _ 
Görüşler 
' ~ltrnış ';ene 
~ ~tn altmış rakamını par
btrllıakıa sayarsanız bir dakika. 
ti aı fazla zamanınızı işgal et
~ 11taunuz; bu altmış dakikalık 

1 Günün meselesi 
4 

1 
D emokrasi öl 

üze re nı i 1 • rg eaate, ve bir de güne tahvll 
~ e gözlerimiz, daha doğrusu , 

tı. llıtz onu ne kadar uzun ve nf. 
t~ı görur? Hole bu altmış gü. 

Bir Çekoslovak - Alman anlaşmasile : 
Almaınvao şnmao <dleınDzlındeın Kaıradeınnze~ 

BaDtoktaoıı ~<dlaDaır <dlenızıne kadaır 
AvırlYlpayo bnır lkontroı çembern 

ili 1ki ayın sonunda eltnlze 
ı k Sizce kıymetli bir şey varsa 
~ ~endtslnde hasretinizi, iştlya. " 
~indireceğiniz bir sevg1Uye 
la alı: iseniz artık bu mllddet 
~trıar kadar uzar, gider! 

lçDıne aıDmoş bulunacaktır 

tı cı artırmayı daha Heri götn. 
,1k Vahidi kıyastmlz altmış da
l 11.ltnıış sene adını taktığımız 
~llden çıkılmaz bir çukura 

~ tannınn kapılırız; altmış se
bıaııııa, yaşanıla bitmez, tUken-
r eeyıer olur. 

':ı.de öyle değilmiş! .. Bu sabah 
~I clakı takvim yaprağı üzerinde 
tlııc.ıkAnun 93 7) tarihini gö-
,aıtrnış yaşını bitirerek altmış 
>'ıı.ıt bastığımı hatırladım ve 
il: 

?·· Ben dnha dUn doğmamış 
'"1?! 
1 .. 

btr his geçti! .• 
~lde altmış 11enellk bir hayat 
~Y, altmış saat, altmış dakika 
1t"lllezmlş dedim! Ktm bilir han 
~tün bir .. tın,, btle sayılmaya-
~' clar "yok,, olmuş olmayacak • 

~~t nihayet bir "yok,, da hulA.
~ı:e &elen zamanın içine ne be
t "· ne ıztıraplar, ne mahrum! 
~1tı.e saadetler, ne arzular, ne 

ar ve neler, neler sığmış! .. 
'~ltrnış senellk ha.yatımın bir 

01 U; ya dakikası asırlardan 
~1~n ihtiyar "kUro., nln tercO

lldo neler yok! 

:{lln, hayatında ne gibi fevka
') er bulunursa bulunsun; btz
~e_ı onun Ozerlnde yaşamış olan 
-~Ular. herhalde benim nes-
~.t6rnıuş olduklarını görmemiş. 
.l 
tıt \'ok olmasına ne kadar za
~ ldığını bilemediğim bir alt-
ı e l1;lndo bizim görUp geçirdik 
~l\~httyar kUrentn evvelki asır

beştni, onunu dolduracak 
~;oır ve dalgalı! Halbuki bugü. 
~"<ık asırlık gençliği o uzun 
~tıcı vakalan "tarih,, dedlği

t lıt.~hn bir, ikf yaprağı ve bel
,. b satırı içinde okuyablllr. 
ta,11

12 'lltmış sene o kadar uzun 
ar kısa! 

~\'I • • • 
41 llıdekt 24 Bh1nclkAnun 937 
:t, gasteren yaprağı görünce 
~ö~lledtr yUrUdllğUm hayat yo
lr a dUın, baktım ve gördUm ki 
qt (hrn bfle değil! 

cırıını ~l'ııı:ı : bu satırları okuyan 
)ı b beni bundan, yani altmış 
\c~an ömrümden dolayı teb
ltc lerdlr. Ben o tebriklere 
·~~~ınııa şimdiden mukabele 

~ 1 

llltnıış senelik ömrll geçir. 
tıı · dfm diyemem; 

to)[; no zaman geçmiş o 
~bl'fL 71llar şaştun: 

ıı..e bedel yas tutalım e'T 
~ dostlar 

ll kabrime bir hı:ıtvo clnha 
\ 

1 
yaklaştmıt 

1 
"--Htlscyin nttat 

~ 
Qkgada 
~t 
~~ 1Cztık ~ tdağıoda bUyllk 
~l~rıgre toplanıyor 
\ ~~.ğ .<Hususi) - Şubat ayı 

~t~ıtıiıde bir Ancılık kongresi 
"lj r. 

'cııt<l· l!t ı.r Trakyarun hemen her 
b· 'rıcılığı ihya eden ıeneral 

~ı.. itile .. 
~ b uı baıkanlığında yapıla-
\ ~U \t toplantıda ancılığın daha 

~Q~'. inkiıafı ve ancı ustalan 

~ttit~ gibi çok önemli kararlar 

h 
tıu~~c~ c~el v~iyetlerirruz %1-
~tı rıun rıyasetinde kaza %iraat 

~ fttı'n~rı.:ılık mUtehassıaı ve usta
ı·'tı!at 1 ilntıhkta emelctar ama· 
) · ~-darı tcşekkolil edecek birkaç 
:'11 ~ Macaktır. 
\ ~t ~ntıda arıcılığa müsait ka.ıa 

0Ylerin yerleri bazırlanaı.:ak 

Prag Paris Moskot•o 

Ingilterede efkarı umumiye 
ikiye ayrılmıştır: 

1 - IHlaırp'lteın nefıret edenoe r 
Harpte insan tildUrmeğl cinayet sayıyor ve ln'sana kur,un atmı
yacağına dair and içiyor. 

~ - IHlaırbe lhazoır onanıar 
Banıar, Muso:lnlden bir tokat ylylnce dlAer yana§ını· uzatan 
demokrasiden nefret edlyor lar. 

D 'iayada emniyet ve aeUimeti tees 
süs için ne zaman bir harp yapıl 

mıpa asıl darbeyi yiyen demokrasi 
olmuıtur. Ekseriya tıpkı korkak bir 
taVJan gibi har-:ket eden İngiliz arala
nm (x) tam aırası geldiği vakit bir 
denbire gene aralanlaıtığını ve kendisi 
için hazırlanan akıbeti kolay kolay ka
bul etmediğini iyi bilenlerden olmasak 
İngilterenin bugUn aldı:ı vaziyetten 
adeta utanır, ilerimizden korkardık ..• 

Bugün İngiltercnin el'an tavşan va
ziyetinde kalması bize gösteriyor ki 
dünyada hilkilm süren siyasi kriz he
nüz bizi yakından tehdit etmiyor. (xx) 

Berlin ve Romada teessüs eden mih
verin etrafındaki hareketin devri çıl

gın bir ıilratle arttıkça ortada bir mer
kezden uzaklaşma istidadı ve kuvveti 
v-~.icuda gelecek yerde bu ba1 döndürü
cU hareketin, btitün tabiat kanunlan hi
lli1na olarak etrafındakileri kendine 
cezbettiğini görüyoruz. 

Portekiz ve belki de Franko İspan
yası anti • komünist }1aktına iştirak 
etmek üzeredirler. Böylelikle Avru
pada zahiren komünizme,eaasında ise 
aiyaset aleminde terakki ve inkişaf ala
imi gösteren her ıeye aleyhtar bir cep
he teessüs ctmi§ oluyor. Bu memleket 
leri ıöyle bir gözden geçirelim: 

Milletler Cemiyetinin kararlarına 

ve tehditlerine rağmen muvaffakiyyet
li bir harbi batarn İtalya; aradan on 
seneden a.ı bir mJddet geçmiş olması
na rağmen ikinci bir Çin istilasile meı 
gu1 bulunan Japonya; halle kütlelerinin 
ilerlemesinr karıı nefret ve korkularını 
İspanya patırdısma iştirakle mey j.na 
çıkaran Almanya ve Portekiz; yaban -
cılardan topladığı tayyareler, tanklar 
ve toplarla kendi vatandaşlarını imha
ya çatııan Franko l 

İşte emniyet yerine korku telkin e
den bir sUrü devlet! 

BugUnkU dünya dertlerinin en mü
himmi, bütün bu diktatörlerin ortaya 
çrkardıklan patırdı ve velvele değil, 

asıl ona boyun büken dilini yutan de
mokrasidir. En fazla güvendiğimiz 

devletler' bile faşist propaganclasının 

r"'""'·- v=~·:= 1 
:i \ / erno n Bartlett 
i! lngilterenin meıhur ıiyui 
h muharrirlerinden !! H H 
ı=:::::::::::::::::::::::· •• ,:: 

tesiri altında kalmağa baılıyorlar. Me-.. 
sela Çekoslovakyayı ele alalım: 

Çekoslovakyanm Fransa ve Rusya 
ile tesis ettiği dostluğu çekemiyenler 

ve onu bozmağa çalı~a:ılar pek çok. Bil· 
hassa Almanlar bu üç kötcli dontluktan 
pek kuşkulanıyorlar. Alnu:ıya; Prag, 

' Pcıris ve Moskova arasındaki bu anlaş
mayı bozmak için' elinden geleni yap -

maktan geri durmayacaktır. O r,ama.n bel 
ki de Çekoslovakya Almanya ile uzla§
mağı Rusya ve Fransa ile olan dostlu
ğuna tercih edecektir. O takdirde bir 

çok iktizadi zorluklar ortad~ kalkmı§ 
olacak, Çekollovakyanın bağnnda olan 
Almanlar birdenbire samimi ve hakikt 
birer vatandat oluvcrd.:eklerdir. Çekos
lovakva, en büylik korkusu zail oldu
ğu için parasının mühim bir kmnım 
si13.hlanmağa sarfetmiyecek, ona daha 
verimli sarf yerleri bulacaktır. 

Zaten Belçika, P<>tonya ve Yugos· 
lavya buglin Franaadan hemen hemen 
ayrılmış gibidirler. Pek muhtemeldir 

i bu demokrasi kavgasında Çekoslo-

vakya tek kaldığını günün birinde far· 
kedecek ve "Zararın neresinden dönül
se k!r.dır,, diye düşünecekti:-. Avrupa 
demokrasinin en büyük rükünlerini teı 
kil eden Büyük Britanya ve Farnaa 
kendilerini müdafaada bu kadar istek
siz davranırlarken acaba batka devlet
leri müdafaa etmek akıllarına gele -
•.:ek midir? 

Bir Çekoslovakya - Almanya an
laşması, Almanya için ne bilyük bir ni
met, onu göz diktiği gayelerine ulaş
tırmak için ne mükemmel bir fırsat 
olacaktır! O zaman Ahnanva !imal 

T<Q>ın Ton a mca 
ve sevğı ı ısı 

:_nizinden Karadenize, Baltık denizin 
den Adal~r denizine l:adar Avrupayı 

güzel bir kontrol çenberi içine almrı 
bulunacaktır. 

Fakat Almanya gayelerine vasıl ol
duktan sonra acaba ortada Çekoslo
vakya baki kalacak mıdır? işte bir su
al ki, Uzerinde ehemmiyetle durmağa 

değer .... 
Almanya Avruparun cerriibu ıarki

sini ldeta müstemlekeleşticmek gay:
sini istihdaf ~diyor. Bugün ''Manda,, 
vaziyetinde idare edilmiyen İngili.% 
milstemlekelerine bu serbestinin veril
mesi için söylenip duran bir k19tm İn
gilizler aı.;ai>a buna ne derler? 

Demokrasi gitgide dünya siyase
tinde arka planda kalmağa başlıyor. 

Süratli bir takım cereyanların hikim 
olduğu §U sıralarda demokr:ıs!nin kati 
ve seri kararlar vermek hususundaki 
aczi onun belki de büsbütün ölmesine 
sebep olacaktır. 

Ferdin hürriyeti bir vakitler bir 
dindi. Bugün ise dinlerin söndıJğü ya· 
hut da sönmemek için milyonlarca kur
ban verdiği bir devirdeyiz. 

Demokrasi, dünya emniyetine ve 
sulhuna hadim olabilecek çarelere baı 
vunna.dıkça faşizmin inki,_.f ve mu· 
vafafkıyetinden tikayet etmemelidir. 

Bugün İngilterede efkan umumiye 
ikiye ayrdmıJ bulunuycr. 

Bir kısım halk harpten n~fret edi
yor, harpte insan öldürrr.eği ı.:inayet 

sayıyor ve insana kurşun atmıyacağına 
dair antlar içiyor. 

Bir kısı:n da harbe hazır. Hatta 
emperyalist gaz:etelere göre bunlar har
bi dört göz!e bekliyorlar ve Sinyör 
Muıoliniden bir tokat yeyince diğer 

yanağrnr uzatan demokrasiden nefret 
ediyorlar. Bu ikinci %Ümre kollektif 
sistemi terviç ediyor, milletler cemiye 
tine inanıyor. Lakin artık onların da 
sabrı tükenmeğe başlamıştır. Onlar ha 
reket etmiyorlar ve benimsedikleri de
mokrasinin sürünmesini c!eğil ya~ama
aını bekliyorlar. Onların asıl kmlıkla

n, pemokrasiye h:.icum eden d:ktatör
ler değil onu muhafaza ctmiyen sözde 

Tliller 

!laciA digoc 4i: 
....._.._.. ,_, ,_ --.......-

umumlhaiilecnve 
HamDdô lnlDşaın U 

P A l.""E budnlnhğı, ı1itbo l"O nl
şnn mcrnkı Osmnn oğullnrı

nın snltnnnt sUrdUMcrl de\irlerde, 
müstc\"11 bir illet hnllnl nlnuştı. Ri
calden, ulcmn<lnn tutunuz dn, en 
aşat~ sınıfa kndnr herkes rütbe salıl. 
bl olmak, ı>ayo \'C nişan l<;Jn, elinden 
golonJ ynpı)·or, bunun içJn riişl"et M,. 

le vcriyonlu. 
Osnınnlı lçtJınai hayatında riltbc

nJn, pnycnln hUyük yeri olduğu için. 
rtcnl, tcşrlfntn çok ehemmiyet 'f'cri. 
Unll. Rlcnl, rütbe snblpleri kendile
rinden aşarrı derecede rütbesi olan 
bir adamın, bir mecliste Ust tarafta 
oturmnlnrına lıJç tnhnmmUl etmez
lerdi. Kİznrlnr, bnzan meclisi terk. 
edip giderler, bazdan dn: 

- Senin rlitbcn bcniınldııden nşa
~ıdır. Bunun için, daha nşn.ğldn otur. 
mnn IAr.ım gelir. Şöyle nşnl;,'1 git, 
otur. · 

Derlerdi. 
Dn mühim ( !) noktn;ra nJt>mn sı. 

nıfr dnhn zfyaclo ehcıµmlyct Tcri;ror. 
F.adrıt\:r.nmlar<'!nn, ricalden, l"lizcrn. 
<lan daha mutnns~ıp, dnha titiz dn,·. 
rann·orlnrdı. 

Ulemanın, bn tnnssnhnnu tltizlf. 
Devamı ~1 incide 

nnscyln Rüştll Tırpan 

demokratlardır. Onlar korkak ve 
hodbin bir İngiltere için döğüşmekte 
bir mana bulmuyorlar, Hikin ı..:ömert, 

cesur ve ~dil bir Britanya imparatorlu
ğu için kanlannr son damlasına kadar 
dökmekten çekinmiyeceklerdir. 

Birçoklarımızın içini kemiren bir 
korku var: HükOmetin iştirak edeceği 
herhangi bir harb acaba dö"'üşülmeğc 

değer bir cidal midir? 
Medeniyet prensiplerini muhafaza 

için •.:iınınr feda etmekten ve can a1mak
tan çek"nmiyecek olanlar, tic:<ıret hır· 

siyle veya dUnya haritasının' uzak bir 
köşesindeki müstemleke parçasını mu
hafaza için yapılacaşk bir savaşta 

parmaklannr bile kıpırdatmıyPcaklar
dır. Çünkil bütUn bunlar tek bir İngi· 
liz neferinin bile hayatına değmiyecek 
kadar bdş, saçma şeylerdir. 

(1) /nglll: nrmasrnclakl arslanı kasfrdi. 
yor. 

(~) Bu mal.-ale Pnnay gemisi lıdc:fişcsin. 
den evvel ua:ılmrıtır. 
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KadalköylYıın<dle 

Ejektrikle 
ö:en genç 

Zavallı, anten kuracakh. Tel 
etektriğe dokununca ö dü 
Dün Kadıköyi:le bir ifacia ııdlaıuştur: 

Moda caddesinde !Fikir cokakta 8 nu
maralı apartımanda oturan !Mühürdar 
zade Nurinin kayın ~aldcıi ıyeni aldı
iı radyonun antenini kur.darmak iste
miştir. 

Kapıcı o sırada apar.tmıa.'lda htilun
madığından bu i~i :kapıc.mm kardeşi 

Meıudiyeden yeni gcl.m:iJ 19 yJŞnda 
Cemal &etine alinq. balkona çiknnş
tır. Cemal radyo telinin ncuuu lbelöne 
bağlamıf, diğer ıucunu da atarak elek
trik ıtencrinin iizcr..ndcn llcarp tarafa 
doğra aprmak istemiştir. 

Bu Strada radyo ıtc1i elektrik teline 
temas ıetmiı. Cereyan bir anda Cema
Jın vücudunu sarar.ak ölümüne sebep 
olmuJtur. 

• • 4 

Radyo antenlerinin b.av.ai elektrik 
telleri üzerinden qınlmaması füzıımu
nu bu facia lherkcse iihtar etmeittedir. 
§eh~rde birçok anterucr böyle cle'ktrik 
telleri ilzerindcn gcÇiı'ilmiJtir. Blı ka

zaya meydan ftmlcmek i_ç.in bunların 

yasak edilmesi !hmıdır. 

OlohUs da~H kodusu 

Sabur Sami 
Bir daw-a daha açtı 
Sabur Samidm buzün p me.ktııbu al

aık: 
Her gUn yeni bir iftira yapan Tan ga

zetesi bugünldl nüshasında g(lya lskoda 
vekili iken de\·let dairelerine girmcmek
liğim hakkında bir tanılın yapıldığım 

söylemek suretile tekrar bir iftirada da
ha bulunuyor. 

Kat'iyyen asıl \'e ~ olımyan bu if
tira!!lm da reddederim. 

Bu iftiradan dolayı bu gün c.umhuri
yet müddeiumumiiiğlne tekrar müraca
atta bulundum _ 

Basın bır11ği balosu 
Bu sene lstanbul Basın Kurumu ba· 

tosu. bir kanunla resmi bir t~ekkül ma
hiyeti alacak olan Basın Birliği namına 
oltru!lc üzere Ankara. lstanbcl ve lzmir
de verilecektir. 

Bunlardan lstanbul Basın Birliği ba
losu Şubatın on iklsir.e \'e Kurban bay
ramının ikinci gününe tesadüf eden Cu
mru-tesi &ecesi \·M"iı ... ,....ıctir. 

Cüce sımon 
tevkif edildi 

_.. Ua~tarafı 1 incide 
· ririe tabanca at.Jp Jam yaralama:ırım 
sebbtni izah etmek i~in getirildiğini gös
teriyordu. 

Simon her günkü neşeli. herkesi gül
düren, nükte yapan meşhur adam değil
di. Gözleri ıiş şiş olmuştu. Hele yüzü li
ınon Kibi sararmıştı. 

Sorgu Mkimliwne götürülen Simonun 
ifadesi, vaktin geç olması yüzünden dün 
alın:ımamıştır. Bu sabah tekrar adliyeye 
getirilmiştir. · 

HAkimlikten çıktıktan sonra, kendic:il~ 
gôrQşen arkadaşmnza bMise hakkında 
§Wllan söylemiştir: 

- Gece saat biri bulmuştu. E\;meo gi
diyordum. Cebimde sattığını tayyare pi
yanko biletlerinin parası vardı. Bunlar 
ym lira kadardı. Kapıyı a,ım, merdi -
venlcrl çıkarken bir karaltı beni önledi. 
üstüm~ atıldı. korktum. 

- lmdadt Yangın varl Hrrsız varı 
Diye ~ğırıicm. Sonra. vaktiyle başı

ma böyle işler geldiği için. kendimi ko
rumak mak!'.1d1vle ta~ıdığım tabancamı 
çektim. tetile bastım, sonrasını bilmiyo
rum. bayılmışım. 

Simonun bugün öğle üzeri sorgu hl
kimliğinde ifadesi alınmış, kendisinin 
tevkıfint Hlrum görülmüştür. Simon tev
kifhaneye sevkcdilmiştir. 

.......,ınıılhllılılflll'l'l1lltunılııtıııı'l1Unıaı111ıın~ 

llüzeltme 
Dünkü Luptnamci Zahirin re. 
~ 11Jtlan b!r JMh~lık n~ticesi kıı· 
flF' ... • KelimeJerin alfabe ma
..,.. clrunacafmı hatırlatmak aa. 
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TBhrlkleri durdurmak için 

ltalyaya llarşı her 
tedbiri göze almıştır Milli 

IÇEROE: 
• iE1·ü1> fok'irlcri koruma nerneAindcn: 
-IDcrnck 9- 1- 938 p:ı.ı:ır günü saat 14 

de l)'illilt., umumt toplantısını yaparak 
yeni "dııre heyetini ıse,çece~inden sayın il· 
yele hı eşri(fcri rica olunur. 

• Sclıreınıni lıalkevinde t·anD saat 20 
de E'D:\"CI" Galiı> Gök tarahnılan bir piyano 
konscııi erileceklir. 

• Aul'tlrad:ı evlenenler artmıştır. Bu f1} 
mnr.n~L edenler geçen yıla nazaran yüz. 
de on beş daha Cazl::ıdır. 

~~ Öğretmenlerin mesleki bilgilerini art
tırınnk ınaksııclilc acılan lkıır.slarda verilen 
konreran'll:ır kitap alinde basılmıştır. 
Kitaplar öğretmenlere pu-asu Yerilecek· 

tir. 
~ lsbınbuldn 11:ctim nuyetini incelemek 

üzere, mnhnlleJcrde yapılacak tetkik 1Pr:ott· 
rıımını teshil irin dün '!lktisal fnkfiltcsinde 
bir ~o;ılnntı yııpılmıştır. 

• Enururada Cııt nahb·csinde, :Mehmet 
ta\"U$ odmda lbirjnin evınJn damı cökmli• 
knrısilc dört ,çocuğu enkaz altında ~alarak 
ölmüşlerdir. 

lf. Dfin Gcdikpaşada irülbentci sokağın
da hlr )'llngın çikmı , etnı'fa sira)'.et et· 
mcden söndnriilmü~. 1'angında iiki evin 
tatısı ynnnııŞtır. 

~ Bugfin llü~·ük Millet Mediı;I Denlzbank 
lflyihnsını mfiznlıer.e)·e baş1ayncaktır. 

• Oeniz işletmesinin Halitte ynptırdt!;ı 
yeni ııtülyelcrln ~ılına töreni dün yapıl· 
mıştır. :Mnkhıclerin !kurulmasına )-akınıta 
ha~t:ın eaklı~. 

• ö~retmt>nlerin mesken bedellerine nit 
incelemeler tam:ı:nlnnmıştır. Hesap 1$leri 
miiıllirliiAüne ~önderilıniştir. Mildllrlii'tı: 
heclcllerin verilmesi itin mnll imklnlar 
nrnmaya unşlnmıştır. 

lf. T.imnmlak1 antrepo azhıtını önlemek 
iizere. "a,. antreposunun ı-anındald arsa
yıı bir sundurma yapılacak, bazı eşy:ılnr 
tmrartıı muharnza eılile<'ektir. 

:f. tı:ıtyn sefiri l'orlo Galli noel tatilini 
seclrmck fiıcre memlckeüne tıitmlşlfr. 

• Türldrnşuna talebe kaydı ayın sonun
rl:ı kııpnnn<'aktır. Sıhhi muayenede kaza
nanlar Tiir:kknşuna talebe ol:ıt'nk, derslere 
ilkb:ıhnrdo h:ıslaruıcaktır. 

• Sişll ı;crlrlyatı, diinden itibaren Gure
ba h:ı~:ıne.11fndc yapılRn yenf pnviyona ta
şınmağa b~lamışlır. Nakil işl tamamlan· 
dıktnn &0nra talebeler buraya devam ede· 
cckler<llr. 

• Cihanııtrde yap1lmııklı olın yolların 
bir kısfuı toınamlanmışlır. Diğer bütün 
bozulı: ,yollar da bu yıl itinde l'apılacak· 
tır. 

• Kültür b:ıknnlığı ·yüksek tedrisat RC· 
ne! direttörfi r..ıe,•al Ankıınııtan gelmiştir. 

4 \'anan adliye sarayının yerinde haf· 
riyat )'ırılnr.:ıl:tır:. Hafriyata mayısta bat
laoac:ıktır. O ~.-aklc kadar molozların kal
dırılmn ı beledi)·eye hildirılmi~tir. 

• Eski Darfilfunun mildcrrislerinden 
!\"anıık Kemalin oljlo Ali l~remin huııusl 
kfitüph:ınc.<;f 11ilesi larafındnn ( nh·crsiıt-ye 
hedire edilmiştir. Ucşyüz t:iltlen ibaret 
olan kltnpların hepsi de kıymetli escrler
ılcııılir. Kitnpl:ır, dQn Edebiyat fakültesi 
fürkololi şuhcsine verilmiştir. 

• Cniverslte merkf'z binuıının Beyazıta 
bnkan büyük kapısının yanında bir posla 
~ubc~i nçılnrnklır. 

• Belediye, Tramvay şirketine müracaat 
ederek şebeke üzerindeki seferlerin uza· 
tılımısını \'e mevcut kıtnların arttırılma· 

sını istemiştir. Şirket verdl~f cevapta hat
lnrın yedi kıt:ı üzerine tesblt edildiAini 
ve buna Röre ü~ret ahndıiıını. hattın uuıt
lıAı takdirde Ullve edilecek ıata seyısıH 
söre tarifeye zam yapılması IAzımseldlğl· 
nl llerı sünnliştnr. 

• Bursa da \' entşehlrde bir kahvede 
nadyum 1tımbası patlamış ve yedi kişi ya· 
ralanmıştır. 

• Bclccll}·c, tabllerln .ıece aldıkları 25 
kuruşu 20 kuru')a lndirmeğe karar ver
m.işlir. Bundan haşka, şimdiye kndar sece 
yırmi lklılt>n ~onra rapılnn zam, yirmı 
dörllen :sonra 'inat altıya kadar olan za
mnn lr;lıııle ahnıu."aktır. 

• Slnorıdn Reniş ölçüde ıığıç dikme ha
reketi başlamıştır. Geniş bir sahı olen 
ada me,•kilne on binlerce aAac dikilmiştir. 

OJŞAHDA: 
• İngiliz rıarlamentosu dün toplantıl:ın· 

nı •hlr ısuhnta kadar tatil elmlş1ir. 
Amerika iş bakanlıAı. te,rinlsanfde 

işsizlerin adedinin Ş70 bin arttıAını bil
dirmektedir. 

• l.chlstanda edebirat mllll ük!lf t 
meşhur An.glist. edchly-nt mün~klctl avı; 
l.onıJra Onıve~sıteııinin eski 1.eh edebiya
tı prf'es6ru \ aC'lev norovye verllmlştlr 

m
• r~k,kralı dün Irak parlamentosu~u 
eraıı;ım o •cmıştır. 
• nük.reşın en büyük ti:rntPo:oıu oıan 

Voks • hrrorıe tiyatrosunda dil k . · n a şom 
) un sın tıkmıştır. Birkaç kici yaral" 
lır. .,, .. nmış-

• M~kslko şehri dün beş dakika müd· 
dt'llc şımcllye kacinr emyJI l(örülnıemı, 
hlr :slrlrlrlle ~rstlmıştır. Zelzelenin mer-

ı..111.ıu.,,uııut 

Londra 23 (A.A.) - Avam Kamara
sında, ccnclii memleketler tarafından 
İngiltere aleyhine yapılmakta olan 
propagani!alara dair sorulan bir suale 
ceva,p veren Hariciye siyasi müstc~n 
Cranborne 1talyaya telmih ederek de
miştir ki: 

.. _ ~apmı§ oldui;umuz te;ebbüsUn 
netice ~crc.,eğini İtalyan milletinin 
akli seliminden bekler1z. Aksi takdirde 
ergeç yeni tedbirler alacağımız bedihi-

~ir. Avam Kamarasına tcmjn ederim 
ki. lüzumlu görece~..mir her ıtedbiri, 

mahiyeti her ne o1ursa olsun, almakta 

teroiidüt etmiyeceğiz. Fa.kat cidden 
istecli~..miz bir <şey '-arsa. o <la, İngil· 
ter,c ile twya arasmöa daima me\•...:':It 
olan itimatlı dostluğu.."1 avdeticiir •• , 

Fıutbot federasyonu tarafın no 

-Hakem Ş&zl Teze 
dan sonra 

Fenerbatıçe kalecisi 
Hilsamettlnln de dls 

lialifiyesl tstendl 
Ankara. 23 (Hususi) - Futbol fede

rasyonu Fenerbahçe - Enosis maçmda 
hakemlik yapan Şazi Tezcan hakkında 

lstanbula bir tebliğ göndererek verdiği 
diskalifye lkararmda ısrar ettiğini ve ay
:nca Fenetbahçe kalecisi Hüsameddinin 
de beraberce cezalandınlmasım bildir-

mi~tir. 

Üntversitede taytnler 
İ6tanbul üniversitesi edebiyat fakül

tesi asistanlarından Rtı.;ai Galip do
çentliğe terfi etmi.§tir. Açıkta bulunan 

asistanlardan Sa.diye, Müccddct. Bah· 
:riyc, İbrahim yeniden asistanlıklara 

tayin edilmitlcrdir. 

kezi 400 kilometre mcsareae tahmin olıın
ımaktadır. Bütün rasat ~Jetleri sarsıııtıııın 
•lddetlndcn kırılmıştır. Fada talsiliil he· 
nüz me\'cut de~ildir, 

• Filistinı1e Taherlye civarıncla bir A
rap tetcsile poli~ kuv,~llerl arn,.ınıla vu
kubutan miisademeıle 11 Arap ölmüş ,.e 
bir Anıp da ')'8kalanmış11T'. Çete takip olun 
maktadır. 

• Çeko'ilovak)'I ile Uacarlslan arnı;ınf1n 
ki tlr.arcl müzakereleri bitmiş \'C anwşwa 
im1alnnmışhr. 

• 1.ehistnnda Vilnarla blr knc; ünivcn-.İ· 
te tnlPbesf dört seneye kod:ır hnpsc moh
kOm olmustur. lluntar cloğu \illlyctlerinln 
J.chlıılıındıın ayrılmasını islihct:ır eden ga
yeler ıakibilc ilham edilmişlerdi. 

.41 Eski Tlekika bnşl"ckili Van Zelanıtın 
fnıtiliT: hiikumc1i tarafından ilk lmkliınrl:ı 
l.onrlr.ıya ııelmeğe davet edilmiştir. 

ZelAndın dün)'B ekonomik vaziyeti 
halckındııkl raporunu bugünlerde verccc{li 
ıanncdilmcktedir. 

• Romıınya Ayıın met:Jlsl itin yarııl:ın 

intihabatın son ı;afhası, liberal hiikfımct 

fırknsının bliyük bir ekseriyet kazanmış 
oldulıunu göstermiştir. 

• Fransız kadın tayyareci Maryse Rilsz 
Paris • Salgon arasında bavıı yoluyla lrti· 
batı hafif bir tn)'Y&re ile ve saatte 12& ki
lometre sOralle 92 ıuıııt 31 dakikada temin 
etmiştir. Eski rekor, Andre Jopy'de idi 

• Yagoııılavya baş,·ekill Stoyadinoviç 
Rerllne 15 ikinriklinunda gidııcf'ktlr. Uer
llnde dört gOn kalclıktan sonra Es.~~ ııl

decclc ve oradaki sanayi müesseselerini 
gezecektir. 

* Almanya tıe Estonya arnsında bir ha· 
va muka\'elıı:sl im111lıınmıştır. 

• Sovyet "Klror,. kruvnıörünün inşaınn
dan lı:ılyan fen heyeti azası olarak talı
şon ve hu kruvnıl>rün tecrübeleri arifesin
de heniiz billnmlyen seheb dolll)"lSlle Sov· 
yet m:ıknmatınca tevkif edilmiş olan mü
hencllıı Patrone ltalyanın teşebbüsü üze
rine serbest bırakılmış ve Mllanoya dön-
mOşlür. 

A STJI US, dahili istikraz: iş/nele, ü:e
rillcle dikkatle durulncak bir noktaya 

if(lrel ediyor: Er:urum • Sıvas Jıatlr .lrln 

yeniden 11enl11e istikraz lalwillerl rrkarı· 
lırken, piyasada hıild Eruanl talwilleri ara
mlmal.taılrr. ~·c im .rağbetin yegdne sebe· 

bl, Ergani tahvillerinin uü:de 5 fai:ll ve 
vıi:de iki !ikramiyeli olmasıdır. /\urun 
başmulıarrirt, bunun nınna$ını ~üule tahlil 
ediyor· 

"Bir kısım tasarmf sahipler) parnlnn 
için s:ıdcce )iizdc 7 ıfaiz alacak yerde, yüz 
de 5 faiz olmağı, bundmı faz.la olnrnk za. 

yıf bir ihtimal ile de olsn yüzde 2 nisbe
tJndeki fııiu: :rmıx:ıbiı bir ikramiye lka:uın- / 
ma~ı 'tercih ediynrlnr demektir. 

Nitekim ll:ıu te:na)·ül bizim memlekette 
böJ'lc olduğu eıhl Avnıpa memleketlerin
de de !\°&~dır. IBunun tç1ndir ki Fransız.tar 
(Milli IPİ.)'ango) diye iher ay bir keşide 
yapıyorlar. Pu keşidenin )'nrısı devJet ha· 

r 

AKŞAM' da 

G ÜNÜN hadiseleri siltunıında, IJ.:i~ün 
evvel öten Frank B. Kellogg'un siya

sı huuiytlfndcn ııc 'hayatından şu satırlar
la bahsediliyor: 

"Frnnk B. Kellog, 
22 kfınunuev,·el 1856 Cb Postdamda don

muştur. Hukuk 1ahsil ederek 1917 de l\Iin
ncsota senatörü oldu. 192.S de Londrnyn 
sefir gönderildi. 1025 Coolidgcln iktidara 
gelmesi Ozerine Kellog Amerika Hariciye· 
sinin başına getirildi "'e dört sene mfidclct 
le bu siyaseti ldnr<: elti. lşte Brlanclla meş 
ıhur mfstıkı fmznlam:ısı bu sıralardadır. 

Kendisinden daho idealist olan Amerf· 
knnın h:ızı sulhcularının o sıralarda ortn· 
Y• attıkları prensiı>. o.lelClmum bütün hıırp 
lerf "hariç .ez k:mmı., saym:ıktnrdı. Fakat 
bunun kııbfl olamıyncnl!ını nnlıy:ın Kelloı:ı. 
h:ırbl bir "si)'8~1 vasıt:ı.sı., olmaktan çıka
racnk bir esas ürerinde Frnnı::a1·ı:ı anlaş· 

mnyı tcmın etti. nıı ıınlaşma bütüa dc,1ct· 
lerln tasdikine nnolundu. 

l\tntearnzın tanrı, bilfihare, fılilletıer ce
miyetinde, bu nnlnşmanın nıhuno uygun 
olarnk yapılmıştır. Bu sehelıle, şimdiki Htı 
nı harpsiz h:ırpll'l'fn ımtnhnı do, ~ola:,."1~lt
hu misnktır dense hatıı edilmez. l\lanle..,er. 
Kelloı:ıı:ıun ideali, kendi vefatından evvel 
tereıfıll etmiştir. 

nu mPŞhur siyn~t. h:ıridyecfen tekllrlik· 
len ,onrn tekrar avuknllıfta başlnmıştı. 

l\cnfllsfnc l.'D Hıl\·e m:ıhktme ine 1930 ı1ıı 

tıdkim scçlltll. 19~5 ı1e ba TDZHeden lstırn 
etli ve lhlllilt edt-n bir pnomonl nctlce&i. 
ev\·elkl giln vdat etti. 

~ 

ÇAGL4 Y 

Siyaseti muvarılı: d:ıhl olmasa bl1 
sulh hüclimini hnyırla yadederiı..t 

Dört aydanbtri 

Gümrükte kal 
ders aletle 
Ankara, 23 (Husus() - ~ 

kanlığuun 60 orta mektec» 18 
çin Avnıpadan getirtt11i def'i 
gümrük takyidatı yiisündeD ~ 
beri çfü:anlnmıyordu. 

Aletlerin dm senesi ~ 
ruh-ten alınabilmesi jçin veki11ef 
tarafından karar , ... -: 1mf"!;İ 

N 
Her akşanı 

Pek Yakında Mısıra avdet edecek olan MC§hur filim yıldm. 

Tahiyye Muhamnıe 
Ve ayrıca bayan M U A L LA 

1 
Seanslara devam etmektedirler. Tnrurun J§ musiki sanatkfu'lan bel'_~ 
~~ ~L~ 

,. \. . ~. }t· ;,:.;. i '. ' ~ . · .. ~ . • •• 
" 

idden müstesna bir program ........ 1 
Sevinçle sey- A ,. S • d lkl fdll' 
re~ceğiniz srı ~nema a birdetı 
DANIELLE DARRIEUX Yeni ve göriilmeınit salıJla ~ 

AIA>ERT PREJEAN Cinayet Masası• 
LL'C!E.."'i BARROUX s· •~~1t .. .r ınema ~-

JEAN HERSHOL'l' .• ~ 

VE wYJO'~ 
gibi 3 bilyUk Fransız artisti 

Tath Bela tarafından oynanmıt ~ 
sözlU meşhur nıaceı-

~~~~~ımlJ~~~~~:;? 
aşk ve kahkaha filmi 

"". ' • . • 't,.. .. ~· ·~'*.. . . v· .. • t- • :~ -

~-------------------Bu akşam TOR K sinemasında 

A Ti NA KAÇAKÇILARI 
Baş rolde: HANS ALBERS 

, Yunanistan sahillerinde geçen fevkalade meraklı mevzu, sefalıet yerlerine 
düşen bir genç b.-ızın maceraları. Kaçakçılık mücadelesi, Rumca 

rotiy1e dü7!e1tiriz. 

dflllllUUltt-lffH1WU11lUIU1lll&llıiJlllf~ 

bir lnhba 
bırnkııcak olan 

film Suiistimal davası ..._ __________ ...;..~ DanieHe DarrieLI" .;' 
•• 
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Yazan: Nizamettin Nazif 

Artık Hababe de, Selame de, 
~evk, neşe, aşk ve her dilediği 

haz onundu 
b Y e.dd, fimdi esirci ye ürkek gözlerle 
akıyordu. O aon sôz olarak ıunlan fx· 
'ıldadı: 

hu - Hareket u~. günde~ber.:. başlamış 
lunrnaktadır. omer bın Abdillizizin 

llııılıtelif yerlerde kullandığı casuslar 
i'ok edil · l di B' k · 1 · · . mış er r. ır ço nımet erınıze, 
•ı~· ö 
1 

1 mere satmakla mukabele etmiş 
oınuyor. Allaha ısmarladık Emir Haz.. 
tctıcr,= .• Bu hafta içinde Şam camileri 
Caki güzel hutbelerine, -Oedeleriruzin 
'atayı siıc ve siz de Hababeye kavuş • 
tııııı olacaksınız. -.... 
1 

- AllJlıa ısmarladık Emir Hazret • 
Cti, 

lbni Mina ile y.ınındaki adam geri 
~eri çeır.:lerek ve mütemadiyen yeri 
0
Pcrck kapı perdesine ulaştıktan zaman 

C\:rci, çok yüksek bir sesle; 

- Bu atların cctleri Ceziretülarapta 
il:trı ayrı güzel ve ~erefli isimler bırak
ltuşlardır efendimiz. - diye bağırdı •. 

Ve perdeyi açı:1 çıkarlarken dışar
~kilerin 'e merdivendekilcrr.n işidebi. 
~CteltJeri derecede yüksek sesle ikisi bir

cn ilave ettiler: 

Gü - Güle güle kullanınız efendimiz .•• 
le güle kullanınız efend.:miz !. 

"' * • 
İ§bu esrarengiz ziyaretten bir giln 

'?nra Yezid, Halife Ömer bin Abdül~ -
~·~Şamdan debdebeli bir alayla çrk. 
&'ııu gördü ve bir hafta sonra da tıpkı 

~UleYtnan bin Abdülmelik'in ölilmilnü 
{!iner Abdülazize haber vermek için 

1 tci Dabıktan gelen haberciler ~ibi at. 
;:~ı çatlatarak Şa.na ula§an haberciler, 

d lllır Yezid h:n Abdülmelike amcaza • 
A..cr.: ·e nevgili eniştesi Halife Ömer :.!n 

hdülbizin öldüğfüıü bildirdiler. 

1 Şarn camilen=nin minberlerinde söy. 

1:ncn hutbelerden, Hazreti Ali ile cv
lıa tlarına yapılması rr.utad küfürleri ve 

~karetıeri kaldırdığı için koyu müslü
(i lllann kir. ini üzerine çeken Halife 
l)~~t, 4 l rnti yaşına yeni bastığı gün 
ı rt Sem'. nda kölesi tarafından zehir
tnrnişti. 

• * • 
tık/\rtık dilnyalar Yezidin olmu~tu. Ar
i\ :Seni Umeyye ımparatoru olmuştu. 
dl ttı1t hiç bir kudıct onun önünde baş 
t:~enıiyecekti. Artılr ne Ömer bin Ab. 
Oh llr,.:.zin !ısdtıları.1a kulak veren bir 
l\~t.lialife Süleyman, ne de Ömer bin 
ıCtj Ulazlz kalmıştı . Artık hassa ıüvari
'ltı tbni Minanın kapısı önünde kendi· 
~ kafa tutamıyac.aklanlı. Artık ... 
ttık ..... 

tc/\ttık, Hababe de, Selame de, aylı 
11ı;ieler de, zevk ne§'e, a2k ve her dile. 

haz da onundu .. 

ıı:1.c Şamldar bu yeni Beni Umeyye 
ıre .. i · "d 1 h · 11 · tcı ~ n·n camı en cvve şe rın erı 

t~llclcrini, imparatorluk ordularının 
~İtip .~ınandanlannı ve saltanatm ve
~~ ttını kı.bul etmezden evvel atına at
., .. I>, lbni Minanın evini boyladığını 
'cırdu1 er, 
ı. lbrı.i 11.t• • H ' ·'f • . . "ki ~l> ,-,,ına yenı aı• cyı. evının ı 

tttı, t&ını ardlarına kadar açarak kabul 
~~ l"akat garip talih! Yezid gene ara. 
,1

1i~1• bulamadı. Süleyman Bin Abdiil· 
~c l> ın ve Ömer bin Abdülhizin Yezi· 
Q~ clt ~Ustebit birer çehre eöstcnn:§ 
l\ı.. lıatıfclikleri zamanında İbni Mina. 

,, C\r' 
~11 lnden bir kanş dışanya çıkama-

"lnd 
01an iki glizel kız, ibni Minanın e

\ı' 'n ayrılmışlardı. 
in Cıid fena halde köprüdü. Han= tbni 

llıi~ anın ıCiğer kanşık işlerini öğrenme. 
t i; ~ls,, Ydı ıda onu eskisi gibi yalnız bir 
li;ı~ bolarak tanımakta devam etseydi, 
·~ •• ~ Cyi bulamadı"ı bu evde mutlak.-.. 
~··"·· b ""l?ı• '''••c'i•uu ieşini se, ereli. Fakat lbni 
~Und~ Ömer bin Abdüldzizin ölil
'"ı •. /lı:ı r.olünü biliyordu. Bunun için 
~t , .. dc!ctı ant bir yeise döndU. Ve acı 

0Ylendi: 

- Niçin böyle oldu? Niçin böyle 
oldu. Nereye gittiler? Niçin beni kah
rediyorsunuz? Onsuz yapyamıyacağı. 
mı bilmiyor musunuz?. 

Se1inde öyle elmeli bir hal ve halin
de öyle elem sunan bir saf çocuk azabı 
vardı ki ona hazırlannuı olan tatlı aürp· 
rizin sırrını esirci daha fazla saklayama
dı; 

- Ya Halife! ·dedi - Git sarayına! 
Sevdiğin on:ya senden evvel vamuş 
bulunuyor ... 

- Ne c!ıJorsun? 

- Söyledi~imi yapmanızı diliyorum. 
Sarayınıza gidiniz, Halile Hazretleri 
ve zevcelerinizden Osmanın torunu Ab. 
dullahın kızı Saideye ufak bir iltifatta 
bulunma '<tan çekinmeyiniz ..• 

- Saideden bahsa neden lüzum ~ö

rüyorsun?. 
- Sevgilinizi sizden evvel hatırlamış 

olmasından ... 

Evet •• Kocasının halife olduğunu öğ
renir öğrcnınez, Saide d~rhal yanına Uç 
dört ~riye almıı ve ıCoğru tbni Minanın 
evine gidip Hababc ile Selimeyi saraya 
götürmüıtU. . "' . 

Saidenm hareketi Yezidin büyük min. 
net ini kazanın.asına sebep oldu. Fakat 

lıl!. J:!.r ~~<:_t_ S&ideye kocasından en ufak 
bir erkek r.evgisi koparamadı. Yezid ha
reme girince doğru Hababenin bulun • 

du&u odaya da1dı; Haiifeliğinin ve ha. 
yatının devamınca artık azad kabul et• 
mez bir köleıi olacağı kadının, Haba· 
benin ayalUarı ueur.da çöreklendi . 

llk gece. 

Uzun Jynhk yıllaıından sonra sev. 
~ilisinin nefeı alışını, söyleyi§ini, gü· 
lüşünü tatarak, kokusunu alarak, geçir. 

di~i bu ilk gece Y e.ıid kendini bir rüya
da aanmıgtı. Ve zaten tarih onun bu 
rüya.:lan bir daha uyanamadığını ve o 

geceden sonra etrafındaki başka şeyleri 
görmek, 1:.a~ka sesıeri duymak, başk;ı 

bir ıey .-r.Jamak imkanlarını bir daha 
kendinde lulamadtğmı kaydediyor. 

tık g'ece ve bu ı-ek tatlı ilk geceden 
onra gcl.:n geceler ve gündüzler, Yezi

di hep tlababc ile başbaşa, yanyana, 
diZJdize ve koyun koyuna buldu. ibni 

Minanın L\'inden ııaraya tekrar gelince 
Hababe sanki Yezide mıhlanmış, tut
kallanmıştı . 

Yc.:it.1 i5;n artık i~ güç, gece ve gün
düz kalmam.§tı. Gece içkiye başlanan 
anla başlıyordu ve gündilz, bu çifti da
ima uyur buluyordu. Halifenin işi ise, 
cıadecc Hababenin arzularını yerine ge· 
tirmekten ibaret kalıyordu. 

Kardeıi Mtisellemenin kumandasm.. 
daki ordular her gUn yeni bir zafer ka
zanıyordu. Endülüsteki tslfim ordusu 
Fransa topı aklarında ilerledikçe ilerli
yo:-du. 

Narbon ve Tuluz zaptedilmişti. Beni 
Umeyye sarayının hazineleri ve bey • 
tilmal sağt!an, soldan gelen ganimet· 
lerle, alınan haçlarla, toplanan Aşarla 

dolup ta~ıyordu. 
Bu ıervet volkanı içinde Yezid sev· 

gilisi için yığın yığın altın aarfetmek, 
onu elmaslara garkctmek imkSnını ra. 
hat rahat buluyoı'du. 

Artık Selimeye de ısınmııtı. Haba· 
be, Selime ve Yezid baremin hususi 
bir dairesinde birlikte yaşıyorlardı. 
Yedde, an~k on heş günde bir defa, o 
da bir iki saat için vezirleri ile saray· 
da buluıuyor ve her şeyi kısa keserek, 
tekrar Hababeye, Selameye ko~uyordu. 
Hababe onu daima aşıkane bir beyit 
söyliyerek kar§ılıyor, buna Yezid, bir 
diğer be7it ile mukabele ediyordu. 
Sonra bu müıaereden çıkan eseri Se11. 
me beste!iyor ve Hababe o ilahi sesiyle 
okuyordu. 

(Devanu var) 

-- --- ~----. ~-------=--;--- -~- ...- .. -

Cm·aplan yeren: PROFESÖR 
SAXERK 

Bütün tafsiltıtiyle karakterlnitl; meziyet 
' 'e kusurlarınızı; sizi hayrete dilşürecek 
kadar vazıh ve sarih olarak hususiyetle
rinlzi; lutıu~unuı ' ·eya dilşilndilAünüz 
tşle muvarrak olup olmıyacağınızı; ni. 
hayel beş rarkln yaşınm size söyliyebi. 
lirim. Dana bir .ıazeteden, zir kitaptan 
veya aklınızdan yazacaRınız dört satırlık 
yazıyı; son aylardaki imı.alarınızdan f. 
kisini gönderiniz. 

-151-
• Konun K. A.E.'U: 

25·30 yaşlarında, orta bOn)•ell bir zaL 
l\fezb rllc>rinlı.i h!iyülerek görmek, görüş· 
Jerinizc fazla kıymet vermek ve başkala· 
rını o kadar beğt'nnıemek hu!tusiyetleriniz 
dendir. Bıiıün lııtnlnra ra~men bulunduğu
nuz ıne\'kldcn memnun değilsiniz. Etrafın 
ve muhitin sizi takdir etmedifıine, edeme 
diğine kanisiniz, son imzal:ınnızdan es 
kisi ile )'enisini mukayese ederek en son 
imzanız devresinıle h:ı) atın ıı:da daha bir 
darlık hasıl olıhıAunu teshil ettim. ~lüsl>et 
işlerde tl:ıha çok mu,·urrak olabilirsiniz, 
ameli işlere de kabiliyetiniz nrdır. Bir 
ınfidrteı söylemekten ziyade dinleme~I, 
y:ızmaktan fazla okumaAı tercih ediniz. 
Görecckslnl7 ki bu suretle kaznnıl:ın dnh:ı 
mlihim olnc.ıkhr. Jmznlnrmızın biri: Ruhi 
bir inkisar ifade ediyor. Bfitün bu netice
lerde mutabıksanız tekrar konuı,abilirız. 

-152-
Palih M. T. All. : 
tıııznlnrınızı gönderdialnlx 9~9 danberl 

ruht \' C Lıcdl'nt hır tektımül ve inkişaf söze 
rnrıını ııktndır. Gençsiniz. Sıhhatiniz iyidir. 
Uysııl olmnl'.ln çok mlistnitsinlz. Bir işin te 
ferrüntine da dikkat etmek ha~s:ısnız var· 
dir. Yalnız adetlerinize, alışlılı:Jarınıza çok 
hn~lısınız. Bu huyunuzu düzeltmezsenb. 
işleçlnlıde yenilik yapamazsınız. ZekAnı· 
ıı da bu bakımdan işletmeniz gerek. Yazı
nızın tııhlilinden mnddl bir sıkıntı da 
gôrüli\yor. nu sıkıntıyı bertaraf edebilirse 
nh: ınu\'nffnkfyet çok kolaylaşac:ı.ktır. 

-153-
Fatih K. F.A. 937: 
Gene, ncık kalpli, mütevekkil olmala 

rulum müteınayin, haşkalarının hakkına 
hiırmctki'ır bir zat .. Size yapılacak tavsiye
ler ara ında, tutıumlu olmaAıı dikkat et
meniz haşin gelenlerdendir. Bir lıl - daha 
fo:da yaparken, bir ııözil söylerken, bir 
)'llzıyı yazarken dO,ilnmeğe alışmış bulu· 
nuyorsunuz. Halbuki: eveltı düşünmek, 
karar vermek ,.e kararın tatbiki esnasında 
dikkatli olmak daha doltrudur. İnatçı ol· 
madıl'.lmız için Laşkalarile kolaylıkla, an· 
l:ışalıilıncniz mümkündllr. Amell işlere de 
kabillyetlni:G iyidir. Calışmn~ı 5evdiliiniz. 
bekleme~! bildiğiniz için bayatta muvaf· 
rnk olmak ihtimallerinlz çoktur, ~·alnı~ 
lhmalk!'ır Yeya dalgınlık kusurunuz oldu~ 
ııu tolmıln tahmin ediyorum. Bu huyunuz 
la mih•ıı(.kle ediniz! Macera ve heyecandan 
lıo~lanan ruhunuzu, müsbet işlerin ajırlı 
Aı içinde teskin etmenizi de tavsiye ede· 
rim. Firma nrkadaşınu:ın dl~er imzasını 
'Ve elinin şeklini gönderemez misiniz? 

-154-
Beua:ut Gül - Ay: 
Hilmcm aldanıyor muyum: Yaıılarınızı 

dikkatle tahlil ellikten sonra vardıltım 
netice şudur: Siz ke:r!C verici maddelere 
fazlaca ınübleltı ve münhemlk bulunuyor
sunuz. Ru yüzden sıhhnliniz: bozuktur. Ilu· 
hen de nmztnripsinlı. llcnfiz gençsiniz, 
yaşınız 25 kadar olacaktır. Hnyntınızı, bil· 
tün enerjinizle tanzim elmekllAlnlı lAr.ıın 
'gelen bir ynştn bütün htlkballnlzi ihmal et 
mek, slr.c ağır gclmh·or mu'l llugünkO şe· 
raitte söyleıliAim sehcbten bir tehlike için· 
desiniz, dernektir. Makul olmanızı ve bu· 
giine ve yarına ait vazirelerlnizl ehemmi
yet ve cid<liyelle h:ıtırlıımunızı, aklınızı 
hıışınızo olmanızı tavsiye ederim. 

-155-
Kurlıılııı Sam: 
Gençsiniz. Size zn~·ıf denemeı. Boyunuz 

da ortn sayılır. Fiklrleriniıde, kanaatle· 
rfnlzde ı~rar etmek bir vasfınızdır. Bu 
haliniz az zamanda inat şeklini almakta· 
dır. Ilsıyalla inkisara u~ramış bulunuyor· 
sunuz, bu yüzden zorluk önünde rulıt mu· 
ka\'emeliniz rnı.111 tlel!ildir, hunu tashih 
ve tadil etmeniz ltıznndır. Henüz önünüz· 
de mühim faaliyet seneleri bulunduR"una 
göre lı:ı:vntın bin bir safhası örıiinde daima 
kuvvelli, dııima hazırlıklı ve dalma iradeli 
hulunmıık, ize en fazla yaraşır. Okumak 
ilıtiyacınııı da tatmin etmiş deailsiniz, 
hıılbuki hu sııhada pt!klilli ilerliytbilirslnlz. 
Ol:ı lıilcceklere, işe ve bunların olması için 
çnlışırı1:ınız, şimdiye kadar uğrııdıaınız 
ruht igkl~arlara hundan sonra maruz imi 
ınazsınız. 

- t5n-
K. S. O.: 
Heniiz gene bir yaştuınız. Tahslllnltl 

llcrlctrnrğe ihtiyacınız ,·nrdır. Dikkatiniz 
de kunetli dl'ğildir. İşlerinizde fntlıama 
ve RÜzclli~e yer \·ermeğc mecbursunuz. Vfi 
eütça toı;ılusıınuı. Boyunuz ortaıhr. Sıhat· 
te nıükcmınc>lsini:ı. llüşün<lükleriniıin n 
onlalıırnk istcıliklerinlıin karşınızdaki la· 
rafınd:ııı lıl'rnen nnlnşılınası icap etıiiline 
knislnlz, sizce bir şry nnlatanııızsanız kaba 
hal siıdr. fl<>~il anlnınııynndadır. Rahata, 
istlrrı!ıntn lemııyülünür. foılntlır. Kendinizi 
-eı;ıısh da ols:ı sıkıntılı işlere vermekten 
çekiniyorsunuz. l\hıntoınm bir progr:ıml:ı 
hayatınızı tanzim, lstikbnllııizi temin el· 
meniıl tavsiye e<lcrlm. 

= I 
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SnyahOo kadoınıla kcınuşlYlycıruz 

"Leyla ile. nışanınızı 
bozamaz mısınız ? ,, 

fabrikatörün genç kansı bana deli
cesine tutulmuş, benim uğrumda 

bütün tehlikeleri göze· aımıŞta 
Dikkat ett.im. Bı:n bu kadını hi!j mi r 

hiç tanımıyordum. Evvela kim olauğu· 
nu sormak istedim. Ge!jirdiğim küçük 
bir tereddüt anında, o kafam:lan geçen 
bu düşüncenin cevabını verdi: 

- Tabii benim l:::.m olduğumu merak 
ediyorsunuz ve bu kadın bana ne söyTh. 
yecek diyorsunuz? dedi. 

Bu ince uzun, kumral saçlı, yeşil 

gözlü, be}az. tenli kadını ve bana ne 
söyliycceğini merak etmemek kabil miy
di Çok serbest konuşuyordu. Ben onun 
sualine ağzımla değil, halimle cevap 
verd.:m. Devam etti: 

- Haklısınız. 1 B:n nipnlınıı Leyli· 
nın çalıştığı fabrika sahibinin refikası. 
yım. 

O zaman hükmUmU verdim. İçimden: 
- Muhakkak nipnluna dair bilme~ 

diğim bir §eyden bahsedecek. Heyecana 
lilzwn yok Kenan .• 

Apğıdaki satırlan okuyan okuyu· 
culanm. .n.=ç şüphe yok ki doğruluğuna 
kolay kolay inananuyacaklardır. Fakat 
onlara hidiaenin aynen, konuşmalann 
agağt yukan ayni 9eyler olduğunu temin 
ederim. Bunları inanılanuyacak kadar 
garip bulduğum halde bugün, eırf doi· 
ru olduğu için, kaydetmekte ıerrece te· 
roddüt etmiyorum. 

Şimdi nasıl diyeceksin.1.z, tanımadığı· 
nız bir kadın slze gelip te böyle bir tek· 
lifte bulunabilir. Haklısınız. Bunda ben 
de sizinle beraberim. Ne yapayını ki 
hld.=.se böyle •• Ben de sizin kadar buna 
akıl erdiremedim. Hatta bu kadar ıa.. 
man geçmiı olmasına. rağmc~ 

- Buyurun\1% dedim. harumf endi, 
bana Leytadan mı bahsedeceksiniz ?. 

- Hayır, dedi. Acele etmeyin~ ıöy· 
leyeceğim. 

- Buyurunuz t .. 
- Sizi daima biz.:.m fabrika önünden 

geçerken görürüm. Bir defa siz.~ bera· 
berce sinemada gördüm. 

- O tarafta otururum efendim, Ley. 
11 da nişanlımdır. 

- Evet, buna ben bir türlü ihtimal 
vcremc!tniştim. Leyladan sordum. O 
da n:§anlınız olduğunu söyledi. 

- Bu ne alaka efendim .. 
- Dahası var .• Ona da inanmadım. 

Fabrikadaki işçilerden ordum. 
- Onlar da evet, dediler değil mi? 
-öyle .. 
Bu sırada bu genç kadın, yüzüme 

hala inanmadığını c:"nlatan bir tavırla 

bakıyordu. 

- Hll! inanmtıdınız mı. harucfendi, 
dedim. 

- Jnandım. Faklt yakı§tıramadım, 
doğrusu .. 

Bu sefer hayret rtmek bana düımilı
til: 

- N.:ç:n hanımefendi?. 
Evveli cevap veremedi .• lsrar ettim.. 

Biraz kızararak ve hafif blr ıesle cevap 
verdi: 

- Niçin mi? Çünkü ıizin iyi bir a,'.lc.. 
ye mensup olduğunuzu da l>~renmiştim. 
Böyle bir aile çocuğu nasıl olur da •• 

Onun cümlesinin h:.tmesine meydan 
vermeden: 

- Ne yapayım, efendim, 
defa .• 

- Yazık! .• 

oldu bir 

- Yoksa LeylA hakkında bildiğiniz 

bir §ey mi var?. 
- Hayır, dedi. Kendisinin l.§çi olma

sından ba:ıka bir gey bilmiyorum, 
- O halde benimle niçin bu kadar 

alakadar clduğunuzu sorabilir miyim?: 
- Şunun .:çin ki. .• deyip durdu .. 
Ben meraklanmıştım: 
- Niçin, lQtfen devam eder 11\İsiniz? 
- Müsaade ediniz de söylemiyeyim •• 

Bırakınız ve iırar etmeyiniz ki küçük 
bir •·.,ziycte düşmiyeyim. 

- Niçin küçük bir vaziyete dUşmü§ 
olasrnız.. Lutfcn.... · 

Aldığım cevap karşısında kızardım. 
dersem yzlan söylememiı olurum. 

Yere bakarak: 
- MCJJ:lem ki israr ediyorsunuz tıöy

liyeyim. Çünkü sizinle ben alakadarım.. 
Belki bana del.~ diyeceksiniz amma no 
yapayım .. Sizin, fabrika önünden geçe. 
ceğiniz saatleri ko11anm. Hep mi dil· 
şünürüm. Slzin LeyUiya nişanlı olduğu
nuzu işit:nce dayanamadım. Böyle kU.. 
çülmiye kadar vardım. lşin hakikatini 
sizden öğrenmek i tc;dim. Bütün tehli
keyi göze alarak ıize o mektubu yu• 
dım. Siz.:nıe buluşmak ve konuşmak is.. 
tcdim. Leyllyla niş:ınmm bozamaz au· 
sınız?. 

Bayan Klmuramn bu suali pek dam. 
dan dilşerccsine olmuştu. l3unun ken
disi de farkında olacaktı ki, serbest ko
nuıan, kat'iyyen en küçük bir sıkılma 
eseri göstcrmiyen bu civelek lcadm 
gözle göriilür bir şekilde kuamuıtı. 

Ben: 
- Zaten bomuya çahııyorum, amma 

yeni bir maceraya atılmak için ldeğil. 
hanımefendi, dedim. • 

Hafif t>ir sesle cevap verdi: 
-Yal Öyle mi Kenan Bey •• Niçin?. , 
.Maamafih niçinin cevabını bcklcmi. 

ye lüzum görmeden anlatmasına devam 
etti. 

Beni çok sevdiğinden, buna imk!n 
bulabilirsem bir canı kurtaraeağnndan~ 
ben tipte erkeklerden çok lıoşlandığın· 
dan bahsedip ldurdu. Sormadığım halde 
kilnyesini "sayıp döktU. Baöasmm, Dev· 
Jet Demiryollarında yüıtsc'k bir memur 
olduğunu ooyledikten sonra sözüne töy. 
le devam etti: 

- Şimdild kocam, ablamın koeaaıydı. 
Uki !iocuğu vardı. Ablam ölUnee, enit
tem, çocuklarının üvey anne elinde hır
palanma!llaaı için benimle evleneli. Da.. 
ha o ı:am:ın on yeldi yaşında bir çocuk
tum. Hiç lbir ıeye aklım ermiyordu. 

- Mademki evlenmişsiniz, böyle. 
tehlikeli bir maceraya atılmakta bence 
hi; bir mAna yok Kamuran Hanmı, de
diın. Koc!anu:la, çocuklarınızla iyi bir 
hayat ge;irmeye ç.alıJınız. Yazık değil 

mi kocanıza! •. 
- Belki yazık! Fakat ne yapalım ki 

sevmiyorum. Zorla glizcllik olur mu?. 
Onun da l:eni sevdiğini tahmin etmiyo. 
rum. Dai."lla İJleriyle alakadardır. Beni 
hep ihmal eder. 

Genç kadının, ne \demek istediğini 
çok iyi anlıyordum. Fakat itittiklerime 
o kadar fr;anamıyordum ki, rüya görüp 
görmediğimi kontrol için tekrar sor• 
maktan kendimi alamadım: 

- Bunlan bana niçin anlattığınızı. 

beni buraya niçin çağırdığınızı 1Qtfen &• 

çıkça sorabilir miyim?. 
"Meğer gönül verdiğim genç te ne 

kadar kalın kafalıynuş !.,, der gibi yilzU. 
me baktı .. Sonra: 

- Anlamadınız mı? dddi. Sizi çok 
seviyorum. Sizinle anlaşmak, sizi ni. 
§anlınızd:uı ayırmak istiyorum. Bunun 
için her §eye razıyı~ Hattll kocamdan 
aynlmıya bile •. 

- Maalesef Kamuran Hanım. Sizin· 
le anlaJmama imkan göremiyorum. ÇUn
kil ben bildiğiniz gi'!>i hem ni~anlıyım.; 

hem de istikbalimi temin etmiı vaziyet. 
te değili:n . . 

- Birleşmcmemi:: için bunlar sebcP, 
te§kil edemez. Çünkü nişanlınızı acv • 
mediğinizi anlıyorum. Onl:ian kolayu 
ayrılabilbıiniz. Hayatınm kazanmak 
meselesin~ gelince bu da kolay .. Şahsi 
servetim iyidir. Ondan istifade edebilir. 
siniz. İkimizi de biç çalışmaya mecbur 
bırakmadan geçindirebilir. İsterseniz 

birlikte A v~paya gidebiliriz. Siz orada 
istediğiniz bir meslek tahsilini yapar
sınız. Ben de buradan aynlırken btr 
avukat tutar, ltacarndan aynhnanın 

yollarını aranın. (Devamı var). 
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ÜN AH KAR 
-S Nakleden: F. K. 

Gözlerini açan genç kız bir 
çığlık kopardı ve bir hamlede 

yatağında doğruldu 
Ba, engizitöriln yaşı dolayısiyle, ka

dınlara ehc-rnmiyet vermediğini sananlar 
onu şimdi görseler ve üç asılzadenin an 
latdıklanru dinlerken belli etdiği heyeca 
nı fark etseler muhakkak fikirlerini de 
~ştirirlerdi . Pedro dö Servera anlatıyor 
du: ' 

- Monsenyör, Alhama zaptedildiği 
vakit bizim üçümüze venniş olduğunuz 
vazife güzel Endülüslüyü, Kont dö Sa
vedanm biricik kızı Konşitayı yakalayıp 
size getirmekti. Fakat o zaman maalesef 
bu vazifemizde muvaffak olamadık. Ya~
maya uğnyan şatoya girdiğimiz zaman 
kontu, boğazı kesilmiş bir halde haleti 
nezide bulduk. Bizi görünce son bir gay
retle homurdandı: 

- Torkemada beni katlettirdi; fakat 
emeline muvaffak olamıyacak, sevgili 
kızımı bulamıyacak, 

Filhakika mel'un herifin dediği kıs
men çıktr; şatoyu baştan başa aradığı
mız halde kızın izini bulamadık. Fakat 
§imdi vazhet 6yle değil, artık size kar
§! mahaıp değiliz. 

Papaıı, yüzü kıpkmnızı kesilerek, bo
ğuk bir sesle sordu: 

- Nerede? Konşita nerede? Yakaladı
nız mı? 

- Hayır efendim, henüz va.kalamadık. 
Bize bir emir veriniz; deyiniz ki: "Kon
§İta}, getiriniz!'' ve hemen bu gece em-

rinizin yerine getirildiğini ~öreceksiniz. 
Konşita , Marki Herreranm buradan bir 
kaç saat ötedeki şatosundadır. Alhama
nm zaptından sonra gQzel Endiilüslüyü 

marki ı;atosunda saklamıştı. Bir mfiddet 
sonra öldQ. Markinin oğlu Perez dö Her
rera geçenlerd~ Konşita ile ni~<ınlanmrş. 

Torkemada hiddet ve heyecanla ba -
~rdı: 

- Ne? Konşita evle.'ldi ha! 
Servera belli belirsiz bir tehessUmle 

cevab verdi: 
- Hayır Monsenyör! HenOı evlen

medi , zilfaf gelecek cumartesi olacak ... 

Baş engizitöriln heyecanı biraz yatış
mıştı. sordu: 

- Fakat Konşitayı benim arattı~ı 
bütün papaslar bildi~ halde. hangi pa
pas onların nikahını kıyacak? 

- Antonyo Algador isminde bir pa
pas. .. 

Torkemada bir an dfi~Qndü, sonra 
·masa başına geçti. Bir parşömen üzerine 
kaz tüyü kalemiyle birkaç satır yazdr. 
K~ğtdı Serveraya uzatırken: 

- Havdi, dedi, hepiniz gidiniz. İşin 
çe>k çabulc halledilmesini emrediyorum. 

3 mahpus 
Ba5 engizitörün emri, dedi~ gibi, 

sliratle yerine getirildi. Ertesi akşam Pe
rez dö Herreranm şatosu basılmış, Kon-

' §ita nişanlm ile beraber yakalanarak Tri 
yanaya getirilmişti. Nikalılanru kıyacak 
olan papas da yakalanmıştı. Engizisyon 
hapishanesinde onu yeraltı hücrelerin -

den birine attılar. Perez dö Herrera ze
min katında bir hQcreye kapatıldı. Kon
§İtaya ise birinci katta bir oda verdiler. 

Zavallı papasın hücresinde, toprak 
• 1 

ıemıne atılmış bir parça samandan baş-
ka bir §eY yoktu. Pereze pis bir yorgan 
ve bir iskemle vermişlerdi. Genç kızın 
odasındaysa güzel bir yataktan ba~ka 
bir masa, bir koltuk, tuvalet için su ve 
saire de vardı. 

Ertesi sabah odasına gelen iğrenç su
ratlı bir kocakarı genç km isticvaba çek
ti ve erkek yardımcı çağırıp ellerini a
yaklarını tutturmak tehdidiyle razı ede
rek Konşitayı sıkı bir muayeneden geçir
di. Sonra baş engizitörün oda~ma koşup 
papasa bir şeyler söyledi. Bu haber Tor
kemadanın pek hoşuna gitmiş olacak ki. 
yüzü güldü ve kocakany~ bir kese altın 

verdi. • • • 
Konşita mahpesinde uykusuz geçirdi

ği ildnci gecenin sabahında ocı_ada~ ~
karıldı ve bir ha5ka odaya gotüruldu. 

. ıktığı oda, gene. ~ir . m~~u~ha~e hile
~~ telakki edilebılırdı. gotuıiılduğü yer 
• ilkellef bir saray odasıydı. 
ıse m de~erli halılarla örtülü~·dü . 

Yerler en : elere süslü _ 
Yüksek ve genış pencer . ~ 
deler astlmı§İl· ~ye ıenı~ ve 

bir yatak konmuş, birkaç divan ve ka
nape oraya buraya yerleştirilmişti. Sa
l!ma bitişik bir de tuvalet odası vardı ki, 
buraya bir kadının istiyebileceği Her tür 
lü süs eşyası, çamaşır ve saire konul
muştu. 

Konşita, şato basılıp yakalandığı za
man fena halde korkmuştu; Triyana şa

tosuna getirildiği valdt, engizisyonun e
line düştüğünü anlıyarak korkusu daha 

fazla arttı; ilk odasından bu güzel salo
na nakledildiği vakitse korkusu deh~te 
inkılAp etti. 

Demek kendisini öldürmek istemiyor
lardı; bilakis itibar gösteriyorlar, şahsı
na bir kıymet veriyorlardı. Bunun sebe
bi ne olabileceğini düşünilnce namuslu 

genç kmn tliyleri ürperiyor, hapishane
de kendine 1Yapılan muamelenin kocaka
rının muayen "nden itibaren değiştiği-

ni hatırlayınca, aklına gelenin yanlış ol
madığım anlıyordu. Bulundu~ odanın 
döşenis tarzı da onun bu tahminini tak

viye etmekteydi: hir hapishane hOcresin 
de bu kadar çok ~nse ve mobilyeye, bil

hassa mükellef yatak ve divan gibi şey
lere ne lüzum vardı? 

Salonun bir k~esine oturmuş, ikisi 
yan yana olan kapılara karşı bir yer 

seçmişti. Bu kapılara mümkün mertf:be 
uzak olm'.ilk, içeri gireni görilp maksa-

dım anlıyarak ona göre tedhir almak 
dilı~üncesindeydi. Bu tedbirin faydasız 

olacağını bilmiyor dc~itdi: fakat muka
vemete karar vermi~ti. 

Açlıkla onu kuvvetten mi düşilrmek 
istiyorlardı acaba? O gün onu hiç arayrp 
so.ran olmadı. Ne yiyecek getirildi, ne 
de akş:ım üstü aydınlık ... 

Konşita o gece uykuya daha fazla 
mukavemet ed'!llledi; Ost :iste iki gece 

uykusuzluk zavalhyı harab etmişti. So- ' 
yunmadan divana uzandı ve biraz son- ! 

ra Mbu~ıu bir uykuya daldı. ' 

Bir saat, iki saat, belki de Qç saat 
böylece geçti ve bir aralık genç kız o 
zamana kadar duymadığı garib bir hi~
sin tesiriyle uyandı. Bir an mütereddid 
kaldı, rOyada olup olmadıWnı tayin e
demedi. Fakat dudaklan üstunde hisset
tiği temas tekrarlanınca titredi, içini 
çekti, gözlerini yavao; yavaş açtı ve biı 
çı~hk atarak bir hamlede yataktan d~
ruldu. 

(Devamı var) 

Her Almanın b'r 
otomob·11 olacak! 
H ~t~er; ~şsizli~ meselesini halletmek 

JÇın guzel bır çare bulmuştur: Oto 
mobil yollan yapmak. Sonra yeni bir tip 
te otomobiller inşa ve her Almanın bir o 
tomobil sahibi olmasını temin etmek. 
Bu otomobTiler, 6500franğa, yani 500 li 
raya satılacakmış. Hitler: 

- Bu, matbuat hurriyetinden daha 
iyidir . 

Demistir. Bunu yazan bir fransız ga 
zetesi: 

- Top yapmaktan daha h; demiş ol 
saydı, daha fyi olurdu! .• 

Diyor. 
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Herkesin /~ 
parmak izi 
alınacak! 
Fransız mecıısin
de yeni bir proje 
C.nayetler çoğaldıkça 
Fransız .ar ne yapacak· 

larını ,aşırıyor 
Son zamanlarda 

~~~ cinayetlerin çoğal • 
dığını, canilerin bu 
lunamadığmı ve 
bu yttzden balkın 
heyecana dllşttl • 
;;,rttnll gören Fran • 
•azlar; parmak ld 
usulünlln tatbikini 
ve herkisin • bllA 

ısttsn • parmnk izlerinin alınmasını 
latlyorlıır. 

Parmak lztnln, birçok canllerln, 
hrrsıztann yakalanması, elo g~lrll
mesl hususundaki yardımı dilşllnll
lecck olursa hn fena bir fikir değil .. 

Fakat, nasıl tnthlk olunacak? .. 
PıuJsU mt".slektaşlnrrmızfln.n blrt

Rl, okuync~ılnrmıı mürncantle flktr
JcrtnJ anlamak f temi~. Gnzeted an
ketini şfiyle anlatıyor: 

- Yarın bir polis memuru tarafın 
dan parmak izinizin alınmasına ne 
dersiniz?. 

Bu suali sorduğum gUzel kadın 
omu:zlnrını sllkU, ince kaşlarını çat
tı ve: · 

- Bilmem, dedi. Blr kimseyi öt
dUrmekten, bir şey çalmadıktan son
ra .. 

- Birini ötdilrmeye veya bir tıeY 
çalmış olmaya lüzum yok. Bu btr 
;.proje. Hazırlayan, meclise veren de 
mösyn Dormoy. Kadın ve erkek bU
tnn Fra.nsızlnrın, hU\•lyet cüzdanl&
rında parmak izlerinin bulundurul
masını teklif ediyor. İmzaları bulun 
duğu gibt.. Bu suretle kendi halinde, 
namuslu kimselere bilyflk bir htz. 
met edil eceğini söylUyor. 

Güzel muhatabım, biran dUşUndft. 
Sonra: 

- Siyah tampondan parmaklarımı 
basmak, kfrletmek iyi blr şey değfl. 
Fakat, mcchur olunca çarcslı .. 

Cevabını verdi. Aynı suali mahal
lemin kUlhnnbcylerlnden birine de 
sordum. Şu ceYabı aldım: 

- Namuslu adamların parmakla
rının tzlnl, namussuzlarmklne karış. . 

tırmak doğru değil .. Sonra, kartları 
bedava verecek değill er a .. Para lstt. 
yecckler.. Sanki bu kadar vergi 
yetmiyormuş gibi şimdi bir de 
başımıza bu mu çıkacak .. Bence bu, 
varidatı artırmak için bir dalavere
den başka bir şey değtl .. 

Po1is amirleri ne diyor? 
- Bizim fiklrlerlmlze göre bunun 

çok faydası olacaktır. Parmak izleri 
mevcu olan sabıkalılardan birinin 
ele geçlrllmesl gayet kolaydır. Son
ra, ölenlerin, denizde boğulanların 

hUvlyetlorlnl meydana çıkarmak 

tein cesetleri morgta teşhir etmek 
l!zım geliyor. 

Bazan aylar geçiyor, kim olduğu 
anlaşılamıyor. Bu gibllertn de hll
vtyetlerlnl meydana koymak için 
parmak izlerinden istifade edtıecek
tlr. 

Bu usul Avusturyada tablk olun
mnktartır. Hatta yeni doğan çocuk
ların blle parmak izleri alınır. Ame
rlkada, yabancı memleketlerde se
yahate çtkan herhangi bir vatandaş 
memleketine avdetinde polise verdi
ği beyannemeye mutlaka parmak 
lzlnl basar, basmak mecburiyetinde
dir. Emin olunuz ki namuslu adam
lar, bunu memnuniyetle karşılaya-
caklar. Rem bu, kendi menfaatleri 
iktizasındandır. Bu tedbirlerden 
maksat nedir? 

Namuslu adamların rahatını, hu
zurunu temin etmek, herhangi bir 
tehltkeye karşı muhafaza etmek de
~n mi? Duna ttlraz edP.rek hulunabl. 
leceğlnt htc zannetmiyorum. 

- Fakat bu fşle meşgul olacak 
hususi bir daire, husust memurlara 
1Uzum yok mu?. Çok mnsrafr mucip 
olmaz mı? 

- Evet, 70 milyon fişi tasnif et
mek, bulup çıkarmak için 500 me
mura fhtlyaç var. Masraf tahminen 
17 milyon franktır. Her kart verilen 
dc:>n alınacak 25 frankla knpntılabl. 
lir .. 
E~er proje kabul ve tat'Jlk edile

cek olursa pasaport. hU\·l~·et clizdant 
almak tein mliracaat edenler imza 
larının yanına, parmak izlorlni ba. 
aacaklar .. lete o kadar •• 

Romen f utbo c 
Ank rada 

1 rı 

Kadıköy sporlular 
Bursalıları ıstaobula davet 

ediyorlar 
Şeker bayramı tatilinde Buna.ya gi

den ve orada müsabaka yapa01adan 1s
tanbula dönen ve vapurdan çıkar çık. 

mu matbaamıza gelerek Bursa Acar 
tdmanyurdluların - davet etmelerine 

rağmen - müsabaka yapmaktan çekin • 
diklerini -. e bunun yazılmasını bi.zıden 
rica eden Kadıköy ıpor klübü güreşçi
lerinin bu arzusunu iJ'af etmiıtik. 

Arkadaşımız Ahmet Mes'udun 
(Böyle sporculuk istemiyoruz) aerlev. 
hasiyle yazdığı bu yazı üzerine Bwsa 

Acar tdınanyurdu, Buna nuntakası ve 
Bursada intiıar ed~n bir meelektaşımız 
Kadıköylülere ve onların giklyetlcrine 
sayfalarırvda yer vermiş olaiı ıazetemi
ze cevap vermişler, Istanbullu sporcu· 
!arın, vaziyeti yanlı§ anlattıldanru ileri 

ıürmüşlerdi. 

Dün K~dıköy apor klübünden aldı 
f ımız yeni bir mektupta: , 

"F-ursalılraın çektikleri tel&rafın İs· 
tanb. ıldan Lareketlerdincn sonra oldu. 
tu, Hursaya vardıktan zaman kargıla§· 

mac:bldarını ve Acar tdmanyurduna 
&ittiltleri zaman da bu klüp idaresinin 
eUre:ıçilerinin nered~ oturduklanru bil· 
mel:Wdcrini hayretle öğrendiklerini, 

k):ibün reisi de kahvede olduğundım 
kendisiyle görüşUlemediğini, yıtzıyorlar 
ve mektuplanru ıu satrrlarla bitirmek 
tedirler: 

"lı earlılar, arzu ederlerse kendileri • 
le tstanbulda bir güreş müsabakası yap 

mağ.- her an hazırdır. Bu tcklifimizı e
ğer r.abul edecek olurlarsa kendilerine 

tam bir sporcu misafirperverliği göste 
receğiz." deme~;:tedirler. 

Buraya şunu da ilave edelim ki, ar 
tık bu yılan hikayesi haddinden fazla 
uzayıp gitmektedir. Bu mevzu Ozerin 

de yeni bir mektup alırsak bunları gaze 
temizde neşretmemeğe karar ve:mi§ bu 

hacddin Uluöz. 
Şeref Stadı: 
Saha k?miseri Feridun Kılıç. 
Anaıdoluhisar - Altınordu 

kımlan Saat 9,3-0 da. Hakem Tarık. 
Ortaköy - Beylerbeyi A. tak~ 

Saat ı 1,15 de. Hakem Halit Galip 

gU. • _1.d 
Beykoz - Topkapr A. Taıaın--

Saat 13 de. H~kem: Nihat Bekdik. 
Yan hakemleri Hayri ve Sait. ~ 
Beşiktaş - Vefa A. Takımları. 

14.45 te. Feridun Kılıç. 
Yan hfikemleri: Tank ve ŞevkL 
Fenerb:ıhçe atadı: 

Saha komiseri: Adna nA1°-n. .... 
Hilal - Karagümrilk A. Taıaısı..--

Saat 13 te. Hakem Adnan Akın. ti* 
Fenerbahçe - İstanbulspor A. iv 

kımlan. Saat 14,bS. Hakem Bürhatı 

t ak. deli' 
Yan hakemleri: Halit ve Salaha 

lunuyoruz. Özbaykal. __,/ 
~-=-~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~--

. Rapid Yunanistan - ltaıgs 
atleıizm müsabahaıs1' 

Yunanistan da ltalya atletizm federasyonu Y?nan_~ 
rasyonuna müracaat ederek ılk})allliJ...;d 

Beş m Usa bak& iki memleket atıetıerinin karşıla~ 
Yapacak teklif etmiştir. "' 

Yunan federasvonu ltalyanlarıt1 
Atina, (Hususi) - Avusturyanm · ·-"'' 

cül · ·· .. teklifine henüz bir cevab vermetnJ~ Rapid klübü futbol ·· en cuma gunu _ 
(bugün) Yunanistana muvasalat ede

ceklerdir. 
Yunanistan futbol fedrasyonu Rapid 

maçları için programı ~u şekilde yap

mıştır: 

25 BirincikAnun Rapid - Pire muhteli
ti. 26 BirincikAnun Rapid - Atina muh· 
teliti. ı tkincikanun Rapid - Yunan 
millt takımı. 2 lkincikfulun Rapid - Yu
nan millt takımı (revanş maçı) 6 lkin
cik~nun Rapid - Sel~ muhteliti. 

Yunan - Bulgar 
Futhol maçı 

Yunan ve Bulgar futbolcüleri arasın
da her sene tekrarlanmak ve biri Sof. 
yada. diğeri Atinada olmak üzere yapı
lacak olan iki müsabakayı da kazanan 
talama verilmek için Atina beldiye reisi 
Koçea bir kupa koymuştur. 

Her iki memleketi birer muhtelit ta
kımın veyahut şampiyon klüplerinin 
temsil etmesi hakkında kat't bir karar 
verilmiş deı•ildir. Bu müsabakalann kat'l 
~li Yunan ve Bulgar fedrasyonlan ta
rafından tetkik edilmektedir. 

Macaristan 
orte iz 

Milli takımlaı ı IJ 
kanunsanide 

haı şılaşıyoı ıar '-
Macaristan ve Portekiz milli t 

ta.lınnlannm karşılaşma tarihi t,eSbi'_, 
dilmiştir. Bu müsabakayı 9 ~~ 
nide Lizbonda yapacak olan M~ 
mi!U on birlerini şöyle teşkil ed~ 
dir: _,/}, 

Sambo • Miklos, Biro - GatSP"'citr 
Turn, Balok - Vinçe, Zenkeler, 'fUD 
Sa~i. Tiktoş. ~ 

Mesut bir nişanıao°'! 
Eski maliye müfetti~lerinden :Nuıi ~ 

kanın kızı t clfil ile kıymetli gen~ 
den tüccardan Ahmet Topsakal~ 
Vefa İdman yurdu (B) taknnı /J.. 
Mustafanın nişan merasimleri dili' i(' 
Turing palas salonlannd~ bi.~ i( 
metli dostlarının huzurlanyle ıcra ~ 
muştur. Genclere sonsuz saacietld' 
ri.ı.. 



. ....._ ---- -

~CtKANUN- 1937 RADER - ;&.Ktmn poetan ' ' i Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım ! (32) 

1 Görünmeyen Kaçarlke'n bayağı üzüDdüm 

~ir nıakine
~il'l insanllğı 

gözlükler 
Bugilniln en hayrete değer yeniliği 

görilnmiyen g<Szlaklerdir. Bu ı<Szlu· 
ler, göze tetabuk edecek yuvarlaklıkta 

Bir gün çalıştığım 
~ar ve bUyüklilkte yapıtnu1 ufak cam 0 . 
~1118Uatu Mehmet, (1329) sene- dan kocuğunu sırtına geçirdi. Kan- buklardır ve göz kapaklanrun içine ta 
tbrı1r lltbaharında (Bakırköy) bez sına: .kılmak suretiyle kullanılmaktadır. 
~ıtıı asına işçi yazıldı. Daha evvel - Hava bugUn yaman! dedi, öğle- k 

,,~kettnde dokuma işlerinde ça- ytn belki gelemem. Bakkaldan öte- Ameri ada taamınüm etmiye ba~h 

bu evi Adeta 
benimsemiştim 

i't 1• lfattf4 evlerinde dalma Uç bert alır yerim. Bekleme! yan bu göriinmez gözllikler, tabit göz· 
1'~h~1ıgo.h işler ve ailenin bütlln D k Iük gibi doktor reçetesiyle tedarik edi 
"'"~ o uma salonu buz gibi soğuktu. · 

'14 01 u bez ihtiyacı bu suretle te- Tepedeki camların kenarlarından 81 liyor. 
~,k Unurdu. zan sular donmuf Te oralardan çu- Zeiss fabribsınm yapmiya nıuvaf 

~\ııı at Mehmet Omıilnde dokuma buk gibi ince buzlar sarkmıttı. fak olduğu bu kils'Wc teffaf kabuklar 
r esı görmemişti. Onu bir usta- Makineler dönmeğe başlayınca göz kapaklanrun içine kolaya ta.kılıp 

Herşey yerinde, her yer tertemizdi; 
içimde, bir günlük bile oısun vazife
sini yapmış olanıann gururu vardı 

·HUportafı yapan: Neriman 
-~ :nına, dört haftR bedava çalış- Mehmet efendi biraz kızışır gibi ol- çıkarılabilmektedir. ~qam yatmudan evvel, C'Yi.n küçük 
~I~ 

1
6 ondan sonra işe yaradığı du. İki yana koşuyor, makinelerin Bu cam parçaları aiıııncıya kadar hanımı kendiıini aut yedide kaldırma-

!~ ıı..'11rsa, öteki lşçllor gibi, yevmi- d ....M .. de bir iki saat takılabilmekte, b'ır mı.büyük hanım da çaydanlıtı kalkar 
•ı ·q ltl k gıcır aya.o yerlerine yağ damlatı- 6 .... lkma ~il uruş alma.k şartne, çırak defa aI,.tıktan eonra hi"" bir rahatsızlık ka z ouğa koymamı tenbih etmif· 
\ er Mehm t k bl ı 1 yor, sonra iki eUnln avacunu blribl- ·:ı :ı • lıı. · e , oca nanın ç n 1 U t d vermeden on iki saat miltemad'ıyen ta- lerdi. Ben hiçbir gUn •ekizJden önce 
t'~tatıın kafasını sersem eden bir r ne 8 r Uyor u. d • ~Ilı il ile muttasıl lşllyen maklnele Ne oldu, nasıl oldu? birdenbire ımmakta ır. Bu garıp gözlükler, gözle kalkmamııtım. Bunları na.aı1 yapacağı-
~ltıı un uzadıya baktı. O kadar gU- ustasını tepesinde buldu. Ve aanlye birlikte hareket etmekte ve pek yakm mı bilmiyordum. Fakat ikiainin tenbih

ıı ediyorlardı ki, ustasının takır- geçmPden ensesine inen yumruğun dan bakanlar tarafmdan bile farkdile- lerine: 
~la anlamak fcln kulağını onun altında, yUzUkoyun betonun Ustune memektedir. Gözlükleri takanlar, alı§· - Baı UıtUne efendim! 

Ilı dayamağa mecbur oluyor ve kapandı. Ustası bağırıyordu: tıktan sonra onlann mevcudiyetini ade Demeyi unut:rnamı§tım. Ev içinde 
) ~e dolup de. knrtaltepedekl ba~ -tto~lu, bu kadar senedir burada ta unutmaktadırlar. herkes ayaklandıktan lıOQra kaçmaya 
:~ıı .. önance, başı zonk zonk edl- C?kmek parası kazanıyorsun! HAIA Camın drı tarafı sadece gazUn şek imkan bulamayacafım muhakkaktı. 

4011 b şu tp11~1 vaktinde görmeyi öğrenml- line uyacak ıekilde yapılmaktadır. Asıl Bü.zUldilğüm yerden ayak ıeslerini din 
laı at; evinde Tarsuslu bir bak- yecek misin? görilJil dilzelten camın orta kısımdır. ledim. ş.:mdi bir fey ifitmiyordum. Ço-

l~_ .. tıruyordu. Ona alt katta beda- l\t h uk ·ır ilmi' · b' h.g. ~ .. bt c met yerinde davranıyor, fa- Bu camlar kullanrlmadan evvel göz mJ c sesı • 1 ev yıne ır 181U .a 
ta\ r oda vermişlerdi. E\·de za- kat bir tUrIU doğrulamıyordu. Şld- tehassm hastanın gözUnün ifrazatında blirilnmuıtil. Fınat bu fırlattı. Yata-
la Oda vardı. l\Iehmedfn baha- rl ı;......,a,. do~ru)d V'.tw-~, rsustan iyi tanıdıkları için etle yere çnrpan burnundan da bir ki huıusiyetleri tesbit etmektedir. •-- 1a um. ~~ yattığım 
~i tıırn bir çanak tarhana çor- kan oluğu boşanmıştı. Arkadaşları MUtehasaıs hastanm gözllnden aldı yeri dilzelttim. Bu anada pencereden 

~ara raı truşu bile yolhyorlardı. tuttular, kaMrrdrlar. Mehmet baktı, ğı bir damlı yaıı kimyevi bir tekilde gök yU.zilntln yavq yavaı aydmlanma-
~llıd ltsıu l\lehmedln ustası iyi bir bozuk bez yürüyordu. KendlRlni ma- ha.ıırlanmı§ olan bir klğıd parçaıımm ya baf1adılmı göiilyordum. 
ttıe ı. Faknt fş başında öyle bir klnen!n içine attr, mekiği durdurdu, üzerine damlatır Kagıdlann renkle g~z Nasıl kaçacaktım? Ya kapının tü:ır-
ebıtış~Yordu ki, gflya cuma. günU ipltğl dOğilmJedf. yatında ne mıkdar tuz olduğunu tesbit dıaile uyarurlaraa ne yapardım? Beni 
~e81dt yanına alıp (l\fllttyadl) Makinenin nstUne bir lkl damla. eder, g8ze takılacak camlarda da aypi yeniden ite bolacaklar ve bir cUn da-

~' it ne gl n ''e orada onunla kan düştn. Sonra d.Uşllndn: ninsbette tuzlu ıu kullanılır. ha aynı yükUn altında ezilecektim. 
l!ıı arşıya ~ay içen adam 0 de~ll- Takılmadan evvel camın, evv~l! ""U Mutba:ıç.a ..ittim. r.y.:ıı--'-~ '---
L Cok k d ıçc d Hey yarabbi, ne kaz kafalı adam- :ı ıo .- ....- u.&llM • ., &1&•• 
'lfıı ız r6ı şey e bir dokuma kur olan kısmı bu au ile doldurulur. haf' ~ esındc kopn.n hlr ipliği, işçinin dı! Koca eşek olmuf;. h!lA. şu lşf Of- gazını ilçe açara.& liretine koydum. 

\ ~lttı:ıesı idi. Fllhnklka makinede renememlştl. Sonra ufak bir lbtik tUb Qzerine örtü BUyük hanumn emrini yerine getir-
~edı lplfk koptu da val;Unde gö- Sonu yamı lilr. Baı eğilir ve camın kenarları usul mi§tim ama ötekini yapamayac:aktmı. 
~do nıı bezin orası noksan ola- ilhan TARUS ca göz kapaklannm alt:ı,na yerleıtirilir. in.san böyle zam.anlarda hınularm 

1ıma getiremiyordum. Bu cevap bana 
makul göründü ve dalına emin adım· 
lada yoluma devam ettim. 

Fakat yine: 
- Ya beni hırau aanırlana?. Ya bir 

ıey çaldığıma bülanederlerae? diye dil· 
tilndüm. Bu diifünceyi kafamm için
den çıkarmak müflcill oldu. 

Dar yol, beni içiçe odaları o1aıı bir 
yere götürdU. Burası herhalde apartı· 
manm bodrum katıydı. Bunlar da kö· 
mürlUk filAn olac:alctı. Bunlardan birini 
yokladım, açılmadı. Buradan .kapıcr 

odaıına pden bir yol i:hııunmuı icap 
edeceğin~ dütilndüm. Buradan geçC-: 
mudim. ~ 

Ne yapacatmu. nasıl hareket edece.ı 
fimi dütilnürken beni bahçeye çı:karan 
bir kapı ile kartrlqt:ım. Koıtum. Uze 4 

rine kilit yerine bir tahta parçaaı IOo'. 

kulmuf tu. Açtım. Bahçeye çıktım. Fa· 
kat bu aefer bahçe kapısının da kilitli 
bulunma\& ihtimalini hatırladım. Bere~ 
ket ki umduğum çıkmadı. Kendimi dı· 
pn da bulunca etrafıma balandım. 

Kimseler yoktu. Uzaklqtıtmı saman 
&eri de kalan koca •partıman hi1i de
rin bir uykuya dalmıt ın.=. aaaiı du· 
nıyordu. 

••• ~~I' kunur vo f '>rllu.nın fsmlne Bu o kadar ba!it bir ameliyedir ki, bir ne kadar mü§kül ıerait içinde it aör-
\·e .. ~ 

0 
rocek şekilde çürU1<lcştrdi. kaç tecrilbeneden ıt0nra kolayca 8ğre- düklerini çok iyi anlıyor. Yilreğim ne- Evden kaçtığım gün tekrar ic!arehı ._ 

hı.n bl'ş yaşmdn. acemi bir işçi- Parlsin göbe~inde nllir. redeyse .ığ.zıma rel:cek. Belki de ıe- neyt(ittim. lvlak8a.dım,hizmetçiler a-
bır~~·ana dizilmiş dört makine- b 

1
• r de Ve J Turlu ıu g8ı:e tem.at edince hafif sinden kapı tıkırdısrna 1\Uum kalma· raıında bıJunmak, onlann ft.Ziyetini 

~1rı ilde ve binlerce iplik nrasm-
tlj 'tl\üren hlr tcl>lni santycsin- bir emme olmakta ve cam glSı:e yapqık dan, herke9 uyanacaktı. tesbite çahımakt:ı. 

"ih·e i sergi münasebetiyle Parise gelen Ben kalmaktadır. Mutbt.kta aörUlccek L.!r i.n.. ~,...., ııdArehane kapısı bana ilk ...r. .. nn ür; 
ltın rrncs de lmkftnsızdr. Gel- Muht dl b • ,uı ~ ,,,..a;~_... • ..... 
~llu ustn hunu dinlemiyor ve ar a 1 ir tunuslu, devesini Camr çıkartmalc takmaktan da ko- her §eyi geceden hazır~ıtım. Jıer kekl._'ini vermedi. Kapısını kendi yerim .. 
1\ ]{ lplP'ln altınclnn f.':C'"ı>n her de beraber getirmiş. Sergi dahilinde ço laydır. ıey yeritide, her yer tertemizdi. tçim· mit Kİbi itttm. İçeriye alı§lan bir adam 

: ""~<:in MehmC'dfn - ensesine cukları, seyyahları gezdirmi~. Sergi ilk Ustik tilblln alt kısmı elle mlalarak de bir cUnlük bile olaun vuüesini yap- hali} le girdim. Kimseye bir ıey a<Syle. 
~~tl tuk atıyordu. Bu suretle haharda yeniden açı1acağından memle ilst kısmı cama yapııttnlmakta, sonra mıı olanlann gururu vardı. medC'.n bot duran sandalyelerden birine 
1 ba ?rrfrn<'ta kopıın f.,111,lerfn a- ketine dönrnek1en, be}·hude para sarfet aılalan kısmı bıraktlmaktadrr. Böylelik ş· di b _,_ · • otu""lum. Zan 1 1 t mı Iril&.lp cıtmeyı dütUndilğUm, •• 
aıı, Y rm ye, o uza. varır ve le vukua gelen emme camı cözden ah !Ph t 

1 
mekten ise o vakte kadar )>ariste kalma içinde bir oece uyuduğum, lir aün .. _.. Bı.\giln idarehane evvelki ~den da• 

~ m" om ktarda yumruğu vermektedir. .. • r- •--
~ Cc>kcrdf yı muvafık görmüş, Föyantin sokağında hıtığnn bu evi benimaemif miydim, ha kalabalıktı. Eeki t:arui:Wdanmdao 
':~a~ll.nkı ~akfncler de pek ın- bir yer kiralamış. Devesiyle beraber bi Şaşılık, miyopldauk gibi blltiln difer neydi? Bayağı bir hilziln duydum. Hü· gözleri basta olan 45 lik dadıyı dertli 
~~e~·lcrdl. lpllk kopunca bana naya yerleşmi,. glSz bozuklukların ve rahataızhl:lann .zUn duysam ida duymaaam da kaçma- dertli, içınl çeker bir halde köıeye bü. 
ta ez, işine devam ederdi. ln- da bu görünmez camlar, burunun Oı:e· lıydım. Bir dakika bile bybetmeınclfy zWmlif ıerüyordum., 

~~ ~~tıoderdl ki mekik, iplik kop- Onun böyle deve ile çıkıp girdiğini rlne takılan adt glSzlüklerden pek daha dimi. Beni görünce: 
)'e t..lllan, suratını bllshtitUn nrttr- gören mahalle halkı hayrete düc:müc:.. faydalıdır. A _Ne oldu?. ·•ıU " " partımanın arka kapısından gidecek 
~it h tı:ıkUn olduğn kndar fazla Nihavet bir "Ün bina Rahı"bı' tunuslu Gözleri aydınlığa fazla hassas olan .. ez k k 

1 1 
J "' tim, aütcil, ıüdilnil bn kapıdan veriyor· Der gibi göz kırptı .. Yanma yakfa•&· 

<>C>lt çı arma ç n habre gl- lar ve projektör ziyası altında çalrımak • ~. rdı. . nun karsısına dikilmic:: du Elbet de •"kağa .. ı'-- bır· yolu ola rak izah ettim. Kapnn beğenm-.:ıı:l§.:-ı "l'eaı, ~ :; mecburiyetinde bulunanlar için yapıl · ..... • &All • ., • .:;ıw .. -.., 
~~'- · Çaresi Mehmet b - Ben evimde deve istemem.. caktı. orada yapamıyacaıın-ı elSyledim. öteld 
( .ı; • emen ye- nuı ziyayı sUzen camlar da vardır. 6

.". 

ltı' ()tllaklnenin kolunu çekecek, - Anliyamadım... Kırılma tehlikesi hemen hemen yok Usulca kapıyı açtım, hafif bir •es arkadapnı sordum: 
D liU llrduracak ve kopan ipliği Mal sahibi hiddetlenince Ben Muh ib"d çıkardı. Fakat bu cıea o kadar hafifti - O Anaıdoluya gitti, dedi. Bir tile· 

ı-. lll"'-ı~Urnııyecek, sonra tekrar- gı ı ir. . 11~ 
1
:1{ neye yol verecek. tar kunluratoyu çıkarmış, gözüne daya Bu camların adi gözlüklerden baha ır.: blrial duymuı olsa bile bunu, bir carın i§lerini yapacakmıı .. Ben h1li bit 

'?ıı\"~ kaçamak dn olmazdı hani. mış: Jı olduğunu aöylemiye hacet var mı? oda kapmnın çıkardıp ses aarurlardı. it bulamadım. 
~ ~a.seı b!H'ıhnre (apre) daire- ''Kiracının evde kedi, köpek, papa Beher camın fiatı 36 dolarla 52 dolar a Kapamadan azıcık bekledim. Bu aon cümlesini ılSylerken allaya• 

,, ~ lı~ ıı olsa görUlUp fabrika lda- ~~ nl rasmdadır. Fiat camm kuvvetine göre Karanlık, dar, küçük bir merdivenin cak gibi bir hal takmmı§tı. 
-'" tı.be 1 t;cu• gibi hayva an bulundurmıya hak • b 1 d' • t ı d t'ta r ver lecektl. Ondan ma- değişmektedir. dolam açı mer ıvenlerinden ındim. darehane aah bi ma am, aramızda 

ı~ fl~ın ı:özlerl vardı. 'O~ yUz tez kı yoktur ... " Ba.ı:ı glSzlerin ıelcilleri gayri munta Aklıma birdenbire kapıcı ile kar§ılaş· bir kraliçe gibi dolnşryordu. Dlltınüt 
>-<t•tı<la Onda. bir yer de bir iplik Hakikaten kunturatta "deve"nin adı zamdır. İlk zamanlar bu kabil gözlere mak geldi. Böyle l:ir ıey olursa ne ıöy- kadınlar, hizmetçiler imparatoriçesi, 
1 ı, 01 o onu görmesin, bu ola bile geçmiyor. ~ lııt\~11aınazdı bu. hemen bir adım cam uydurulamiyordu. Halbuki Maca- lerdlm? herkesin, derdini, ne istediğini, ne için 
~~~ l~c/n önUne varır; bnşındakt Ben Muhtar ve devesi M.Ja yerlerin rist~da doktor Doloı admdaki bir mil Kendi kendı'me: "Çay almaya gidiycr geldğini, ne lt yapabileceğini daha ken 

1 
~il.la fse tutar onu ensesinden, de rahatça oturuyorlar. Rahatsız olan 1 tehaasıım bulduğu bir usulle, istenilen rum,, derim, dedim. Fa.kat aabahm altı disine sormadan anlayıveriyordu. 

ı~~'lıe:tlı. yalnız mal sahibi ile mahalleli... biçimde cam yaptlahilmektedir. buçuğunda çayı nereden alacağımı ak· (Devamı.,..,.) 

;a~a. İt Yevmiyesi yirmi kuruşa l•--------------------··-------------------·---------------------l!tıı:. adnr. yani dokuz sene Haberin deniz vı macera romanı: 33 pek yakınlaştığımı hissediyordum. Bu bts de be- rifln de karıya yardım ederek gemicileri duvara 
'ı. ~ orada, o ustnnrn yanında nl coşturuyordu. E~er bu herifleri buradan ka.p- doğru süre sure benim yanıma kadar gelmesiy .. 
· lı'ak'1endı. Çoluk çocnk salılbt tan Dlakın oturduğu yere kadar takip edebilir- dl. Ben belki yUznmn Parlstekl geceden hatırın· 
~a. 

0 
at asta kopnn bir ipliğin sem, Amerlkaya gelmemizdeki büyük maksat el- da tutmuş diye korkarnk, başımı masaya iyice 

}lln
0
clnkllcnda yetişmenin yoJu- de edilmiş demekti! eğdim ve o geçinceye kadar elimdeki clgara ne 

"l!~lldtllcdl, Zaten bu da mum- Bunu niçin yapamıyacaktım? Adsız zırhlıda uğraşır gibi yaptım. 
~ııı 1 Yn .. Herkes, blltun 1şcl- epeyce ehemmiyetli mevkileri olduğu anlaşılan Birdenbire duvardaki aynalardan biri, kapı 
~ l'tlı~aııyette değil miydi? Göz Yazan: Alı RiZ:l Sevfi. bu adamlar elbet kaptanlarının yanına. girecek- gibi açıldı ve oradan salona tezgA.hta duran dev 
~" bır ;:z derecede hışımla gidip Paolo, tezgA.ha yakın bir masanın başında terdi. Bu lş bu gece değilse bile yarın olat-aktı. gövdeli zenci herif girdi. Bir elinde uzun alevle~ 
~~ b11 .. "'0klğln, ilk iplik koptuğu oturuyor, önündeki viski kadehinden ara sıra blr Heriflerin şimdiye kadar, benim bura.da olduğu- saçan blr toprak çanak vardı. BUtUn gemlcllerin 

"l~ı......,'"'d ,..... memtş ol" ki 1 ı d d k ağzından bir alkış fırtınası ytıkseHll. 

~ "" t.0"1 
n bltmek ve onu dur- yudum alıyordu. Ren onu seyrederken salonun mu vbren uu arı an aşı ıyor u: eme <ı: nr tnll yllzUnı gUl u tU Bu anda lA.mbalar kısıldı, koc:ı.ma.n zenci. 

'lıı ay mıydı? Bilmem ama cam kapısı bUyUcek bir çatırtı ile açıldı ve tçerl en so a e m Ş • ~) 0 lncak h ' Uç kişi girdi. Ben bu Uç ktşlyl görtınce biranda Ben böyle dUşUnUr ve sırtımda.ki gemici es- odanın yarım karanlığı içinde çok tuhaf bir dan ll.' bllııatnaın terlf bil:, işçt iken tanımış, olduğum yerden fırhyacak gibi heyecan vabmın cebinde bulduğum paketten bir sigara sa başladı. Elindeki alevll çanağı öyle idare edl· 
"'IQ erırt ış rr ve 0 a ustası o- lanmıştım. Bu gelenler Parlste bana. kaptan tUttUrilrken "Koca. ana., denilen zenct kadının yor ve kendlsl 0 biçimde dönüyordu ki, insan" 

~ )'etı:ı~:t~~~yle Tanrının günü Blaktan dnvet mektubu getiren İrlandalı "dört- çatlak seslle başımı kaldırdım. O haykırarak önünde baştan aşağı alevlere sarılmış bir cehen .. 
eLt.. • * • gözJU., Parlstekl odada gördüğüm ve denizdeki mUşterllere şu sözleri söylllyordu: nem zebanisinin oynamakta olduğunu sanıyordu• 
l 11 .. ~ d Karanlık içinde birdenbire çalınmağa başlayan. 

, 'lı, et er hO. ise esnasında Tu fnn reisin, yUzUne av çiftesi- - lley, mfnl mini oğullarım: blrnz susunuz bu cehennem! oyuna uygun bir mUzlka da man• 
~" ~ll"u endi, (13H) senesinin nl boşalttığı "GHkgUrültUsü Con,. ile Pa.rlste oda· bakayım·, işte (Cek) slze •••"zel bir O'"'Un oynama. "il" ·• nde k d f'>'4 J zaranm garip tesirini tamamlamakta idi. 
~ ,, lr 

1 
• gene er en en ya- da kaptan Blakın "eskiden papaz iken şimdi top- ğa hazırlanıyor .. Bizim ateş şeytanı Cek! .. Onun •ı t a ktr Karıs kU llk sa" b Zebanı kıhklr zenci oynadık"a. c,...makta. 

'L tıt · 1 ç ..., çu aşı,, diye alay ettiğini hatırladığım Dik is- güzel oyunu seyredilmez olur mu? Mtster (Dik'.) " ~v '<o Uştur dudaktan köpürmokte tdl, bu oyun ~arhoş gemf ... 
1 L )'"'u muş, çaydanlığı Us- mlnde bir 1sk~yalı gemici idiler.! bana yardım et de şu masayı orta.dan "ekellm ,· ıı rl 

~ ... ~ Mu '"f h ~ c e n çok hoşuna gidiyor, vakit vakit hep bir 

~ 
a~.. · !ı e met efendi kol- 'GökgtirUltUsU C'on .. un yilzU kanlı bir bezle yoksa enna bir daha "mister,, demlyeceıçclm .. Ge- ğ d ~ ~Yak ld h a ız an alkışlar yUkseıtyordu. Doğrusu ben de 
ıu... a ırarak bir gerindi. narrlmış olduğundnn Tufan reisin snçmalarınm rl, geri! .. Gf'rl basın, centilmenler .. Yok•a ytızn-~ • .. tırnaı 

1 
., onlar ka.dar dikkatle oyuna daim!"- aeyredlyor-

,,~al'k t ı ayaklarını gere- boşa. gltmAmts oldufı, !l.nlıu:ı1ltyordu. Bu U~ hay- nllze şu bnrdnfı vururum .. Hah 96yle.. Blllrl~, ~ 

1 
ı it ıtnrak tcrltklcrlnl aradı. dut doğrucn knptnn Pnolonun masasına gidip o- çocuklar. beni kendi annnrz gtbl seversiniz.. dum. } Ilı OŞtu m Birdenbire masanın altından birinin yavaş• 

\h..tl a · crcan t!'rlll:lerinl turdular ve haşhaşa l~mcğe başladılar. Böyle slSyllyerek elindeki uzun bir değnek- ça ayağımı çekmekte oldu~unu gördUm. Hemen 
11. :Ql ea~nt;'ınn ~cclrdl. ı Onları böyle bir yerde g6rmekllğlm hana ı t 

6 

\ı:eı."'" eonra "nylarnı içmiş- c gem cllcrJn ayaklarına vurııyor. onlnr da geri- haşımı aşağı eğdim, masanın altında kQçOk, ka-
·• ... ot efendi ..,ko•-'tın postun- ıkorku yerine bir gayret vermiş, fçlne girdiğim ye çekllcrek ortada yurnrlak loş bir yer bırakı- ra bir .rüz. bir zenci cocuğu yUzU vardı. Bu yüz 

J şe bUsbUtün bn~lamıştı. Artık her şeyt anlamağa. yorlardı. tşln kötueU topçubaşı (Dik) denıten he- (D . evaq ;ırv) 
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Tramvayların Amerikan filosu~ 
ya f 1S1 h U f da d 1 r _... D:ışt:ırııfı 1 incide vaziyeti nazik olan amiral Litllee'e 

Memlekette kara kış 

Dokuz kişi 
doı-:arak öldü 
~ Bnçtarafı l incide ı nınralı nnbnrı delinmiştir. Blnobun 

kika lclncle geminin baş ve kıç tarnf- Mürettebatı tahlisiye ctradı taratın
ları dağılclı. Bu sıradn ııerkes denize dan kurtarılmışlardır. Vapur şilep
atladı. Dcnizd clı:I bUyUk dalgalar n- ç!llk şirketine aittir. 1913 senesinde 
rasırıda arkadnşlnrımı kaybettim. A- yapılmıştır. 
damıt anafor sularına düştüm. Bu 5! senelik gemi ! 
sırada e-llme bir tahtn ~arcası gcı:U . Kurtuluş da Fırtına esnasında 
Fakat biraz sonra büyilk bir dalga llmandnn rkamı •arak Buznan H· 
onu da elimden aldı. Artık dalgalar ç ~ e 
arasında boğulmak Uzereydlm. Son nü~do karaya oturmuştur. Bunun 
bir ku\•vet sarfettlm. Kumluğa doğ- mlirett.obatı dn kurtnrılmıştır. Kur
ru yUzdUm. Biraz sonra da tahlisiye- tutuş 'apuru 1883 senesinde inşa e-
cller tarnfınC'nn kurtarıldım. dilmiştir. Bu gemi ticaret filomuzun 

R .. on eski vapuruydu. 
esm ı rapor Güneysu, lzmfr, Samsun, Yılmaz 

Kaza hakkında tnhllslyö umum vapurları Sinop limanına. ıı~ınmu; 
mUdUrJUğUne dün İr'rndan resmt bfr hulnnmnktndırlar. 
rapor golmiştlr. Bu raporda kaza O 1 
şöyle aıılatılmnktadır: onan ıır 

"Zonguldaktan klSmlir hamulesile J.J\•yelkl gUnkll karayel ve kar fır-
hnreket eden Hisar vapuru 22.12. tınnsrnda Butsa civarında 7 kişi so-
937 gUnU Boğaza gelınekto iken 11 ituktan donmuştur. Bunlardan beşi 
kuvvetinde Mudanyaya ze~·tın toplama:ır.a glt-cscn şiddetli vıldız kara " 6 

yel rUzgdrı ve yağmurlu ~is hnseblle mlş olan Vesile. tbrahlm o~lu Alt. 
Boğazı aramakta iken; saat 13.5 tn Ramazan o~lu Hasan ve henUz bUvl 
mıntakamız Rivn<'an sandal istasyo- yelleri meçhiil iki kadındır. Hasnna
nu önUnde sahile bt ıı metre kadar ~n klh•linden Bnlyas köyUne giden 70 
mesafedeki :Merket> adasına yarım yaşında Hanife isminde bir k dm 
mil mesafeye kadar yaklaşmış ve da yolr1a donmuştur. 
sis içinde Yapur olduğu nöbetcı ve Susurluk köyU ch·arında bir ağac 
movkl memur vo mUrettebat tarafın- kovu~uıııı lltlra eden 35-40 yaşların 
dan tarassut dilrbUnU ile seçilerek ela hf'nllz hUvlyett mechiil biri de don 
karaya bindireceği muhakkak oldu- muştur. 
ğu tahmin edilen kazazede vapur ı- Bursa civarında. kar fırtınagı de
çfn aaktka blle fevt etmeksizin Ri· vam NHyor. Orhaneli yolu karla ka
va.can sandal istasyonu \'O Gela.se ro· panmıştır. 
ket beygirine tahmll edilen roket NllUfor çayı taşmış sular köprU 
malzemesfle her iki istasyon arnsm- rekull\tlirUnU aşmak istidadım gös-
dnkl Uc ldlometrcllk bir mesafenin termlştfr. 
ortası ve adanın doğu cihetinden sa- t;Iudağda, oteller clvarmda kar 3 
hJle blndircccğ'f tahmin edilen hır mntrevi ~eçmlştlr. 
istikamete kadnr nncak yettşilerek Knrnmilrselde soğuktan bir coeuk 
takım fora edilirken vapurun ada la bir ihtiyar kadın donarak ölmUş
dökUntUlorinf savuşturamıyar·ak bin- lerdlr. 
dfrmeslnl mliteaklp ne cesim dalga- Sinopta 
nm sade mcslle mezkflr yapur 10 da- Sinop, 2v (A.A.) - Karadenlzde 
klka zarfında 1•dmllen parçalannrnk batı rUzgArlnrlle başlıyan fırtına 
ada tarafına vapur enkazı yayılmış- tedricen şiddetini arttırmaktadır. 
tır. Bu vaziyete knrşı can gemtlerlle Güneysu vapuru yoluna devam ede-
cnn iplerini kuşanan mürettebatımız mlyerelc llmanımt7.a gelmiştir. 
deniz lizerlne yayılan ve bUyUk de- izrnitte 
nlzlerle sahil taşlıklarına yaklaşan hmtt, 23 ( A,A,) - DUn ö~leden 
enkazları takip etmekteler iken bir sonra şldrletıl bir karayel fırtınat'lı 
kazazedenin golmekte olduğu görU- olmuş vo suhunet birdenbire dUşe
lerek kurtarılmış Ye esbabı Istıraba- rek geco kar yağmaya başlamıştır. 
ti istasyonda temin edilmiştir. Dil~- Kar bugiln de devam etmekte ise de 
hare Hisar vapuru nteşçllerinden Rl- şehirde ve milnhat yerlerde tutma. 
zenin MapaYrl nahiyesi Cafer pnşa mıştır. Civar dağlar eteklerine ka-
köyündcn Ali oğullarından Şaban dar karla örtlllmUş bulunmaktadır. 
oğlu Seyfullah isminde biri olduğu Bolndıı . 
anlnşılmış ve yarım saat kadar mu- Bolu, 23 (A.A.) - Bolu ve mlllha-
knvemeti olmıyan vapur hakkın ah- katına. dUn gece saat 19 da ya~ma-
nan malCımat: Vapur Boğazı aramak 
ta iken sahile yakı~ dUştüt'ii Ye ilk ya haşlayan kar 12 saattir devam et-
çatlıyan dalgnnm ocııltlar önllnU dol mektedtr. Knr merkez kasabada 10 
durduğu ve o anda gUverto lizerine santim, Bolu dağı şosesinde 20 san-
çıktığında gemi adaya hlndirnılş ol- tim kalınlığını bulmuştur. Yağmak-
duğu, bir dalganın gemiyi ortasın- ta olnn knr gece de devam edereE> 
dan böldUğU ikinci vo ilçUncU dalga- Bolu dağı şosesinin Bolu fstanbul 
nın tamamen parçaladığı, bunun U- postasını taşıyan kamyonlara geçit 
zerine davlumbaz uzcrlnden dentzo vermlyecek bir hal almasından kor-
atladığı ifadesinden anlaşılmıştır . ., kulmaktndır. İki gilndenberl Seben 

Karndenlzde Aklbetlerlndcn endi- dağına yn~an kar 60 santimi buldu-
şe edilen KalkaYnnzadelerln Mete,Yu P;n için dni;dnn geçen Kibrlı::clk ve 

nan bandıralı Hldreos, lngillz bandı- Ça .. nmba nahlyelerl şosesinde fşll
rah Mfrlyam gaz Yapuru dUn Umana yen aralm ve otomobll nakltyatmı 
gelebilmişlerdir. hayli mUşklHHıı uğratmaktadır. Bu 

nahiyclc>ro posta hny\'anla nakledll· 
mektedlr. 

_.,. &§tarafı ı lndde Ianna 600 mil mesafeye kadar uzatacak 
etmek mecburiyetini duymuıtu. V cka- olan bu manevtalann ehemmiyetini bil-
let te, Milhendi.a Mektebi profesörle- hassa tebarüz ettinnektedir. 
rinden bir komisyo:ı teşkil edilmesini Bir tefsir 
emretmi,ti. Londra, 22 (A. A.) - Daily Mail 

Bu komisyon ıimdiyc kadar ne yap- gazetesinin Vaşingtondan öğrendi ,ine 
mııttr? Neleri tcabit etmittir? MalQm göre, yapılan hlitün tekziplere rağmen, 
değil ı .. Yalnız ma!Unı bir §ey varsa o da Amerikan torpido muhribi filotillasmın 
şirketin bunların his birisine aldırıı et- Sandiyegoya gönderilmesi Amerikan fi • 
medifi, bozuk arabaları çalı§tırmakta !osunun uz:ı.k şarkta bir harekete g~ccc-
biperva dev~m ettiğidir. ~ini ifade etmektedir. 

Son mukavelesi mucibince, şirketiıi' ln~iliz hava umumt 
hat geçen bUtUn ca!ddelerde, rayların miHel tişinin teftiş feri 
sağında ve 'solunda 7 §er metre munta- Londra, 22 (A. A.) - lngiliz hava u-
zam kaldırım yapması Jcap etmektedir. murnt snüfetti~i mareşal Ellington tefti~ 
Halbuki, buna kat'iyyen riayet edilme... seyahatine ~ıkmı~tır. Uzk şark vaziyeti-
mckte, Topkapı, Kuruçeşme, Y edikule le alfikadar olduğu beyan edilen bu se • 
yollarında, caddelerin 2 ~er metre ötesi yahat esnasında mareşal Mısıra, Hindis 
olduğu ğibi durmaktadır. tana, Singapur ve Hong - Kong'a gide • 

Gene mukavele mucibince, ka~dınm- cektir. 
lann raylarla ayni hizada olması, yani lngiliz kapinesinin karan 
rayların bunlardan katiyyen alçak veya Londra, 23 (A, A.) - Kabine, aün 

.yüksek bir vaziyette bulunmaması icap dört buçuk saat devam eden toplantısm-
eder. Halbuki 1stanbulun neresnide da uzak doğu vaziyetini tamamen göz -
böyle bir ~ey görmek kabildir?. den geçirmiştir. 

Şirket, vazifelerine kat'§ı o kadar ih- Verilen maltlmata göre, kabine uzak 
malkardır ki, yokuşlu yerlerde raylann şarka mühim takviye kuvvetleri gönde -
üzerine kum bile dökmemekte, böylece rilmcsi için hiçbir lüzum olmadığı ka-
buralarda:ı geçen bütün arabaların teh.. naatine varmıştır. 
likeli vaziyete düJmcsinde hiç bir mah- Uzak şarka zırhlı ,.e büyük kruvazör-
zur görmemektedir. ler gönderilmesi meselesi, böyle bir gön· 

Şirketin yolsuz işlerinden birisi de, dennenin istisnai vaziyetleri kar§ılatna-
kaza hafüıde yardım te,kiliitıdır. Geçen ğa matuf han;kat pUinına dahil olarak 
sene Parmakkapıda tramvay altında ka- tetkikine lüzum görüldüğü takdirde der-
lan zavallı b'ir çocuk, vesait noksanlı.. piş edilt'Cektir. 
ğından dakikalarca traba altında inle- Japonyadan bir tehdit 
mi§, çıkanlamamıttı. Tokyo, 23 (A. A.) - Nişinşi gazetesi 

Gene :son zamanlarda zavallı bir va- Ingtlterenin uzak şarktaki siyaseti hak-
tandaJın parçalanmasiyle neticelenen kındaki bir başyazısında ezcümle diyor 
Harbiye kazasınHa, tramvayın kaldın- ki: 
lrp biçarenin vUcudunu arabanın cıltın- Eğer Jngiltere Çindeki Japon aleyh-
dan çıkarması için yanın saatten fazla tan rejime müzaherette bulunmakta de-
uğraşılmıştı. vam erlerse, beklemediği bir mukabil /az-

Bütün bu facialar neticesinde beledi- yiklt karşılaşmasından korkulıır. Eğer 
ye daimi encümenince, bütün planton Jngiltere, U?.ak a~rktaki deniz kuvvetle-
mevkilerinde birer kriko (yani arabala. rini fazlalaştırmayı dşşünüyorsa, höyle 
n kaldıracak manivela) bulundurulma- bir tedbir bir biöf mahiyetini aşmıya • 
ar tart koşulmuıtu. Şirket bu karara caktır. Netekim, İtalyan - Habeş an-

, ittfba ettl, etti amma, hazırladığı kriko- laşmazlığı esnasırtda !ngilterenln Akde-
lar o ka<.loır küçük, o kilıdar zayıftır ki, niz kuvvetlerinin takviyesi de muvaffa-
bunlarla 12 tonluk hır tramvay degilt kıyetle neticelenmemi~ti. 
büyükçe t-ir kamyon bile zor kaldıra. Hindistanda tehlikeye karşı •• 
bilir. Böylece yapıtın iş, basit bir göz· Delhi, 23 (A. A.) - Hindistan ordu-
boyacılığından ibaret olmuştur. sunun motorize edilmesine ait olup ic-

Şirket, Karaköyd~n istasyonun kaldı- rasına önümiizdeki sonkanun ayının bi-
nlmasından sonra ortaya çıkardığı ga. rinde başlanılacak otan plan, 4 İngiliz 
rip vaziyeti hAla düzeltmemiş ve halk- süvari alayının 4 sene içinde motorize 
tan fazla para almakta devam edegel- edilmesini derpiş etmr.ktedir. Bu işe 600 
miştir. bin İngiliz lira5ı tahsis edilecektir. 

KöprilnUn, Karaköy istikametindeki Çin vaı<ayii milnasebctile hava teca -
son 'dura~ından tramvaya binenlerdent vüzlerine karşı himaye tertibatı alrruna-
hala Emir.önünden tramvaya binmiş sı lehindr hararetli bir propaganda ya -

&ibi para almaktadu· ki, bu haksız mU- pılmaktadır. Eyalet memurları. bütün 
amele hakkında belediyenin Şirket nez- mühim şehirlerde bu maksatla teşkiHlt 

,·Qcuda getirmeye da,·et edilmişlerdir. 
dindeki bütün teşebcüaleri daha ne ka- .-
dar neticesiz akalacaktır, bilmiyoruz. lnp;iliz Arnirah değişti 

Londra, 24 (A. A.) - Amirallık dai-
Kurulduğu 1869 scnesindenberi muh.. resi, Amiral Crabbe'm Çindeki İngiliz 

telif zamanlarda, yaptığı ve bozduğu deniz kuvvetleri kumandanlıtrında sıhhi 
dh adet inukavelenin p.rtlanndan yal-
nız İ§ine gelen tarafları tatbik eden ve 
işine gelmiyen tarafları da ne bahasına 
olursa olıun hiçe saymakta israr eden 

. Sovyet bandıralı Svanltla vapuru 
Akdentzdon gelmiştir. Bu gemi de 
dalgalarla mUcadele etmiş, dört tay 
1~:ı yaralanmıştır. Dört tayfa Ame
~ an hastanesine yatrrılm1şlard1r. 
il apur çok Yont oldul;undan fırtına 

bu §irket, ı~.hat rahat borusunu öttür -

3 madenin işlet il- dliğil eski devirlerinı çoktan tarihe ka-
l b rııtığını bilmeli, Cumhuriyet hükllmeti- 1938 o mUcadele edP.hllmlştfr. 

Mete vapvrunım 
atlattığı tehlike 

Dl~or taraftan :'ıfote vapurunun 
kaptanı Ramt de geçirdikleri fırtı
nn;,ı da şöylo anlatmaktadır: 

- Zonguldnktan devlet demiryol 
larına alt kömtirU yükllyereıc Jstan-
buln. hnroket ettim. Korken nCİkln
rında şiddetli fırtınaya yakalandık 
Sahlldon ndnmakılh uzaklaştık. K~
raclenlz boğazını kar tipisinden do
layı göremedik. l{nynlnrın uzerlne 
dUşncktenee deniz ortasında knlrp 
dalgalarla bo(;uşmayı tercih ettik. 

m es ne aşla od ı nin ön Un de kendi menfaati için yüz bin-
Bigadiç. (Hususi) - Nahiyenin ilit terce vatandaıın hayatiyle oynamaı:ıına 

köyünde bulunan madenlerimiz, bir ec· müsaade edilmiyeceğlni artık anlamalı. 
nebi şirket tarafından işletilmeğe başlan- dır. 
mıştır. Şimdilik Türiilar köyündeki man- Şirketin tamir için harcadığı parala-
ganez madeninde kırk amele, Okcular kö. nn bir kaç sene evvelki hesaplan ile, 
yündeki krom madeninde 30 amele, Dün- son senelerdeki hesapları karşılaıbrı
dağacık köyündeki krom madeninde de 
20 amele çalıştınlmaktadır. Amele mik- lırsa gerek yollar için, gerekse tram. 

vayların tamiri için yapılan masraHar 
tan ileride arttırılacaktır. Bu madenle -
rin is]ctilme)fo başlanması, köylüleri çok arasında n: müthiş bır fark bulunduğu-
sevindinniştir. nu anlamak hiç gü; olmıyacaktır. 

y .. ı Şirketin buglinkli arabalannın yüz-
a~;ı a.r nahiyesinin Davutlar köyün-

~:1<1 sı:nlı kurşun madeni de Nisan arı de ellisi bozuktur. Delecliye veya Nafıa 
ıçınde ışlctileccktir. Vekaleti srkı bir kontrol yaparsa bu 
----------------- hem fcnnen,.hem de yukarıda yazdrğı!Tilz 

Matbuat 
·Almanağı 

ÇIK1 l! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılnun tarihi, en me§hur mu· 

harrirlerin mııkalelcri - GündeJikt 
haftalık, aylık gazete ve mecmualat da 
iıirnlerini gördüğünüz bütün muharrir
lerin resimlerit istatistikler, - faydalı 
bilgiler. 

ob .... jmı biktinne!d.edir. ,,rP 
Vıs amiral Rcginali Holt ~_!. 

f ılotill~sı kıtmandanlığında aınıre11 
be'e halef olacaktır. • 

1 Jnponyada fevlrnlllde tedb•~ ..,ifı 
...nlı5 ... 

Tol·yo, 23 (A.A.} -Tokyo t':. ıcalı-
dürü, üniversite civarındaki bütul\ ~· 
ve, lokant.1, bllardo salonları •• uaıı .. 
pat.Jlmuı:n emretmi~tir. ufdt 

Resmen bildirildiğine göre, SS1 ejO 
un~ 

sol propagnndası yapmakla ınaztı cıtl" 
kişi tevkif edilmiştir. Bunlann a;·bll' 
da işçi partisi reisi mebus J{atO 

8 

lunmaktadır. • ne 
lngiliz siyasetinde değiştkl 114 

•
1 

J1erp 
Londra, 23 (A.A.) - Daı '/ sti' 

gazetesi, fngilterenin siyasetiod: ·ıc~ 
sizce vukua gelmiş olan de~şı!d;. 

• ·nfırıJ kaydetm'!ktc ve bu s;yasetin ı or# 
yasetindcn çıkarak ittifaklar ...;e Jddl 
luklar siyasetine istihale etmekte 

0 

ğunu ya::maktadır. 

Sovycllerden Çine yardılll 
Londra, 23 (A. A.) - Daily Tel 

gazetesıne bildiriliyor: ~re ı 
Şangbaydan gelen haberi~ go50~ bin Çin işçisi Seçuan vilayeti ıle il 

ler birlil:-ri arasında bir yol y~Pm:oııt, 
gece günduz çalı§lllaktadır. Çınlı. 
ti merkezi bu vilayetin m~ V} 

Çunkkinge nakletmiştir. Şimdi :5° 
birliğinden altı ayda yapılan ~a 
liyatının bu yolun inşası tam b·ıdl 
tan sonra 15 günde yapılacağı 1 

mektedir. 
Amerikan filosu sUratle 
takviye edilecek a1 

Vnşngton, 24 (A.A.) - ~ıoi~ ı9~ 
ahynin Ruzvelti ziyaretini rntca):iP 'I 
senesinde Amerikan donarunasıntı' ~ 
yük mikyasta kuvvetlendirilıtlesift; 
rar verilmiştir. Bu husustaki P'

0
tif· 

sene başında resmen ilan edilccd' 

Bu karann Panav hidisesinde
11 da" 

verilmiş olmasına ~ağmen baıdi5e ~ 
yısiyle tec;cil edileceğine şUphe Yoıı,a' 
Yeni proğram şimdi parlarnento e 
menlerind:: tetkik edilmektedir. .. 

Dört rayyare gemisi o1an. Ja~·. 
iki gemi daha inşa etmektedır. p., ~ 

• . vardı• •ı 
kanın altı tayyare gcmısı . bıl ,. 
gemi daha yapacaktır. Ame~~a ,acV 
milcrle beraber kruvazörlennı.ıı 

. tti- "' ni de çoğaltmağa karar vennıf 
6
, ,. 

Şimdi mevcut olan 37 knıvaı 
ye iblağ eeilecektir. 

ııııl'' Japonlar, 46.000 tonluk zır tıl 
ettikleri için Amerıknlılar da ~ 
nın adedini çoğaltacaklardır. ıt· 

·ıcıııe Amerikan bahri}'esi gecı 1' t·A 

her türlü vasıtaya müracaat ede~el 
. l pıS -,/ 

fi etme w .. ve Japon filosıy e ·ş e? 
5-3 olarak süratle yeniden tesı 
ğe karar ,,ermiştir. ~~ 

Manisa köyJerlJJ t 
p.Auh çalışın~)~~ 
Manisa, (H ususij - Manı5' ıırl 

nemen y.:ım üzerinde bulunan~ ıeti 
ilimizin nüfusça en kalabalık ı:oiııııf 
ba~ında celir t Dört binden fazla 

içinde barmdıra~ köy, Hani.satıl111 
ovasının en verimli bil' kısınıııd~ 
muştur. r.l 

proıı 
Köyde 1.ıeg yıllık kalkınma l 

na göre, faaliyete geçilerek bit 
ler baıarılmıştır. . 141ıi 

Şimdiki okul binasının ge~1~11,4 
sini çerçeveliyen ka1ın ve eskt ı1' li 
yıktrrılarnk büyük bir meyd~~~ 
mıı. burada güzel bir kaide uı 
tatilrk Mıtı kon~u§tur. A 

Gecoyl böyle korkunç bir mU<'adelcı 
ile geçirdik. Sular geminin Ustilnden 
aşıyordu. Nihayet bugl\n hava açıldı, 
,.e kendimizi lstanbula dar attılc.,, 

l{arays oturan vapurlar 
Yeni nc17riyat 

Çocuk 

gibi heııapların tetkik edilmesiyle de 
çok açık cforak meydana çıkacaktır. Fıyatı 50 Kuruşt:ur 

Erc~Jl limanında 1kl vapurun ka
raya oturduğunu dUn yn.zmrştık. Ge
len yeni maliimn.ta göro Sinop \"e 

Kurtuluş "eski adı Tavil .. vapurları 
EreA'll limanında hf'klorken fırtına 
tıkmış, lkl gemi de limandan ayrılıp 
denize acılmak istemişlerdir. J,,tmnn 
dnhflfnde hayli boralaynn Sinop tah 
lislre fstasyonunun HnUncle karaya 
dilşınUştur. Fakat burada ewetce 
batmış bir gemi enknzı olduğunrlnn 
gemi ona çarpmış, Slnobun iki nu-

duygusu 
Çok faydalı yazılar ve resimlerle in

tişar etmc:cte olan haftalık Çocuk duy
gu.,u gazete3inin on üçüncü sayısı çık
mıştır. Fiatı her yerde 5 kuruştur. 

Sinema ob.jektlll 
Haftanın film kritiklerile Amerikanın 

en son film mevzularını ve birçok gtlzcl 
resimlerle kadın modalnnnı yü!dü olan 
bu ~alon mecmuasııun on birinci sayısı 
çıkmıştır. 

Arabası her sene biraz daha eskidiği 
için şirketin taınir i~in son seneler, eski 

yıllarc~an daha çok masraf etmiı olması 
icap etmektedir. 

Halbuki vaziyet tamamen bunun .?k.. 
ıidir. 

Kendhinden başh hiç bir şey dü1:in
miyen Tramvay Şirketi en çabuk ve en 
!:eCiit tedbirlerle yo'a getirilmeli, bütün 
arabalar ıır an evvel sıkı bir muayene
den geçidlmelidir. 
· Geçen giln de yazdığımız gibi tek. 

Bütiin kitapçılardan arayınız 
Toptan ıatıı yeri: htanbul BASIN 

KURU~U -Taksim. 

uınlf1Httlnı11111111aınıh!JM11ııntmınuıwllJ11111'~u 

rar ediyoruz: Bele~iye müthiş bir sa·ı -
saklama s:yascti kullanan Tramvay şir
ketiyle başa çıkamıyorsa, bu iıle Nafıa 
V ekalctinin alakadar alınası laznndır. 



Halk ve matbuat 
heyecan içinde l _____________ P_a __ rn_s_ı_t_e_t_h_.ı_ş __ e_d_e __ n_c __ a_~_v ________ <_4, __ I 
Parisliler hayatlarında 
hiç de memnun deği 

ve alınan şivesile konuşan birınden bah
setmislerdi. Lö Blonun küçük ilfinına al
dığı mektuptaki yazı ve kelimelerin ni
hayetindeki (R) !er gotik tarzındaydı. 

edebilmek kabiliyetinde değiller, şu hal
de değiştirmeli bunlan. Yerlerine ba~
kalannı almalı. Yetişir! Yetişir artık!,, 

otomobili ile geldiği zaman istasyon ö
nündeki noktada bekliyen polis memuru 
Şoket... 

birisi varmrş. Hemen bulunuz. Ver~ay 
zabıta ı kendisiyle konu~mak istiyor. 

Diye söylenmeye başladı. Bu son katil Polis memuru, Leobr'un kendisine se
lam verdi~ini ve Alman veya Amerikan 
olduğunu iyice bilemediği birisini karşı
lamaya geldiğini söylediğini hatırlıyor. 

Şot. bulunuyor. Derhal trene atlıyor. 
Parise geliyor. Az sonra Versay sorgu 
hakiminin karşısında ... .\rtık mesele alevlenmişti. Halk ve 

matbuat heyecana dü51llü~tü. Çok olu • 
rordu: Navaçin. I.ötetya, Turo \'e Roze
tinin katli hadiseleri, ~för Kufi ve .Mar
kofun ölciii,;ilnı<>ci, Etualde atılan bom
ba, general Millerin kaçırılması ... Ta
hammül edilecek ~yler değildi. İnsan, 
hayatından emin mi. değil mi? Bir gün 
evinde öldürülmiyeceği, bir heze sarılıp 

tenha bir yere bırak1lmryacağı ne ma-
10.mdu? Mademki katiller hulunamIYor 
caniler serbest, kollanru kılıyarak g~ze~ 
biliyorlardı! O halde her şey mümklındü 
Herk~in korkmakta hakkı vardı. 

hMiscsini de kısaca anlatalnn: 

Polis mtifettişi Burlmı 

~rnetçi kız Düpas da ayni ifa
ş ve Pradiyenin son gelişinde 

ila esnıer bir genç kadın bulundu-
~e etmiştir. Tarife göre Pradiye 

~r. orta boylu zayıfça bir a
. ~resinde göze çarpan karak
bır şey \'arsa o da iri ve parlak 

M3syö Leobra birisi müracaat edi
yor, Mon plezir köşkünü kiralamak iste
diğini söylüyor. Köşkün anahtarı, Lö
peletier isminde bir ba~ka acentede. Le
obr, acenteler arasında adet olduğu veç
hile anahtarı alıyor, kiracı ile beraber 

Bu yeni cinayetin tahkikatına Sen ve 
havalisi komiserlerinin en muktedirle -

'rinden Primboma memur ediliyor. 

Komiser, derhal faaliyete j!eçiyor w 
az bir müddet zarfın.da pek mühim ne
ticeler elde ediyor. 

- Son zamanlarda kart verdiğiniz a
damların isimlerini sö}·ler misiniz? 

Şot; ticaretle, komisyonculukla meş • 
gul olanların şuna, buna birçok kart ver
diklerini, bunları tayin etmenin güç ol
duğunu söylüyor. 

köşkü görmeye gidiyorlar. 

~ılenydi. Kadının arka ında bir 
nto bulunuyordu. Halinden, a

ba.kaya mensup bir aşifte oldutru 
~ta anlaşılıyordu. 

Leobr'un anahtarı geri getirmediğini 

ve aradan iki gün geçtiği halde meydana 
çıkmadığını gören Löpeletie keyfiyeti po Komiser Primbornun tahki~atı 

Primoom ,emlak acentesi zavallı Le
obr'un katibi madam Vogleizenin malQ
matına müracaat ediyor. Madam: 

H5kim ve komiser ısrar ediyorlar: 
- Gayret ediniz. şöyle bir düşününüz, 

belki birkaçı hatırınıza gelir. Bir iki i• 
sim olsun söyliyemez misiniz? •.. 

lise haber veriyor. 

t hrın e~kali de jandarmalara, po
llı::ı ~dud muhafızlarına bildirildi. 

lı ·Ieri bntün çama~rrcılara mü-

Halk, bu düşüncelerle polisi ~ciz. li)'a
katsiz görüyordu. Katillerin yakalanma
masını zabıtanın ataletine, i~c ehemmi
yet vermemesine hamlediyordu. 

Zabıta köşkte araştırma yapıyor, ve 
altındaki mahzende Leobrun cesedini bu 
!uror. Bir de kartvizit ele geçiriyor. Kar - Ben o gün izinliydim. Kiracıyı gör

medim. Fakat. ertesi sabah mösyö Le
obr bana şu sözleri söyledi: "İyi bir iş 

Mösyö Şot, düşünüyor, zabıtaya yar
dıın etmek istediği halinden arilaştlıyor. 
Bir, iki, üç, beş isim veriyor. Bu arada 
Pari te Sen Sebastiyen caddesinde, 57 
numaralı ideal otelinde oturan yeğeni 
Friç Framere'i söylüyor: 

tın üzerinde B. Şot yazıtr ... 

~t' • 
ı. l'6 Blonun cesedine sanlan 

!t\arkalannm kime ait olduğunu 
k i tedi. 

EtkArı umumiye. bunların bir an ev
vel bulunmasını istiyordu. 

Tahkikat neticesinde katilin iki kişi 
tarafından görüldüğü ' anlaşıhyor: Sine 
acentesi memurlarından Amia ile, Leobr 

yapabileceğimi zannediyorum. Tanıdı -
ğım adam değil. Fakat kartını bıraktı ... 
lşte o kart da budur .. 

- Arzusu üzerine birkaç kart verdi
ğimi iyice hatırlıyorum. 

'llın üzerindeki M. B. markası
~~ryacağı ümid olunuyordu. Fa

bu ümitler, gayretler boşa çrk 
~en fazla çamaşırcıdan hiçbiri 
~ tanıyamadı. 
~~un mazisi araştırıldı. Birçok 

a Yaşadığı. çok para sarfettiği 
t: Son zamanlarda parasız kal
~· zengince bir şey bulup ka
~ ll'a karar verdiği ve bunun i
l\ 1 neşrettiği ihtimali düşünüldü. 

kişi hakkında tahkikat yapıldı 
11 hiçbirinin eşkaJi. matmazeJ Dö 
''" h" 171lletci kmn SÖVlediklcrirıP 

Polisler, seferber olmuşlardı. Gece ve 
gündüz durmadan. dinlenmeden çalışı
yorlardı. Bir ipucu ele geçiremiyorlar, 
halkı teskin edemiyorlardı . 

Sanki bu kati değilmiş gibi 29 lkinci
teşrinde. Sen Kluda, ev, dükkful vesaire 
kiralamakla meşgul bir acentamn müdü
rü Reymon Leobr da katlolundu. Bu 
da, ensesine sıkılan bir kurşunla öldü
rülmüştü. 

Diyor ve komisere bir kart uzatıyor: 
"Artur Şot, Park tmpcriyal Cad. No 

6 Nis .. , 

Şot... Nis ... Komiser, kartı parmakla
rının arasında çeviriyor, yavaşça: Sot 
diye mmldanryor. Ve düşünüyor, bu 

kart herhalde katilin kendi kartı dei:ril .. 
Katiller, hüviyetlerini ispat edecek böy
le şeyler bırakmazlar. lş, ne yapıp yapıp 
bu kartın sahibini bulmakta. 

Tahkikat başlıyor. Nis zabıtası, Şot
un bir tüccar mümessili olduğunu ve Js
trazburgda bulunduğunu haber veriyor. 
Istrazburg santralına bir telefo%1: 

Diyor. Komiser, Fribom kendi kendi-
ne: 

- Beş isim var. llk evvel Fromerden 
başhyalım. Bakalım, ne çıkacak? ..• 

Diye söyleniyor. Doğru ldeal oteline 
gidiyor, otel sahibi, 22 ikinciteşrinden
beri kiracısını görmediğini söylüyor. 

- Otele, 1937 senesi Birincikfulun 
ayında geldi. O vakittenberi bana haber 
vermeden, dışarıda kaldığını görmedim. 
Ya gitmezden evvel bizzat söyler, yahut 
ta bir kart postalla bildirirdi. Bir hafta
dan ziyade oluyor, kendisini görmedim. 
Çama~Ian, elbiseleri, çantaları, oda
smda, nasıl bıraktı ise övle duruyor .. 

Onl~r. u~ hovfu. St~ 

Bu haber şayi olunca halkın korkusu 
büsbütün arttı. Herkes: "Hayatımızdan 
emin değiliz. Mademki polislerin katille
ri bulmıya. yakalamıya iktidarı yok. Ma 
demki halkı. halkın hayatını muhafaza 1 Cani Vaydman·m babası ve annui - Alto' .. Şehrinizde Artur Şot ad1ı (Devamı vnr) 

KAHRAMAN KIZ 
'S'ıı • • 
~.,,:ı. de iki saat geçirmiş olduğu evin ö- j 

deydiler. 

~skas müstehzi bir tavırla sordu: 
ııı~;- ~u evin ismi nedir, bilir misi-

it:.(' liatine bakılırsa. bir iblis evi de
' tabiidir. 

~ltas da bir kahkaha atarak: 
d;, .. ; l>ck ala, rahip, dedi. Bunu kar· 
~ aj c .haber vereceğim. Bu ev kardina-

ttir \'e adı Rişliycsdir. 
tı(ı~ ~askas, küçük sevgili Raakas
tcd~ 1 .N c güzel bir isim 1 Gözlerim ne
~! ~dı? .. Aman ne fevkalAdc bir bi
~lta c haşmet 1.. Ne azamet! ... Sonra, 
~ ı ; bakın sakın bundan bahsetme· 
~ıı b 0ksa ben de, sizin bir tvlenme-

~ ilhsetf ~inizi söylerim 1 
t~d.11 defa Raskas ilrperdi. İki casus 
t ,.

1
tcrlcrinc bakarak anlaetılaı: Bu ·•c.,· 
~ 1 ıulhtu. 
, •ltaa devam etti: 
lto ~ura ya gireceğiz f 
, ıınyan da bağırdı: 

~l b A.ınan yarabbim 1 Şimdi anladım t 
~lıtada! 

'lıtdıı •kas, ~mirane bir tavırla kapıyı 'b h· l(apının tarassut yeri açıldı ve 
ıı "~ır kadının çehresi göriindü. Bu-

ı.ı~cr· 
t ttı ıne. Raskas derhal. mağrur 

a ile· ' . 
~d~ltdinal tarafından geliyoruz t 
, ~· Rorinyan da tekrarladı: 

tııı, ~d ltdinal tarafından geliyoruz 1 
~·~ t.'.~· belki, onlan kardinalin ya
~~~ı - 0tnıU§tü. Onlan derhal tamdı. 
t"'llı tc~ldr. İki casus içeriye giı di ve 
~ titl?ı ?ar kapandr. Raskas içeriye gi· 

, cı: 

~ bitl\atı bayan Annais dö Lespar 
bccıil'tıektup var! · 
'v· kadın da şöyle d~di: 

~-.,it erin mektub~ t 
~t t~ b a.a, Korinyana muza(( erane bir 

'ftt •ktr. Kadının bu '!Özleri bir 
~-·· A. ~ -~lt nnais oradaydı f 
~Ocrı~'· kadının mektubu isteyi~inc 

~--------------------------... 
- Hayır 1 Mektubu onun eline ve

receğiz! 

Dedi ve derhal ilave etti: 
- !dösyö dö Sen Priya!< buradan 

çıkb. değil mi? Kardinalin emrettiği 

veçhile, genç kızla görüşmesini yaptı 
mı? 

- Heyhat l İstediği gibi görüşeme. 
di, mösyö Raskas f 

- Siz beni tanıyor musunuz? 
- Sizi kim tanımaz? Baron cenap 

!anna gelince, bugün de. dün de ondan 
evvelki günler de, genç kızla iki kdime 
bile konuşmadı. Baron dö Sen Pri
yakdan daha fazla muvaffak olabilece· 
ğinizi zannediyor musunuz? Ona haber 
vereyim. Şimdilik buyurun içeriye ..• 

Raskas seviniyordu. Korinyan ise 
dilŞ'Jnüyor, yeni bir intikam planı ku· 
ruyordu. Kadın, kahn bir demir kapı· 
vı açmış, Korinyan bu kapıyı derhal 
görmü§tÜ. İçeriye girdiler burası al· 

cak ve Jt.:.içük bir salondu ve pencereleri 
de, evin diğer pencereleri gibi kalın, 

demir çubuklarla kaplıydı. Raskas gu· 
rur ve sevinçten kabına sığmıyordu. 

Hiç bir casus, bu kadar nazik bir işi, 
böyle muvaffakıyetle idare edemezdi. 
Rahibe doğru yaklaşarak: 

- Ne dersin rahip? 
- Bu hali Parise gidip. kardinale 

haber vermekten başka yapılacak bir iş 
yok. Ben de işte bunu yapacağım 1 

Bu sözlerle beraber. Korinyan bir 
hamlede kapıdan fırladı. Ve kapıyı 

şiddetle kapayıp sürmeyi çektikten son 
ra bir kahkaha attı ve bağırdı: 

- Ne dersin. Raskas? 
Elinde iki şişe şarap ve öte heriyle 

gelen kadın bir çığlık kopardı. Korin
yan, Raskasm kapıyı şidetle vurup ba
ğırmasına katiyen aldırmadan tehdit· 
kar bir tavırla kadına doğru eğildi ve 
şCSyle dedi: 

- Siz, alçak ve hain Raskası tanıdı· 
nız ... Ya beni, beni de tanı<lrnız mı? 

-Hayır ... Yani ... Evet, tanıyorum. 
Siz; muhterem rahip Korinyan mısınız? 
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rap verilmeaine veya höcrenin değif· 
mesine ihtiyacım yok, fakat derhal ser
best bırakılmam lbrmdır ve paraya 
ihtiyacım vardır. 

Peder Jozef, keakin gözlerini Raa
kaam gözlerine dikti. 

. Raskaa da: 
- Monseyör, dedi. Benim yanıma 

Ii:.>rby:.n• da katar:mız, onun, bamı 
tarafltlrlik etmesine tabii imkln yok. 
eğer yalan söylemipem ve eğer muvaf
fak olmanam beni tekrar bu höcreye 
kapatabilirsiniz; .•. 

h. 

Peder Jozcf, sadece: 
- Gelin, dedi. 
Korinyan hayretinden don<t kal~ıı-

- Bu cüce ne yaman bir adam 1 
Diye dütilndQ.. ve büyilk bir 9Jrat· 

le, Raakasın arkasından drşanya fırla
dı. Peder Jozefin odasında, küçük bir 
göriltıne yapıldı ve bu görüşme niha
yetinde, iki ı.:asus manastınn kapısın
dan çrktrlar. İlk itleri, en yakın bir 
kabaraya girmek oldu ve, orada, yedik 
leri ve içtikleri öteberinin mikdariyle, 
kabara sahibini hayretler içinde bırak
tılar. 

Korinyan mmldandı: 
- Cid4en, aklımıza güzel bir dü

ıünce geldi. Mükemmel bir diişünce 1 
Raskas da J(>yle diyordu: 
- Aziz meslektapm, size itimat 

edebilir miyim? · 

- Ölünceye kadar beraberiz, ~ü-
9Jk Raska~.:ığım. Biliyorsunuz ki size 
karıı daima, büyük bir hürmet göster
dim. 

Kabara.dan çıktıktan sonra, Raskas 
meslektaırnı bir elbiseci dükkanına ve 
daha sonra da ıilih satan bir dükkana 
sürükledi. Adeta ıer kesilen Raskasm 
tavsiyesi. daha doğrusu emri üzerine, 
Korinyan, içini çekerek, rahip manto· 
sunu çıkardı. Birkaç daki'.<a içinde. 
U.ik bir adam haline geldi. 

Bunun üzerine, Raskas, peder Jo
zeften kopardı~ bir ailru altmm bir 

miktarını saklamak üzere evine gitti. 
Raskas gayet tedbirli bir adamdı. Ko
rinyan da onunla beraber gitti ve rahip 
Iayaf etinden kurtulmuş olduğu için, 
karşılaştığı bütün kızlara, takılmak im
kannu buldu. 

Raskas, evine girerken, homurtu
lar duydu: 

- A ! ... diye bağırdı. Birinci Ko
rinyan ölmemiş! ... Doğrusu ne dört 
canlı mahlilkmuş t 

Hakikat tuydu ki, zavallı köpeğin 

havlayışlannr duymuş olan iyi kalpli 
bir kadın, Raskasm sefil odasına gir
meğe muvaffak olmuştu ve her gün o
raya gelerek, köpeğe yemek veriyor· 
du. 

Raskas bağırdr: 
- Buraya gel, Korinyan 1 
Köpek, üç aya~ı üzerinde koşaralf 

geldi ve yegAne kulağını dikmeğe çalış
tı. 

Rahip hayretle bağırdı: 
- Bu mu, kendisine benim ismimi 

takdırmak ı.:esaretini gösteren köpek? 
Şu halde .... 

Ve l,{orinyan köpeğe blı' tekme sa
vurdu. Köpek, topallrğına rağmen, diş 
)eriyle mukabele etmeğe çalıştı, sonra, 
masanın altına sığındı. 

İki Korinyarun ilk tesadüfleri işte 
bu küçük hadiseyle vuku buldu ..• 

Bu aralık, Raskas şöyle :!edi: 
- Şimdi her birimiz birer at teda

rik etmeliyiz. Her §Cye hazır olmalı
yız. Binaenaleyh, sizin, katrnmzı, be
nim de, sizin yüzünüzden, kavgada kay 
bettiğim atımı değiştirmem 15.zımdır. 

Korinyan, belki hayatında ilk .defa 
olarak bu ithama mukabele ttmedi ve 
şöyle dedi: 

- Peki, §İmdi söylesenize, ne ya
pacağız? Aklımıza gelen, güzel düşün
cemizi bana izah etsenize ..• 

- Şu halde, siz Sen La.zarda boşu 

b01una vakit geçirdiniz. öyle mi? 
Korinyan r;ayct tabii bir tavırla t.;e-

ca ver_...__ ______ ~~~~~~~~------~ 
------------------------------~--------------------------~ 
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- Delikten bakmakla vakit ge_sir
dim. Vic ırok güzel bir kız olan Anna
isi, Sen .P.riy:alda konu,Şurken &ördüm. •• 

Kodnyan bir şeyler daha öyliye
cckti. .Fakat, birdenbire, ifumruğunu 
alnına vurarak bağırdı: 

- Aman yarabbim, ne abdalmıınn 
ben ... Nası] oldu da bunu akıl edeme
dim!. ••• 

Rasku, müstehzi bir tavırla: 
- Ha şöyle 1 dedi. Şimdi göriiyo· 

rum ki, düşünccm:zi anladınız. 

.Korinyan mcmrur hlr eda .De :ha
ğmh: 

- Bu düq~ince ilk defa olnalc be
nim aklıma geldi. Bu düıünccyl •b:e 
ben verdim. 

- Şu halde, ne anladığınızı bana 
sliyler misiniz? 

- Söylerim ya ... Görüvorum ki ıi
zin tenvir edilmeğe ilttiyz.ı;mır var. §u 
haMe dinle, k·;,. ;;k P.ı:ı s1•rscı;7tm t Anna
is Sen Privakla beraber orada bnlunu
yorda. Bu iblislCT cctcsi, Sl'n Prlya· 
km emr.ivJe ·ecri~ hü~um etmişlerdi 
Binaenaleyh, Sen Privak, bu ~enç kızı 
kaçmnıştrr. Hem de kardin2lin h,. ... 
b1na deP.:ı, kendi hesabına kaçırmıştır. 
Binaenaleyh Sen ııP.riyakı akip etme
miz .... 

Raskas sözünU keserek: 
- Mükemmel bir mantık. dostum. 

Binaenalevh vola kovulabiliriz. Evvelli. 
at bulalım, çı:inkü bana öv.le !?'eliyor ki 
bir hayli sevahat etmıemiz Uizım pele-
cek. Diğer tarart~n. Sen Privakırı evi
ni özden kaçırmamak 15.zmı. 

Bunun üzerine beraberce, atelace1e 
yUrümeğe başladılar. 

Bir saat, eonra, iki güzel at. Ras
kasm ahırında yer alıyordu. Atların 

ikisi de ayni boydaydı. Bir tanesi Ko
rinyan için kücük, diğeri de, Raskas 
için çok büyüktü. Maamafih. ikisi de 
gayet fyl ko,uyor.du ve iki casusun 
çok l~inc yanyacaktı. 

tki casus, bundan sonra, Ruayal 
Jneydanma gittiler: Be§ dakika sonra, 

Sen Priyakın evini biliyorlardı. :Su ev, 
Raıkasın acfil kulilbcai karpamd6i 
Gran - Kardiniil ;.oteliydi J 

Binaenaleyh Raskasta &arinyan, bu 
oteli gözetlemek için, evin penceresi
ne yerleştiler. 

Nihayet, ak§am saat aekize doğru, 
Sen Priyakın gelwğini ve atmt !tilr ha. 

demeye verdikten sonra, otele girdiği. 
ni gördüler. 

- Mükemmeli Gc:e rahat eBebili. 
riz. "!Iarm sabah, plakla beraber ;gene 
oteli gözetlemeğe ba~Jarız. fer i:h,an
çıkaraa, onu takip ıtdcm. 

- Peki bizi sabahleyin kim yan
dıracak? ... 

- Korinyan 1 Size söylememi' miy-
dim ki, onu tırrf lbu 1J i~in tetbtye tttim? 

Korinyan tiiddct içinden anıtı.naü: 
- Ah1 Sefil herif, IJiındi. .. 

Fakat, birdenliire, henli.r: nefretini 
izhar edecek zaman gelmediliıü dilJü· 
nerek ş'öyle dedi: 

- Korinyan mı? ... Ha ... Şu hayvan. 
erk! ... 

- Ta kcn.aisi !... Şimdi, ı::tcracniz, 
yemek yiyeb'.liriz. 

- Pek ala 1 ... yiyelim 1 
Bunun üzerine mua haztTlandr. 

Karşı kat'§ıya oturdular. Korinyan hiç 
konuşmuyordu ve lntikamı hakkında 
prQjeler kurmağa başladı. Yemekten 
sonra, Raskas, odada buluna,, ycgine 

yatağa, elbiselerini pkarmı\dat' yatt;. 
Rahfp de sandalyede oturarak ve ba
~mı masaya dayryarak uyuma.fa .&alış
tı. Şafakla beraber, birinci Korinya
run havlamalan sayesinde kalktılar ve 
ekrar Gran • Kardinal otelini gözetle· 
meğe koyuldular. 

Birdenbire .Raskaı baiu'dt: 
- Giaelimt 

Bir iki dakika aonra. iki ~sus ..atla
rına binmişlerdi. Sen Priyalc otelden 
çıkmıştı. Onu, iki yüz 'dım ccriain
den takibe koyuldular. Parla kapıamı 
ıcçtikten aonra, ıenc kendilerini ıöı· 

' 

A'L - V. - ~ - '<t' ! 
A~ - ':(-')(':{ ! 
A':t -'L-~ .!. 
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termeden, bir .hayli gittiler ve nihayet 
Raskas müstehzi bir tavırla: 

- Artık takip etmeğe 1üzum -yok 
nereye ,gittiğini biliyorum 1 • 

- Şu halde, bu handa biraz .durak
hyahm. Atlar susamı§. 

- Hayır 1 Madem ki, atlar sosamış, 
vakit .kaybetmiyelim.. • 

Bunun Uzerine döndüler. Raskas. 
yolda, bir lokantanın önünde durdu: 

- Bu defa ben .de susadrm, dedi. 
Binaenaleyh burada duraklayıp bir 
ıeylcr isebiliriz. 

İçeriye girerek masanm >kaI'§ımna 
kuruldular ve prap içmeğe b&§Jadılar. 
İki ısaat sonra, yani Korinyan beşinci 

şişeyi boıaltırken, Raskils birdenbire 
yerinden sıçradı: ıMalôm vcrden dön
mekte olen Sen Priyakı görmüştü. Sen 
Priyak lokantanın önünde rlurdu. A
tından indi ve olkantaya ~rdi 1 ... 

Raskaı bir küfrü gıJç za!:ıetti. Ko· 
rinyan, Sen Priyakı &ağmp. ona, Ras
kası ihbar etmeyi düş;,inüyordu. Fakat 
sonra, kendisinin de kaııdinalin beli
srna uğdyabilcceğin.i nazarı itihare 
aldı! 

:Raskas mınldandı: 
- Eğer bizi görürse .mah\'olduk. 
Korlnyan da cevap :verdi 1 
- Canım, bize ku§l .ne yapabilir 

ki? 
Raskas, rahibin kolundan yakalı

yarak bağ1rdı: 

- Susun 1 Bu adam, artık hiç bir 
şeyden çekinmez. Susun; çünkü Sen 
Priyak tehdit etmez! Öldi' ür !. 

Korinyan Urperdi. Kapının inc:e bir 
tül perdeyle örtülü camı .:arasından, 

Sen Prlyakm bir masa başına oturdu
ğunu g6rdiim. Sen P.riyak son .derece 
düşü:ıccliydi; okendi&ine getirilen şa

raba dokunmuyordu bile ... 
Rahip mmld:ınc' : 

- Galiba 'hak:kmu v~ ·lditum. Va
kra ben cesur bir adamım. Fakat .bu a· 
dam beni korkutuyor ..• 

1Rukaı Arararak dii§Undü: 

- Bu bir katildir 1 
Raskas b!r casustu. Casustan bll 

ka bir şey değildi. Belki de, bayatol 
başka bir şey olamadr"ğı için casus 
muştu. Buna rağmen kafasında. ~ 
zan, namuslu ve şerefli insar.ıann a. 
~ncelerinden bazıları mücadele tııl 
deydi ve bu garip düşünceler onu hll 
rette bırakıyordu. Katı1 knrŞTsındll 
dı. 'Ve ölünün kızı, bu katilin etinde 
dl. Eğer Raskas, içinde hafifçe yer ed 
ve kcnaisi için yeni o lan bu dü~arı 
teri t.oparlıyabilscyfil ıu neticeye " 

~k~ ·~ 
- 'Ben, Annas dö Lespan 'ka~dııt r.e 

götUrmekle tavzif edildim. Kardı.nal rt' 
:yapacak? Onu da, annesi gibi, oıdil ııl' 
cek mi? Hayır. Bana: ondan kurt ,ıl 
ttnak istcaiğini söyledi. Ondan ııJ6d 
kurtulacak? Sen Priyak vasttasiyle 1 r 
nu da bana söylemişti :Genç ıuz. SW' 
sini öldüren adamla evlenecek.. ~ 

Korinyan, Raskasm §Öyle mırıl 
dığıru .duydu: J 

- Bu korkunç evlenmiye 'bet\ 
sebebiyet ver~ceğim? ~ 

Rahip, garip bir ıstırap içinde ~ 
ranan Raskasa lıayretle 'baktı. ~aş~ 
1irperiyordu. 'Ras'kas yumrukla ~ 
gıktı .. ~c birdenb;re, Korinyatı, ~ıı1' 
garip bir tavırla şöyle bağırdığın• 

du: • J 
- Kendilerini yılik"eltmek lçiı'• # 

temadiy.cn dehşet içinde hayat ge.Ç 1 
mesi lb.rm gelen inlfanlar kimlerdit 

Korlnyan yüksek ıcslc: // 
- Aklım oynattı, dedi. l.Hcy,~,ı 

tum. uyan :bakalım, bizimki 

~~! ~ 
IRaskas derhal aynğa . frr'l11' ~ 

kend'sini sarmağa baş'ltyan dilştl l 
lerden kurtulmak istiyormuş gibi. ,tf 
detle başını salladı ve samimiyetle 
rarlaaı: 

- Evet, 'ben i!eliytm 1 ~ ~ 
Atlarını bırakarak, yaya olarŞ ,;1" 

la koyuldular. Yirrm dakike ..... ti' 
ormandaki evin önünde, Sen ım'f"' 
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YtnlYlmDılan cıye 
lıiaımncı nişan M 

Baştarafı 3 UncUde 

ı.'lnı gö tcrmesi Jtlbarilc şu •aka ha
lıı.:ntcn enteresandır: 

CçUncU Selim deninln şer'1 mah. 
lı.cnıo kndılnrındcın NJ)·nzl efendi, 
~lltııuda katibi Vildan Molla olduğu 
t 11.ltio, EyUp nıcznrhğından geçerken 
~&.şı yeni dJJdlııılş bir moznnn önun .. 
<ı durllu. Kfitibe dedi ki: 

SiNEMALAR: 

TVRJ{ 
'"KAY 
\t&LEK 

BEYOClU 

- Hurnda yatan hcnlnı medrese lPER 
'"kndnşımdı. Çok e\1şlrdtk. Tatlı ve ,.AKAIO'A 

:.~ gUnJcr gctırdlk beraber .. Bir fa. iUMEH 

Atına kaçokçılan 

Kı~kançlık 

Rüyük aşk 
Seznr DurJlya (Türkçe) 
1\ ızıl izdivaç 

~n okumak Hlzım.. rAN 
- Okuynhm? •• 
l\a<ıı lıl<Jdctlendl. \l.KA/.AR 

Şeyh Ahmet (IOrkçe) 
İngiltere tacının incileri 
ve .Matmazel Doktor 
Hudud kahvesi ve 

- Benim okumnm olmaz .. ÇttnkU 
llaresı bcnlmkinc:'lcn o~ağı ldJ. Bu işi ilLIJll. 
•en yapıver •• 

nu Jıaye ha tnlığı, teşrlfnt eUkcti 'lk 
~ııınnh saltımntımn son gtlnlcrlnc 

Halk düşmanı kadın 
Gizli izdl\'aç ve hırçın 

kaı.lın 

dnr dc:wnm etmJştlr. ~AKll 
~lşnn snhlbl olmak, aöğtıslcrlnl . 

Sc\•ııull serseri ve · AJ. 
çaklık 

ı Çapkın senç "'e l\fnskell 
kadın hoı nlşnnlnrla su lemck merakı, lkin \!RJ 

~ J\bclülhıımld zanıanındn, her de- 4ANUAK 
l'tlen dnba fazla rc,·aç bulmuştu. 

ı Programını btldlrmeml~tlr 

Donnnrnaıia cinayet ve 
KanunsU7:lar çetesi 
Bildirmenılştir • 

l•adJşnh, rnstgeldJğlnc bol bol (lf- URK 
taknt), (imtiyaz) mıulıılynlnnnın 
fllınuşulü unn, altınlısını, ve birer. 
ıtclcli, Hıımldt, O mani ııJşımlarıru lSTANBUL 

nn ( !) ccJcrdf. FICRAD 
O dcçrin stınlUk gazeteleri t.ctldk \M.Jl 

~llecck olursn her gün birinci ay. 'ULU 
tllflııı birinci sütununda (tc\·clbat) FUi.AL 

Programını blldJrmcmııur 
Allahın hııhçeleri 
Allahın bahçeleri 
Programını blldlrmem!ıUr 
1.ondra postası ve ~ (nJşnn) bnşlıklı yazılor göze çar. \J..Dm.uı ... 

• 
• 

l\fnzurka 
O kara l'C kızıl yıllarda, nişan al. 'IALB 

~aır l'C nldırmnk lş:l bir ticaret hall-
f)o almı;-tı. Birçok ileri gelen rı. 

programını blldJrmen:ı!ıtJr 

KADIKOY 
~l, Jlflrn mukabllJnde ötekine bert. :i1'R&T1'A • Programını bUdlrmeml§tlr 

La Garson ve lıfohkOmlar 
kalesi 

'lllo nişnn, mndııl;rc alırlardı. llALID 
~ llıı işi en l)i t tlmsar eden Baba 
~lllılr<ll. Gilnlük ve haftalık (l\IaJQ. 

• 
0SK0DAR ~llt) gnzctesinfn nhibl meşhur na. 

~ '.l'nhfr, yüksek paralar mukabtlin IAL8 
~; ecnebilere, t tiycnlero ml\dalre, 
ıl! Şan nhr, çnrtnhuk "lrndcl scııJye .. 

Bildirmemiştir 

BAKIRKOY 
l' "JsUhsııl,. ederdi. 

a O clc,•lrlcrcle bir tnknn &l'nntUr 
~ll~hilcr, Türk nişanı olmaya çok 
~!!l'nkJıyclr. nnnlıırı ı;fiğU~lcrlne ta
lıı l'lar \'C Tllrk pndişahmm iltifatına 
~ ll~Jınr olduJ-Jıırmı fddJB ederek 
\tl!llılckctlcl'inde blnblr dalavere çe. 

l'lrlerdl. 
. llıı.bn Tnhfr, ba t~l o kadar ileri 
~ltJ:rnıUştU ki, l>nznn uzun bir liste 
fJZırtnr, hatırana gelen lsmt )'azar, 
rıt •çın, p:ıra fnlnn f temcden, nı. 

~il lrndcRI çıknrır, hnzıl'lndığı llste-
~örc bnnlan dağıtırdı. 

~ l:·ınc bHylo, bir gUn, elinde bir ta. 
~~ 1 imler yazılı bir k4wtıa ttstat 
~~~et Rtıslnıln yanına gelerek sor. 

\' Tanu'hklnnndan, ahbaplarm. 
~ tnıtıre ltıylk klm~clcr , ·ar mı?? 

ı,. hı:rıct na.sim hnyretlc yllzlinc bak . 
~ !\'e olncnk?. 
, ~lşnn nlncnğım da .. 
, 1'Intbnn nrkndnşları .. 
, Onıan )·nı:dıoı .• Bıışkat. 

Sen dnhl'l ırı bilirsin. Bcnlrnkf
~:ıtıışnna fnlan meraklı 1n anlar 
"ıaır ll . 
~· 11.hn Tnhlrln hnzırlndığı listede 
~~hmda umumi bir ev işleten bir 
l' lı~ıc. kendi ine kadın taşıyan 
(:tltıınıdn vardı. Ilnnlan gören Ah
' ltaı.im ltlrıız etti: 'l' llunJarı nn ıl yazdın? Farkına 
'"f>:l ! ~ . 0n Tnlılrin verdiği ,u covaı>. 

ıı 1 l\hın knrnkterfni, rUtbo ve nJ. 
rtlllttsırulnkl Jilknycli l'C ll\liballllğl. 
\" ternıesl itibarile haklkfttcn 

, e ncıkltchr: 
~-.-\l<'lırınn !. O öyle t ter!. 
~()ha ~nhlr nişan ticaretini sonra

knıJnr nrttTrdı ki AbdUlhnmtd 
4J,~0Pnr(lıklnrilc kalmadı, kalpa. 
~ ;l\ bnşln'1ı, tnkllt nişanlar yapn 
'~ı "n.ıpn lılnrn sattı, vo nlhııyet 
~fhınrnk Trnblu~garbe UrUlclU, 

Utcıu. 
Hüıoyin Rüıtü Tırpan 
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't~ I O A R 6 1! v I : 
~buı Ankara Caddesi 
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~6i tıe N. • , M·d- .. .,~ cırıgaf u uru: 
0 
•• ,," Eın Rasim Us 
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ı1IL'11TAUI Gizli Yeslkıı 
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TEPEBAŞI DRAM Kls.Mı 

; 

saat 20,30 da 
· TURANDOT 
, Masnl ~ perde. 

Yazan Karlo 9ow 
Tilrkccsl: Sait Ali. 

i'RANSIZ TlYA TROSUNDA 
OPERET KlSMJ 

Saat 20,60 da 
BiLMECE 

Komedi 3 perde 
Yazan: G. O. A. Birabeau 
Türkçesi: A. H. Akdemir 

ERTUORUL SADt l'EK 
TIYATltOSU 

KADIKOY (Süreyya) 
Sinemasında Pazartesi 
günü ak~amı 

HAMLET 

• • • 
ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,60 da 
anatkAr Nasid ve arka
aslan, okuyucu kü

·ük Semiha ve Mişel 
:aryetesi 

GEÇfl BORUN 
PAZARI 

Komedi. 3 perde 

HABER 
ilan tarifesi · 
Birinci sayfada 400 ,. 

Dln sayfalarında sa.ntlml 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 ,, 

Dördüncil sayfada 

Uç ve ikinci aayfalarda 

Başlık Hanlar 

' 100 • 

200 " 
500 .. 

Ticarl nıahiyeti haiz oluuyan 
kUçUk il!nlar 20 kelimelik beş de. 
tuı 120 kunıqtUJ'. Eskiden mu
kavelesi olan mUşurllerimlztn 

mukaveleleri 'llUddetince fark a. 
tınmaz. Uzun mllddet devamlı 

U!ntar tenıllata tabidir. lıin ver. 
mek hususunda yalnız ve mUnha... 

aırao V AKIT YURDU altındaki 

K~ma~ttin 1ren fl!n bürosuna 
mUtacaat edilmeUdlr. 

Telefon: İBtanbul. 20335 

HABER - ~lieam poetur --.. 

l lstanbu Levazım Amirliği 
Satmalma komisyonundan 

Idareleri İstanbul levazım amirliği-
ne bağlı müessesat ıçin 58700 kilo 
yoğurt 29-12-937 ça.r§a.ntba günü saat 
15 de Tophanede levaz.mı !mirliği sa
tmalma komisyonunda kapalı zarfla 

· eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 10272 buçuk lira ilk temi· 
natı 770 lira 44 kuru~ur. Şartnameal 
komisyonda görülebilir. İf bu yoğurt 
hepsine bir teklif alınacağı gibi ayti 
ayrı da teklif almabilit". !ııteklflerin 
kanuni vcsikalariyle ~raber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyor.a vermeleri. 

(322) (8337) 

· ·Is a ·n b ·u 1 o hı u a n ı g ı 
Satınaima ' Kômisyonu· ilanları 

. . ·~ 

Müstakil Ağır Topçu taburunda bulu
nan 1260 adet bos benzin tenekesi açık 
arttırma ile ihalesi 10 lkincikAnun 938 
Pazartesi günü saat 15,30 da yapılacak· 
tır. Muhammen bedeli 151 lira 20 ku
ru~tur. llk teminatı 12 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satı· 
nalına Komisyonuna gelmeleri. (8557) 

ISTkSBUf,: 
18,30 pli\kla damı mu~lklst 19,00 Safiye: 

Pir:ıno ve keınıın refakaıile 19,30 Konfe .. 
rans: Profesör Salih Murad tarafından 
(rııdyo ft)eminde yenilikler) 19,55 Bor a 
hnhcrleri 20,00 Sadi ve ıırkadaşl:ırı tarafın 
d:ın Tilrk musikisi ve h:ılk şarkılan 20,30 
lla\·a rnporu 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arabc:ı söylev 20,45 Scmııhal Öıdenscs ve 
arkadaşları tnrııfından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (S. A.) 21,15 ORKESTRA: 

1 - lliset: L'Ar1eslenne, Süvile 
/ 2 - Krome: Yalse lentc 

3 - Rubinstein: J,fchlertaıu 
4 - Schehek: Serenode 
5 - ?ılanfred Boby • pıırade. 

22,15 Ajans haberleri 22,30 PlAkla so .. 
lol:ır, opera n operet parçaları 22,60 Son 
hnberler ve ertesi gOnün programı 23,00 
so~. · 
Bt'KBEŞ: 

18,00 hafif mOzik 19,00 plAk 19,15 Ro .. 
men havalan 20,15 şarkılar 20,40 plAk 
21.15 cazlı:ınıt 23,36 Romen havalan 
BUDAllPEŞTE: 

18.30 Sigan orkestrası 20,00 dini neşri .. 
:rııt momndan ıtnkll) 21,15 ~oeı neşriyatı 
23.00 Dudapcşte konser orkestrası 24,10 
Sig:ın orkestrası 

ımnı.t~: 
19,00 b:ındo 20,15 Mncar. ttnlyan askcrt 

hııvıılnrı 21,00 raı)l•o orkestrası 23,30 caz. 
bıınıl. 
Rff\IA: 

1,15 hıınc müzik 20,00 dini neşrlynt 
2t,30 nıdyo orkestrası 24,15 caıband. 
VARŞOYA: 

18,30 caz?ıand 20,00 Romadon no1dl 
2t,OO orkcstrn 22,30 konser 23,15 kfiçiik 
orkestra 2•.no cnıhand. 

ı,-.................................... 

ı ............ n.iŞ ... n~i; ;·;,.;-.. -İ 
C!Jlbey\t: ODçeır 1 
Yalnız CUMARTESİ GUNLERt 

YALOVAD~ saı. gilnlcr Kara· ğ 
güm·Hk tramvay duraftndaki mu
ayenehıne~:nde haıtalarıru kabul P. 
od er. H 

:::::::::::::m:.:n::a::::::::mcm:ç:::-•== H 

n 

. , : .. . .'. . ;~ ' . . . ' . . . 

Baş, diş, nezle, grip, ,romatizma 
ve büliln ağrılarınızı derhal keser. 

rcabmda -Unda 3 kaşa ahnabl•lr 
ıaım va markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınınız. 

. .:. - ~ . • , . . ... ~ .. . ·. . . . • ' r: . • ... : ·. " . -:;--·;:-- ~ ( 
. • •. : ' . ·~ .... · •• • • , ~ , - • ••• \, ' r •. 

AD•IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U ğrayacakJan limanlar Vapurlann fılm!erf Hareket gllnlul 

Pire, Brindiat, Venedik 
Trieıte F.Grimani 

Bütlln Avrupa için ekspres trenleri Rodi 
ile tellki eder·-.· .• 

cıı 
'O 
-

24/12 1 ~ ; 
ci! 8 ~ 

31/12 s ~ ! 
d C> 
ii! .ı:ı 
o 

Pire, Napoll, Mınilya, Genova Campidoglio 30/12 Saat 17 de 

Kavala, Selanlk, Goloı, Pire, Patras, 
Ay.aranda, Brindisl, Ankona, Vencdik Diana 

Trleste 

SetJnik, Midilli, tzmfr, Pire, Kalamata, fıeo 
Patraı, Brindiıi. Venedik, Trleate 

Burgaz, Varna, Köstence Fenicia 
Albano 

5/ 1/ 38 Sa.atı7 d• 

1 / 1 / 38 Saatı8 d• 

29/ 12 Saat 17 d• 

30/ 12 

1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyonundan: 1 
Tesviyeci, Tornacı ve 
Duvarcı ahnacakllr. 
KilçUk Yozgatt&ki fabrikamız için tesvlyecl, tornacı ve birinci ve ikinci 

fJmif duvarcı ustruu alınacaktır. İsteklilerden lstanbulda. bulunanların Zeytin
burnu fabrikasına Ankara ve civarında kilerin de yol paralan kendilerine aid 
olmak ve yapılacak denemede gösterece kleri ehliyete göre takdir edilcoek gün
delikle çalı1J11ağı kabul edenlerin istidalariyle birlikte doğruca. Küçük Y~at 
fabrika.sına müracaatlan. (8467) 

C.~·n iz . .:,_·L\'.e.v,~ .. z .. m .. § a~t'~.~:-~ ~-")~ ~
-· . ·.. Komisyonu · ı I a n .I ar. ı ,. : . · - _ .' 

ı - Tahmin edilen r.:. .. .:ıı 1500 lira olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin açık 
eksiltme ile münak~ı 5-1-938 tcırlhlne milsadil Çarşamba gllnU saat 14 de 
Ankarada vekt..ıet binasındaki komisyonumuzda yapılncaktır. 

2 ·- ~s.rtnamcslnl görmek istiyenlerin her gün, mUnakasaya iştirak ede
ceklerin de mezk\i.r gün ve saatte 112150 liralık teminat mektupları ve kanu-
ni belgeleriyle komisyonumuza milracaatlan. (8423) 

Tahmin edilen Munkluıt Teminat 
Cinai Miktan bedeli 

Kuruı Lira Kuruş 

Sığır Et, 69768 kilo 32 
Kuzu Eti 28000 kilo 43 3036. 38 
Koyun Eti 14229 kilo 43 

1 - Yukanda cins \tc miktarları ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatıyazıh olan· üç kalem et, 8- İkinciHnun- 938 tarihine rastla 
yan Cumartesi gilnU aaat ı t,5 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere mUnaa 
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç kalent ete ait şart ame 203 kuruş mukabilinde Komisyondan 
hergiln alınabilir. 

3 - lstekl:lerin 2490 eayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım en geç belli gılln ve saatten bir saat evv~line kadar 
Kasımp8.§ada bulunan Komisyon Baş&anlı[;ma makbuz mukabilin.de vermeleri. 

(8465) 

Cinsi Miktar. Tahmin edilen 
bedeli 
Kuruş 

Sığır etı 12312 kilo 32 

:.\1uva.kkat Temınat 
Lira Kunış 

Kuzu cli 4940 kilo 43 535 80 
Koyun eti 2511 kilo 43 

l - Yukardn cln8 ve miktarları ne blr kilosuna. talimin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazıl olan Uç kalem et, 3 lkincikanun 938 tarihine raslıyan 
Pa.ır..a.rte.!'i günU saat 14 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya. ko
nulmuştur. 

2 - Bu Uç kalem ete ait ~art.name komisyondan parasız olarak her giln 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin ~490 numara\ı kan unun tarifatt dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belH gün Ye saatten bir saat evveline 
kadar l<asımpn§ada bulunan komi!yon Baskanhmoa .makbuz mukabilinde ver-
meleri. (8462) 



11 HABER - ~lCşam postut 

Toptan satlf deposu: İstanbul Sultaııhmammda Hamdlbey geçidi No. M, Perakende sa.he yeri: Galata Bankalar 
caddesi RADYOFON Mağazası ve .Anadolunun büt.Un eehirlerinde acentalarıınız vardır. 

ıt•• s it'' 11.~l.,ltl 
sııc YE 
S.,t-,L.~~ltlll 

YERLi 
MALLAR PA 

-
rip 
iş 

Romatizma ve bütün sancıları 
şayanı hayret bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
S E F A L 1 N 1 isteyiniz. 

Diş ağrılarını Nevrozin çabuk kese 
Jıd • 

9 UhLEN 'l'ıLoA:jl'aır ••• 
~ Bir Hediye vermellslntı 
a Ancak vereceğin hediyenin değerli oımasJ 

ve bir ışe de yaramasına dikkat etmelislD 
Bu sıkıntıdan seni yalnız 

J • 

Yelek cebi feneri hurtatl 
Satı§ deposu: 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

Istanbul Deniz Komutanhğı Satınalmıı 
Komisyonundan: 

---• İsmail Öm~r İşçen ,--~ 
·~-------------:ı•~ ............... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiii~ 

Tahınin edilen bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömtirtin gemiden sahildeki 
depoya taşınması açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 3·ll. Klnun 938 Pazar
tesi gUnU saat 15 de Kasımpa.şada Camialtmda İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktIT. Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin her 
glln bu komutanlık levazım müdilrlilğüne mUracaatlan ve yapmağa talip olan
ı ın da 150 liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle :r lıkte gösterilen gün ve saatte Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 
ır (8456) 

Giz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdın 
Muayenehane.sini Takslm.Tali.mane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: U553 

1 
Pazardan maada hergün: Oğleden 

eonra ıaat ikiden altıya kadar 

Her cins soba va marızla7 lç'n 

ideal bir kömürdür .. 
Odun kUmUrUoden yarı yarıya ucuzdllt 

Satış merkezi: Galata, yolcu salonu karşısında Tahir 
han 5 inci kat 'fefefon : 44915 


