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-- y ah udiler lsviçre hududuna 

• Alman tahşidatı 
endışed ~devam ediyor 

Filistinde Araplar tekrarısviçreliler vatanın müdafaası 
bas unlara için vazifeye davet ediliyor 
başladılar Hitlerin yeni 

\ \. 

Çeteler yollan --,~ . bir macerası 
kesti '--',-;-

Kudüs (Hususi) - Son gilııjerde G;,l/- f _ 
Arapların yeni bir takım baskınlarda b.~ /Al. fıl AN YA 
bulunmalan Yahudileri çok korJtut- ~- 1 
maktadır. Çeteciler, Nagler §OBeein- ~ • .J-~. 
den geçip giden beş otomobil ile bir ; r .. eate t~2Ro;i' ·ht.. J ~. 

l ul '} Or-ın :A''" otobüsü vurmu§lar ve yo c arı soy • 'SEIHf o ., ... 
muşlardır. ~·J~Sov'ı·.~ç'RLüu;:· --· .... 

Araplar ihracatçılardan h~r sandık I ." '-
portakal başına mukannen bır baç top , f\. }\...-\j 
ıamaktadırlar. Yahudi gazeteleri, A- 1 ~~~rfV:~:;;.:{1•~\J~-L'Y A 

ihtimalleri her 
tarafta endişe 
uyandırıyor 

Cenevre (Hususi) - Devam ~ 
den Alman tahşidatı bütün lsviçreyi 
heyecan iç.inde yaşatmaktadır. 13 
kanunuevveldenberi devam eden Al
man tahşidatı Şvartsvald ve Edinal .. 
F riburg tepeleri Bala 7 kilometre o• 
lan ve tramvayla gidilen Lörak hava

(Deoomı 6 mcıu.14) raplar tarafından vukubulacak hücum ~'"""""'~~l:~~~~:=.,!:,..~.:__ıı:aiiiiiıi;~~~~~~-.S:~rs=GJ 
ıara ha.zır bulunmak ve bu hiicuınları ~---------------

başkalarının yardımına ihtiyaç hisset- A 4 ·ı b • 1 • 1 • 
tirmeden defedebilmek için, Yahudile- s ~ e r ı r n g ı ı z 
ri hazır bulunmağa davet etnıektedir-
ler • 

HATAYLILAR gemisine ateş açtılar 
Bitaraf rrıüşahit heyete 

Sancaktaki zulüm 
hare . etlerini anlattılar 

Adana, 31 (A.A.) -Milletler 
cemiyetinin, Antakya işlerini tetkik 
için gönderdiği heyet Yeniceden ge
çerken Mersin ve Adanadan gelmiş 
olah birçok Hataylılar istasyonda top 
)anmışlardı. Burada bulunan bir Ha
tay heye.ti tetkik heyetiyle görüş· 
mek istedı . _!:"feyet derhal Antakya. 

lıları trenin yemek sa1~nunda büyük 
bir nezaketle kabul ettı. Antakyalı
lar heyete Antakyada cereyan eden 
mezalim ve haksızlıklardan ve reva 
görülen gayrikanuni _hareket1e~den 
bahsederek bu isin derınden ve ınce· 
den inceye tetkl'k edilmesini heyetin 

(l' azısı 6 rncıda) 

Oyuncu Zozo Dalmas· 
mahkiim oldu 

Yılbaşı gecesi kumar oynanan 
bir çok yerler basıldı 

Yılbaşı geceleri -~irçok kimseler 

tal'I · · dcrıemek uzere kumar oy-
ı erını l 
1 7.abıta memur arı kumarcı-

nar ar. .. Ik' I k lamak uzere evve 1 gece 
anh ?'a ·a uhtelif ycılerinde baskmlar 
ŞC rın Jn k } 1 kumarcıları yn a amışıardır. 
yapı o cl 1 • d F ·ı b M ~rutiyet en c.csın e · ı ı e so-

k ~ dae~ Mehmedin kahvesinde Hay-
agın - H Ah 1 · Zi 8 lsl.ım. amza, met, sak n, y' . ' 

B .... k Hendek caddesınde Mehme-
di~y~ahvesi~de Ali, Haşim, Avram, 
Muiz Niynzı kumar oynarlarken ya-
kalanrnış.lard ı r. . . 

Büyl.ık Parmakkapıda Alının, Ga 
)atada Kasaplar sokağında Servetin, 
Tarlabafı caddesinde Alinin, Kurtu
lutta tramvay caddesinde Dimitrinin, 
Samatyada Şükriinün kahvesi de ba
,Jmış, on beş kadar kumarbaz yaka
lanmıştır. Kumar oynatan kahveler 
kapatılmış, kumarcılar mahkemelere 
sevkedilmişlerdir. • 

Dün kumarcılardan bn~ka cürmü 
meşhut mahkemelerine birçok sar 
hoşluk yüzünden vaka çıkaranlar ge· 
tirilmiştir. 

Bunlar arasında Yunnnlı oyuncu 
Zozo Oalmas da vardır. Zozo yılha· 

(Devamı 6 sncıda) 
IIadisc Ç1'1ı-ardığı için mo.Jıkfım olan 

7A>oo l>alrnlJ8 

Almanvadan veni yardım gelmezse faşistler 
hiçbir şey yapamıvacaktannı anladllar 

Hükômet kuvvetleri Ati.enle 
····-·;:-.:.~-·~:,-;i:::-:-;;~·-·~:;~::·:;:-···· 1 şehrin l 

LüSAN 
DIERSlbERü 

Dün başladı 
Hergün bir ders verilecektir. 
Her den forma halinde verilecektir. 

iNGiLiZCE 
FRANSIZCA 
ALMANCA 

Öğrenmek istiyenler şunu unutmamalıdırlar ki Haberin takip 
edeceği metod lisan öğretme metodlarmm en iyisidir. 

gvinizde hafif ve eğlenceli bir meı:;guliyct sizi yepye
ni bir aleme kavuşturmak için kafidir. 

PROGRAM 
Pazartesi pcrşenbe gUnlcri lNGt!.JZCE 
Cuma ve sah " ALMANCA 
çarp.nba ve cumartesi ,, FRANSIZCA 
Her ayın birinci pazan Fransızca, ikinci pazan lngfllzce, 

QçtlncU pazarı Almanca, dördüncü pazarı l"rnruıızca. pyet varsa 
be§lncl pazan İngilizce. 

Bugün ve Varın 
Fransızca 

Her dil dersi, o dili bilmiyen birine okutturulmuş ve onun 
uğradığı müşküller göz önüne alınarak dersler tekrar tekrar 
tadile tabi tuf\4muştur. Bununla beraber derslerde uğraya 
cağmız herhangi bir müşkülata gazetemiz sütunlarında 

cevap da verebilecektir. Bize müşküllerinizi çekinmeden 
sorabilirsiniz ... 

Abonelerimize: 
Lisan derslerimizi takip etmek ve sttf bunun ı~ın gaz.c
temize abone olanlarla Olmak istiyenlerin ikinci sayfamızda-
ki yazıyı dikkatle okumalarını rica ederiz. · 

1 ı. lncf sayfamızdaki 2 numarall 
resmi kesmey; unutmayınız ..................................................... " ........................... ···································· 

asilerden 
aldılar 

Londra: 2 (A.A.) - Hayfadan River 
pola gitmekte olan 1943 tonlulç Etrip 
ismindeki İngiliz gemisine perıenbe gii
nü General Frankonun bayrağım tap. 
yan bir İspanyol harp gemisi tarafından 
ateş açıldığı amirallik mahafilince istila 
bar edilmiştir. 

(Devamı 6 tnctdo) 

Gürbüz ve Güzel 

Çocuk 
U"ilsüabal!<amız 

ll"oto Daa 
ıll ;;.sabalromıza 37 numara ik i~inık 

eden 
ASUMAN NEDiM 

1 
Kupon: 4& Çocuklarınızın rntıaa 
bakıunızıı ı,ttrak edeb11meleı1 lc;ln 

bu kuponl:ırm toplanması ı~mdır. 



Yugoslaya - Bulgaristan 
Muahedesi 

oş ge'di Bulgarista ! 
riatanla Yug a arnda bir ıdost ve ademi tecavüz m-,.,,._ 

fyada bu hususta yapılan müzakereler, artık 
1 rına taallQk ediyor. Esaıta anlatma vücuda 

• • * 
B lb.nJara f&yle bir beblım: 

Urkiye, Romanya, Yucoslavya, Yunanistan eJele vermit.. Balkanlan 
tabirle ''barut fıçısı,, olmaktan kurtarmağa çahııyorlar Bir Balkan 

tı teıekkill etti. Bu Antantın konae} ve komisyon toplanblan çok ıü
bir anaaya uğramakaum yapıhyor. itler yolunda gidiyor. 

• • * 
Pabt bilhassa Bulgaristan açıkta bulunuyor. Organ.ise ıekliJe bugünkü 

Balkan cotran meyvesinin çekirdeği noktasında bulunan Bulgaristan. timdi-
bdar miimldln olduğu derecede aert !davranmaktan hotJanıyordu. Benim 
•sert v~ sert olmak iatiyen çekirdek,, diye tavsif ettiğim Bulgarlstana 

"ftUpahliar, "Ba1kanlarm yarama.ı çocuğu., adını vermiperdir. 
• • • 

Fakat memnuniyetle c8rüyoruz ki. Bulgaristan, bu inhinasız çeşnide 

4ıİftm etmek niyetinde olmac:hğım gösteren bir yola doğrulmu! gibidir. Ken. 
.. Balkan misakı anayasasına tibi umumi bir pakt içerisinde hemen gör
.-ek tdahl. Jtomtu devletlerine ürıı gösterdiği bugünkü huaust ıempatiıi 

ft oa.larla delfpnez esaslar Ozerinde anlaıınaıı, Bulgariıtanı, bulunduğu yer 
• daha çok mWlyim, daha fula elbirliğine müstait bir mevkle ıctirmit 
hlanecıktır. 

Yılbaşı nutukları 
Hltler gene Bolşevizme kar ı 

şid etli bir nutuk söyledi 
"l'albat mtı11ase~tfyle muhtelif mem. 

la.tıcri idare edenlerin eberiBi blrcr 
~ e8ylemiflerdir. Bu nut;,ıklarm 
• ..,.._ dikat kmmJanm ahyonız: 

lng ll••d• 
............ tıeWiğinck.aı 
"~ TeYarila ettiğim nccib vHif enin 

__..all)oet:lnl takdir ediyorum. Bilt\ln 
11a,.tmada B :tanra t:nparatorlufu nıil

edyle hl\kQmdar araamdaki mUnaae. 
blltJerin etlUIJt! teıkil eden itimat ve 1 
Jdbbetl takviye etmeğe çabpcafur 

ı~om•n,•da 
••n_,, ... ım.ı- ...... ,,,...., 

isan derslerine 
abone olanlar- J 

an "Haber,, in 
b·r ricası 

BGtiln irad .. btltiln gvretlerim 
benim i~ iok aziz JIPııla milletini ta· 
bit mub&!eratma üSitiiinak oı.lak. 
tır • ., 

Hill.-in .,.., .. ,..;nc1m: 
''- Almanya, her zamankinda fazla, 

bcıeriyetin düpnanı olaıı botşevizme bı
p Avrupa kültür ve medeniyetlerinin 
bir burcu ola.~ kalacaktır. Almanya 
bu suretle Avrupa aulbunun emin bir 
dmini olmak istemektedir. 

1937 ıaenesi bizi iktisadi mada mille. 
tin mevcudiyetini temin etmek hususun• 
da müthiş bir cidale umctmif bir halde 
bulacaktır. öntlml1zde1d d6rt ıene !çe
risinde , V enallles muahedesinin sin. 
eirler'..nden siyueten ande kalmş olan 
milletimiz iktisadi zincirlerini de Jara. 
caktır . ., 

l'ran••d• 
Fw Bqvekilinin n.d1odlıld •t· 

lmnc!u: 
•• - İktisadi teceddilde imkin yoktur. 

ÇilnkU ite böyle bir teceddildUn huıu!e 
gelmesinin imklniyle baflaıur. Sulh ifln 
de olduğu gı"bi • Memleket kendiıinl 
kurtarabilmek ve hıllaa kavutmak için 
evveli bu işin olacafma iman dmell. 
dir. BucUn memleket bu imana uhip. 
tir . ., 

Yun.nlstMda 
Yunan Bqvekili Metabaa yılbap 

mGnaıebetiylo yaptıiı beyanatta htlk6· 
metin eserine l§tirak ettilcJeri için it 

Trakya dün bir 
bayram günü yaşadı 

ilk devlet treninin geçtiği 
istasyonlarda kurban ar kesildi 

At;;iüı kün ... , 
teşekkütleJ i 1 
R~mAur Umund KôtipJi.. ı 

ğWUm: 

Yılbqı mUnasebetiyle memlete-1 
tin her yerinden gelen ve vatu-
daşlarm samimt temennilerini bil-

Avnıpa lıa.tmm devlet eline geçme-! gonlan burada aynlarak Kirklareline hassis olmuelar ve teşekkürlerini diren telgraflardan Atatürk mllte-ı 

si münuebetiyle dün sabah ~irneye ı gitmiştir: . . ve yeni yıl için saadet dileklerini 
kadar gitmif olan Devlet Demiryol- t Uzwıkoprilde F.dırneden gelen üç il tm w Anad 1 Aj 
lan umum mUdtlrU ve beraberindeki kişilik bir heyet İstanbul trenini karşı- :mı ~~i 0 u ansmı memur 
heyet bu sabah şehrimize eksprese hyarak lstanbuldan gelen heyetlere •• .':....!: .. ..:·__ ..... =., 
takılan hususl bir vagonla gelmiştir. 1 refakat etmiştir. İstanbul treni Kara- --------------

ğaç ve Edirne Şehir lstaayonlarmda Şıkô.uetıer temenniler 
Tren gUzarglh111da tez•hUrler Edirnelilerin içten gelen tezahüratla-

Dün Devlet Demiryolarmm ilk tre- ryle karşıla.mnıştır. İstanbul yolcu- Kasımpaşahlar 
ni, istuyonlarda biribiri tDerine yığı. lan keeilmlyen alkışlar araamda 
lan halkın ve mekteplilerin Cuınhuri- trenlerini boşaltmışlar, başta Trakya 
yet marşı terennUmleri arasmdan ge- umum müfettişliği baş müşaviri Sabri 
çerek Edimeye varıncaya kadar Uzer ve Ed'rne valisi Şahin baş ve bütUn ma 
leri AtatUrkUn resimleriyle Bilslü tak- halli hükUmet erkanı, belediye reisi ve 
lar kurulmuş olan her istasyonda mül- C. H. P. mUmessillcri k~ılama res -
kt ve askeri rical, mahallf memurlar, mine iştirak etmişlerdir. 

C. H. P. Erkanı ve bilhassa hatta u - ıstanbul treni Edlrnede 
zak kasaba ve köylerden koşup gelen 
halk ve mektepliler tarafından karşı
lanmış \•e uğurlanmıştır. 

Halk, her yerde lokomotifin önUn
de kurbanlar keserek Cumhuriyeti i
ciareainin 'l'Urk topra.klanndan öz 
Tllrk malı olarak geçirttiği bu ilk tre
ni kutla.mJ§tir. Kaba.kçalılar bir deve 
~ bir ökt1z kurban etmişlerdir. 

Çorluda Kolordu komutanı Korge
neral Salih ve maiyeti treni karşıla
mışlardır. Dün sabah Edirneden 
kalkan ilk Devlet Demiryolan treni 
de Çorluda karşılaşmış ve iki lokomo
tif düdük sesleriyle aelimlaşmqlar • 
dır. 

Tekbıda.ğ valisi 'Muratlıda., Kırklar 
eli valisi ve vlliyet erklnı Alpulluda 
treni karşıl&mlflar ve Kırklareli va -

Tren nihayet Edimeye vardığı za -
man orada da fcvkallde taşkın teza
hürata karşıanml§tır. İstasyonu 
dolauran halk büyük bir bayrn.m. gU
nU yaşıyor, her ta.rafta kurbanlar ke
siliyordu. 

Şehirdeki coşkun tezahürat araam
da nutuklar söylenmiştir. Bu arada 
yaşlı bir zat şu sözleri demiştir: 
"&ımm dedem bıı yol14rd4 9t1lt.Şmf.f· 

tfr. Eskiden bu yollarda iş'Wı)6'1 hat 
yabancılanndı ve buradan param1z 
yalnncı memleketlere akıp gidiyordu. 
BugiLn cırtık bu hat da bt.rimdıh'.,, 
Akşam Belediye tarafından bir zf • 

yafet verilmiş ve bu ziyafette, tren 
hattım.ızm geçtiği Yuna.n a.rastsinde sa 
mimi teıahUrat gösteren Yunan zabit
lerinden bazılan da bulunmuştur. 

Gaz~t~te kurlıılM~ boymmuıda. i1kme7ctep {'O(ıtf7ilart. mJJcad~'e .ııtme· 
lerWado kahramamık gi>Bteren çete efnı,dı kaya/em.de ve 7eurtuZuf 

bcıy7wmctldcıtı diğer MI' aa/114. 

namına 

bir feryatname 
Kaaımpapda eaki bayram yerinde 

oturan bir okuyueumm bize ıöoderclili 
blr mektupta diyor ki: 

•• - Kurtuıuıun tozunu, topralwı 
kirini her yağmurda yokutlardan apiı 
koyuverdiği Kaamıpapda, yani Beyol• 
lunun hemen alt tarafında ıon yafmur
da bir çap kamyonu çamura aaplamp 
kaldı. Halkın yardımı ile kamyonun ar. 
ka tekerlekleri çamurdan çıkanlabildL 
Kuım pap neden bu kadar ihmal edi
liyor? 

Sinema veya tiyatrodan çıktıktan MID 

ra bir taksiye yaklaftp: 
- Kaaımpapya derseniz tof&rdaa 

alacağınız -cevap §U olacaktır: 

- Mil§terim var benim. 
iki mlali ücret verirseniz bile hlçtllt 

ıoför geceleyin Kaaımpapya ıetmes. 
Çünkü yollan yoktur. Sokaktan elek'
triksizdir. 

Biz Kasmıpa§alılar medent intani .. 
Üzerlerinde yürüdükleri asfaltlı, parke 
kaldırımlar istemiyoruz. Biz çamurlar 
üzerin'de sekebilmemize imkan verecek 
birkaç ta§ dizisi istiyoruz ... 

Macaristan 
Ekalliyetler 
mesele~...-'""""" 

halledilmezse 
Mlllt'tler Cemiyetin

den çekllecekmlş 
Sabık Macar baıvekili Kont Betlen, 

Alman nazırlarından Rozenbergin Ma. 
cariatan hakkındaki tezine tiddetle hü
cum ederek §U beyanatta bulunmuıtur: 

•• - Zannedersem Roı:enbergin nolr
tai nazarile Alman hUkdmetinin noktal 
nazan araımda bir fark vaTdır ve efktn 
umumiyenin bu hususta tenvir edılme. 
si de pyanı arzUdur. Rozenberg bizde 
disiplin olmadıfmı iddia etmekte ite de 
Alman hükllmetinin de disiplinle hare
ket ettiği söylenemez. 

ÇUnkU. Almanya, Macariıtanı iati· 
f ade ettirmeden muahedelerln aakert ve 
mali ahklmmı bir taraflı olarak f eahet.. 
mittir. 

Mua,.edelerln ta-'I ini 
istemekten v Zg! ~meml .. ar 
Diğer taraftan Pesti Hirlap pzetesi 

Macariıtanın revizyonist (yani muahe
delerin tadilini istemek) programms 
hiçbir veçhile deiittirmemit oldutune 
blldirmektddir. 

uhlpteriy'e itçilerc teıeldlrletjnl bildir. ---------------------------

Bu ıueto de aynile, Kont Betlcn el· 
bi, Macaristanın taYet Cenevrede ebL 
liyctler meselesi baldrrnda tayam mem
nuniyet bir netice almazsa Milleder 
cemiyetinden çekilecelini zannetmekte. 
dir. 

Ancak Macaristan bunu yapmadan mittir. 

Bulga .. ıetanda 
a D vek'li Köse tvanof Kral 

ın ha ır bulundufu ruJıant L 
nutuk &Öyliycrck hUkQmetin 

· i ve kom 1 riyle iyi mil • 
me etn lr ve bllytlk devlet. 
t nnı ~'-' k için aarfet-

1 ı eh mm y t1e kaydeyledik 
u ar ıtan'a Yugoela"'}'9 ara· 

• k paktı imzalanacağını 

ve bu paktın 193 7 de Balkan 
ha rlı bir alan e .. o'duğuııu 

bık fngfllz •raıı 

te enın sab.k kralı Edvard na. 
e n eyana ttan: 
D k 1 kn+.!aki narı"k dil1llnct· 

ayı pek mUtehassiBtir. Bu 

*Tabancayı konsola 
koyarken ••• 

Sog-uklar evvel, ·'buyilk devletlere ve LAhey A. 
dalct Divanına mllracaat etmek.. la..-. 

Tllr ki yenin her sundaki arzusuna herkesin nuarf dik· 
Sultanahmette Dizclariyede ç~ katini celbedecektir. ÇOnkU enell btl 

me s kağında oturan Muetafanm tarafında sıfırı buldu ıekilde bir manevra yapmadan evvel c. 
hem!!İresi Sabiha kardqinin duvarda Ankaracla Meteorologi enıtitüıü, nevreyi ttrketmek Macarlstanm dtlt-

ı b 1 ba k la k manlannı memnun etmek olur. ası ı u unan Uı ncaamı onso or cenup mrntakalan da dahil olmak ij- --------------
ken tabanca patlam~. çıkan kurşun zere, bütün Türkiyede auhunetin ıı· 
bir kötede ot~ <ınnesi 65 yaşında fınn altında olduğunu bildiriyor. 
Zekiyenin sağ aya na ginni~tir. Ya· Ankarada derece nakıı 17 ye ka
ral kadın C~rrahpqa hastahanesine dar dügmüştür. Enstitü, Kütahya 
kaldınlmJ§tu'. ve Kır,ehirde nalua22, Boluda nakıı 

lara phsan ayn ayrı cevap vermek im. 
kAnmı bulamamaktan müteessif olan 
Dük. kendisine yazmak nezaketini g8s
terenlere karıı tee1kkUrlcrini b:Jdir -
mekte ve kendileri için mes'ut bir yıl 
temenni etmektr-dir.,, 

25, latanbulda nakıs 2 ve Adanacla 
nakıa 1 derece kaydetmittir. 

Hava vaziyetine gelince. deiiıe
cc:ğine ihtimal verilmiyor. Türkiye
nin hemen her tarafma eoğuk yerlq
mig gibidir. 

OUmrUklerde 
yeni rejin 

Dünden itibaren mer'iyet mevkine 
rirmit olan yeni genel itballt rejbnl ıra. 
rarnamesini• tatbiki bu sabahtan iti. 
baren baılanmııtır. GUmriiJder, yad Te· 

jimin tekline kolaylıkla intibak etmlf1er 
dir. Yeni tekilde birçok muamelelere ı-t 
lanmrı fakat muameleleri ikmal edileme 
di ~inden bittabi hiç bir mal itbal .-ıne 
mittir· 



2 t1dnc1Mnun - 1937 

!Beniffı qö.ciişWft: 
-, ıw sw:ı,,_.,tsow=,_., ---- ~ ....... 

ıraı~naı~ 

em O\f<e~lteırll 
ça f§> tYJ ık &il a ır® ~~~ 

ca©J ny©rr 
Tabiat ve cemiyet, ikisi de hare· 

ket eder. Fakat bizim bildiğimiz ta
biat aheste beste tepreşir; güneş, bu· 
}utlar, ay. yıldızlar, gözle görünmez 
yavaşlıktD kzmıldanırlar.. Buna mu· 
kabil, insan cemiyetinin faaliyet tem 
posu pek hızlıdır .. Nakliyat vasıtala· 
rı. caddelerde kalabalrc7ın akısı b~ı:ı 

) ~, ~ 

döndürücü bir sürattedir ..• 

Bu Anadolu kasabasında işler ta
mamiyle aksine ... Haftada bir iki de
fa kamyon sesi igitiyoruz. Üç dört 
gün de bir. - o da geceleyin - bir gemi
nin nurdan izleri denizin karanlığı 
nı birkaç yerinden altın i;;nelerle de
liyor .. Sokağın bir başmd~n bir nal 
sesi beliriyor .. İşinizi bırakıp pence
reye yaklaşıJı.e>rsunuz. Süvarinin u· 
zaklaşmasınr gözünüzle ve kulağınız 
la öteki dönemece kadar takip edi
yorsunuz .. Sonra, ka~TJlılar .. Pazar 
kurulduğu günler ortalığı tekerlek 
gıcrrtılariyle vaveylaya veriyorlar ... 

Daha}·· Ne var daha.. Kara lah
na. dem:tini yazma mendiline koyup 
~\·ıne don~n bir memur .. On ikiden 
once (yanı alaturka saatle.. gün~ 
batm?~an) aile damının altına sığın· 
~a.~ ıçın acele eden başı havluyla ör
tulu.' yalnız tek gözü açık: bir kadın .. 
Ve ışte o kadar .. 

ırköy ve 
alara su 

rtezfyen kuyularlle 
temin edilecek 

Adalar ve Bakırköyiln su işle.rin.i 
kat'i şekilde hal için yapılan müteaddit 
araştırmıılar neticesinde buraların su· 
ya knvuşmn.slİlln ancak arteziyen ku
yuları açılma.siyle kabil olabileceği 

neticesine varan Belediye bu iş Ur.erin

de süratle barcket.e geçmiştir. Artezi -
yen kuyuları açılmasına karar veril-

mesiyle beraber kuyulara ait malzeme 
de sipariş edilmi~tlr. Şimdi bu malro
meden ilk partisi şehrimiu gelmiştir. 

Beledyc, su çıkabilecek yerleri gerek 
adalar gerek Bakırköynde tcsbit ettir
miş v buraların istimltı.ld için teşcl>
büslcre girişmiştir. Hatta bu yerler
den bir kısmı ilrerinde uyuaulmur; ve 
satm alma işi hemen hemen ikmAl e
dilmiştir. 

Belediye, Artezfyen kuyularma ait 
blltün mnlreme geldikten sonra ku
yuları açtrrmağa başlJyacaktır. Ar
teziyen kuyuları açılma.sına evveli\ a. 
razinin istimlJiki işi daha kolaylaş -
tığından dolayı Ba.?nrköyilnden baş
lancaktır. 

Ha .. Sahi unuttum .. Arada sıra-
~~·. denizden de bir motörlü taka geç- Ticaret odasında 
ıgı olur .. Patı:atı duyu.ylur .. Rama. • • t • • m em Uf• 

zanda top yerme belediye bahçesin- U U 
de bir fişek patlatılır.. 1 d 

B~ş~a.ne kaldı? ... Hiç... lara Z m apl 

• 
1 

rapo u 
Iste1' ler teshil 

e ildi 

Emltik Banhasında 

n Kaybo 
50 O ·ra 

Meğer başveznedarın 

kasasında unutulmuş! 
Umumt mUfet~lerin Ankarada yap- Emlak bankasında bayram arefe-

tıklan toplantılardan sonra hazır _ sinde 5000 lira kaybolmuştu. Bu 
lannınkta. olan rnpor şayanı dikkat 5000 lirayı baş veznedar İzzet vezne· 
madedleri ihtiva etmektedir. dar Sermede verdiğini, Sermet de al· 

Rapor bilhassa Şarka gönderilecek madığım söylüyordu. Bu husustaki 
memurların seçimine dıkkat olunma- tahkikat bütün şiddetiyle zabıta, ad-1 
sı, devletin yardımiyle köy yntı mek- liye ve banka müfettişleri tarafından 
tepleri kurulması, bilhassa Şark mm- yapılırken veznedar izzet bunun bir 
takasındaki telefon şebekesinin ilk hesap yanlışlığı olarak kendi kasasm· 
planda na.zan dikate alınarak yapıl _ da kaldığım hnber vermiştir. 
ması kaydedilmekte ve umumi mUfet. 
tişliklcr rnıntakasmda asayişin dUz -
gilnltii;ründen beyanı memnuniyet o -
lunm.aktadır. 

Gümrükıcr Çinili 
Handa yerreşti 

1stanbul gümrükleri bugünden iti
baren Galatadaki Çinili rıhtım hanında 
faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. 

Bu sabahtan itibaren °İstanbulda bir tek 
ithalat gümrüğü müdürlüğü ve gene 
bir tek gilmrük muhasebesi bulunmak-
taydı. • 

Liman umum mQdtlrlfiğil erbabı mc. 
salibe bir kolaylık olması için Galata ve 
htanbul muameHlt servislerini tevhit 
ederek bugünden itibaren G~lataya nak 
lddilmiştir. 

Liman Şirketfle 
Ticaret Odası 

arasındaki dava 
Liman şirketi tasfiye heyetı1e tkaret 

odası nrasında odanın şirkete verdiği 

10.000 lirayı geri alamamasmdan do
ğan ibtilif nihayet Adiyede muhakeme 
safhasına girecek bir hale gelebilmiştir. 

Liman şirl:eti tasfiye heyeti birinci 
hukuk mahkemesinde bu paranın istir
da'dı için açılmıg olan davaya itiraz ede. 
rck ticaret odasının kasdi ticaretle ha
reket eden bir müessese olduğunu ve 
bu alım satımın da tamamen ticari oldu 
ğunu öne sürmiq ve davanın vazife nok 

taamdan iadesine karar verilmesini iste
mi~ti. Mnhkeme evvelki gün bu talebe 
ait kararını tebliğ etmiş ve ne ticaret 
odasının ticari bir müessese olduğu ne Bın ıki yüz. evli Ünye kasabası-ı 

nm en canlı hnftalarda bile bütün 
Ticaret odası meclisi önUmüzdeld 

çarşamba günü bir toplantı yaparak hareketi bundan ibarettir. 
• • • oda bütçe ve kadrosunu tetkik edecek-

Esnaf cemiyetlerinde de bu alrm ve satımda ticari bir kasit 
bulunduğu id'diasınm kabul cdilcnıiycee 
ğini bildirerek davaya bakılacağını tef. 
him etmiştir. 

F akat tabiat... Ur. 
B d F..dfndfğlmfz maltlma.ta nazarım ye. 

. ~ra a. tabiat şayanı haYTettir t nf oda bütçe ve kadrosunun uzun müd-
J 'ıç bır yerde görülmemiş derecede · · d 

h det yapılan tetkikler netıoesın e mec-
s:l~!-: areket edivor .. Göldin kara· ~ ı ~ JiBe sevkedilen ~kH şudur: 
P,ı)ut a örtülmesi, sonra bunlann an-

ı Oda memurlarına biJaistisna ::ı.m 
zısm zücaci eşmesi .. Yağmur tehli-
k · d k b l yapılmıştır. Bu %aDlIIl azlığı ve çok esı er en sün Ü i hava, •onra an· · 
BQrn Atinnyı kıskandıracak dere· luğu memurların sicil vaziyetlerJıc 
ecele masmavi bir sema... ve liyakat dcrecelE'.rine gör olduğu söy 

Bir Suriyeli dostum demi~ti ki: Jenmektedir. Oda kadrosunda fazla 
- B - · · d h yaşlılıklan dolayısiyle biri tetkikat ogazıçın e iç sıkılmam. 

~ sene plançolnn hazırlanmış 
olan Esnaf cemiyetlerinde bugünden 
itibaren Ticnret odası mtirnkipleri tar 
rafından tetkikat başlıyncaktır. 
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On giin sonraki celsede asıl davay:ı 

girilecektir. 

11Hlmmetl hazır nazır olm2'sın '" 

eysel arani 
Kendi mıntakasında 

Ç8hŞP ll 

Bir ihtiyarı döğdü diP~ndc:_~cde o.~rur, renklerin mütcma- ve istihbarat, diğeri neşriyat şube
egışmcsını seyrederim. sinde iki raportör açığa çıknnlmışıtır 
Fak.at bilmem bu zat Onyeye Memurlardan bir kısmı ait oldukJan ,-,...,., "' ,,...... c;.;,, •• ," Ba• • 

~etseydi ne diyecekti} Çünkü, tabia· şubeler arMIDda değiştirllıniştir. Oda ı 1--~~7,2~G~-~~~bm:r;;::ı6~,5~1~~ 
Şehremininde oturan paçavracı 

yirmi sekiz yaşında Veyselkarani 
dün gece sarhoş olarak evine gider-tın manzara l 'h b mua.melii.t aubesl t;akvlye edılerek d . oyun an cı etinden u tt i ı Wuı .saı,.ı, Oıtt. Kab 1enı.z kasabası emsalsizdir. İs- bu şubenin piyasa servis daha iyi bir 

tan u • zıyanm anası olan güneşe yü şekle sokulmuştur. Yeni şekliyle mu- lllP•aıo~:--..e=-.,..-+-~-6--d!ı-:I 
ünli çev' · amel,1:.t mıbesı' her ticaret ve sanayı· ,,_ 6,67 12,18 ıt,as 16,61 18,30 z ırmış vaziyette olmasına mu •ı tf-

k bil g'· k mllcssescsl ha.kında malfllnat sahibi t~ 
-~ 1 un~. e ser znmanmı, Ünye- 1 115Bltmı3~mm~•:m•edn 
ııın arka Yasladığı dağlann üzerinde olabilecektir. 
clolaşmakla geçirir ve nihayet kaybo- Oda sanayi şubc.51 şimdilik iki ra- GEÇEN SENE BUCUN Nt: OLDU? 

!u~ .. Q~~~ için burada, şua değil, portörle kalacak \'e oda umumi katibi! Sovyet Ruııyada TUrk res1m scrgtsı açıldı. 

ken paçavracı 70 yaşında Kemalin 
kendi mnhallesinde elinde küçük bir 
fenerle paçavra topladığım görmüş· 
tür. Veyselkarani buna fena halde 
kızmış, ihtiyar paçnvracıyı dövmüş, 
iki dişini kmmştır. Veyselkarnni po
lisler tarafından karakola götürül
müştür. 

(bj) ddı ~ D« ~ lfi) wa 
mlQı $~H~~e 

D!:JD m U®ırn ır@ ır~ç 
@ 0 $ \YHFil ~ 

"Cu:mAuriyct,, de Abidin Daver di. 
yor ki: 

Biz b:ı.ğınp duruyoruz: 
- Tilrkıycdeyiz, türkçeye hilrm('t 

isteriz. 
Onların kozmopolit tatlı su frcı:ır 

nıhu, TürkUn gürliyeu sesini bir tür
ıu duymuyor. 
Beyoğlunun ortasında yeni bir otel 

açıyorlar. Knpısnıın iki tarafına ko
caman levhalar oturtuyorlar: 

Bel.er oteli 
Restaurant 
Bro.~seritJ 

Osttı kavn.1 altı şişhnne, nstn 
Türkçe, altı Fransızca levhıılar. 

"Beler'', fraıı.cırzca ''Bel - rur" yan 
"gilzel havn., sözünUn Türkçe imla ile 
yazılmış ~kHdir. Yoksa türkl'emiz 
bel ve er kelimelerinden yapılmr~ yem 
bir soy adı def;rildir. Haydi bu ism 
Beler diye yazdıklarmda.n dolayı, im 
l!ismm batın ıçin tUrkçc diye kabul 
edelim Fn.lmt imnin altında.ki "Resta
ur'l.nt., ve ''Brasserie .. sözlPrine ne di
yc.'fün ?. Ne"en ll'k"n•a değil d Res 
talU;!Lnta. neden bir3J1ane yahut birn 
evi değil de Brass'ere? 

Bu yeni oteli açnnlarm Fransrzcavn 
karşı gösterdikleri bu züppece dilşldin 
lUk niçin? .. 

Ah, neredesin, Nevzad Tandoğan!. 

Abidin Davcr, son cllmlesiyle Anka.
nı tıaU oo 'belediye reisi Net'~ Tan 
doğanın An1.nrada li.ltün düJ:T:fi:n t r 
müessese isimlerinin Türkçe olmcıstm 
mecburi Tcılma.<Jtnıı i.:?aret ediyor, blnJ· 
le bir tedbirin lsta.nbulda şi.mdiyc ka
dar niçin alınmadığını kendimize ~ 
a~ 80Ttıyoroz, 

Şehrimizin bilkassa Beyoğl.u eth<
tinde ~mdiye 1,YJ<ktr konulmuş t.ıe 
tcscı1 cdilmi.J lnılunmı ecnebi dilkM.n 
isimleri yetişmiyormuş !]ibi, ue:-ıi ' ı ., 
esscsoolrin de Tilrkçe isimlcrcloı '1.'ll
çmma'an şide.dt1c tM.1cit cdi1crek l i .. 
nolctcıdır. Türlciyclc Türk.çc olmıyan 
bir isimden ne beklen· or. Yabancı 

bir isim, oranın masrafına mı, sattı
ğı §ctJfn renryine ver_µı çıcşn:ainc mi r. 
8ine tesir odiyor1 A vrupa'iar. r.e 
yabancı bllc, n:ha11ct lnıradtı bir n a
ham isim glSrcmi,ıocek mit. 

ıltıma gorunür.. Zenginlik o bakım- tanıfmdan idare edilecektir • 
dan~r.. Bir koydayız ki, sağımız. -----------------------------------------
dakı ve solumuzdaki yakrn ve uzak 
tepeler, sonra körfez ve engin b" b" 

Milli ba.7cımdan bfl1/ilk bir hafıJ"a i
şaret o1an 11abancı is;m kcrırmanm beı,.. 
nelmi1c1 bakımdan da fmırf.lLS'I dcljtl 
faylÜılnz?ıqı oordır. SC1ttıhat7N', nmo
halli renle mahalli ahon7~, mahalli es,, 
içiın 11apılır. FJcnC"l>i fsim Tvonm1ıs bir 
tıerd-0, ecnebi, anrok on1arın d:l!erir. 
kcmııŞ!ın h;~1dir7ar 'bulımd•ırma7ı:7 

tatmin edüir. ZaJıiri isim1er7c de fı? 
H"1m tLZUn söze ne 7ıoc.ct.. TürTri1refle 
tırı'hrr.ncı istm oo ahenk istemi1 onı:: .• 
Milli haysiyetimize dn1cunuyor . 

k . , ın ır 
ren vdc Zt:>'8 tahavvülüne sahne ol· 
makta 11• Bu kadar çeşidin, bu ka
dar sık. taa~ubla biribirini kof,alama-
51·. c~mıye~ın ynvaş hareketiyle öyle 
buyuk bır tezat teşkil ediyor ki bir 
an pencerenin .. ·· d ' .. onun en ayrılmıya-
rıık mutemadiyen bakab·ı· · · H' ı ı ırsınız.. ıc 
yoru mazamız, bıkmazsınız... -

Bir peyı· " zn11st ressa miçin Ünye 
kadar bol mevzulu yer olmasa gerek
tir. Fakat, d'apr~ nature' hi d .. . d _.

1 
e ç e mu 

5811 egı ··· Çünkü ele avuca sığmr 
Y?r .. Dcği~~Yor. değişiyor ... Benzeri 
hır da~a donmemek iizeer .. T ablola· 
rmı ~ıı_ıema halinde ynpan bir res
sam tıpı zuhur etse buyursun 1 

y aln~. manzara cihetinden değil, 
sesler de oyle .. Çakallnrm haylcrnş· 
rnnlan. denizin dunnaksızın sahiller
deki azametli sayhalanna karışıyor .. 

Ünye, içtimai hayatı uyuklıyan, 
fakat tnbiati maceradan maceraya 
koşan şiir memleketi 1 

(VA f\'Ol 

llo 
Doktor R•fkı Akif vefat etmiştir.! 

Ynnn saat 11 de cennzesi 8eyoğlu1 
Zükür hast;-L.-.n~ ide:ı lml:1'nlacnk 
nam:ızı T ~vil.iye cnmiir~e eda ~lel 
cektır. J 

çerl:I~ ! 
•Edebiyat faltilltcsi taıebeıd her sene tesıt 

edllocok IJlr edebiyat geccsı yapmağa ka.ra.r ı 
ve~lerdlr. önUıntızdeld salı günU ilk geoe I 
yt saylav ve protesar .Fuat Köpr111U açacak j 
tır~ Yeni belediye btltçes!ndo yol tamfrt lçtnl 
tazıo t,ah$1snt konulacaktır. 

• Kad.Lköy halk parUSi ve halkevl için 

yenJ bir bl!l!l yapılacaktır· 1 
• ôlçtıııtız kullanılobilCCck §i§elcr için izin 1 

alma mUddcU buglln ba§lcımaktııdtr. 
• y~Jny kurumu yıllık toplant.ısmı bugün 
t 14 te halkevtnde yapmaktadır. 88! Maarif vekdlcU ta'ebcnln çalıpnlarmn 

engel oıım, ısuuıbulun mubtelt! tarn!larmda 
kt, talebe cemiyetıcr1nln 10.ğvedlld.Jğlnl alA 

kadru'larn bildlrınl~Ur. 
• Merhum maarU' veldll NccaU için dlln 

Anlmrııda bir ihtilal yapılmt§ merhumun 
mezarına çelenk ltonulm~tur. 

• Anknrndan Nallıhana giden bir otomobil 
dereye uı;nıu~. içinde bulunanlardruı Nallıhan 
beledi) e reisinin bir bacağı czilml~ ve kolu 
çıkm.UJ. fabrikatör Scllm b:ı.çmdıı.n yaralan 
mış ve Anluırn j:ı.ndarma a·ay zabftlertndcn 
birisinin de kul$ pnUnml§br. 1 

• YalnIZ odun ve ltl!mür satmakla {;'eçlncn 
Bursa dağ köylerine b::.§ka mahsuller ycU11 
urnmcsl öğrcUlmcktellr. 

1 
• .tstnnbul mallyesin le ye:ıl teı;-kilAtm tat 

bllt edlldll?I dört ııy zr!•n 1~ \'a~ tru:slltıtı 
geçen r:~eye ruız;artı.ı:ı bir mLyon lira fazla. 

oım~tur. 

• Şimdiye kadar 80 llra maıı.şlı malıkeme 
nzam bulunurken bund3tl sonra 4!) Ura asll 
maa,ştnıı yukrıı ıılıuı nza bulunmıyncaktu. 

• Yaptığı !§terde sullniyeU olduğu anlll.§l 
lan Türk vntandıı.,ıµ blr müteahhidin bir daha 
devlet alım ve satıınınrma iştirak ett.1rtlmc 
mcs1ne karar verllrnt,,Ur. 

• Ankııradn jandarma zabit mektebi l.np. 
sına kadar ~ka b1r b1nadn tedrtsata ba§lan 
Dll§Ur. 

• Alpullu şeker otrkctinln vergi borcun 
d:ın dolayı bu firkcu de içine almış oııı.n Şe 
ker ı;ılrckttnden istenen 800.000 lira için ma 
lJye ile ~lrket ıınısmdo. müzakereler yapıl 
maktadır. 

• Ana.dolu e.!harnı ödenme şekli baldondı:ı 
§lrket mütchassıslllrlle btlkOmeUmlz arasın 
da temaslara buı;11n b~lıuıac.:ıktır. 

Dı ar Ja: 

• Viyana polls1 son g(lnlerdc keştettlğt bir 
çok nssyonal sosyalist ve lhtlll'ılcl sosyalist 
merkezlerini kapntmxş 130 klşl;>1 nıahkemeye 
vermiştir. 

• Japonya kadro barlcl edeceği 16000 ton 
hık denluıltı gemim için bu fikrinden vazgeç 
ml~tlr. 

• tnı;iltere biri ''beşind Corç., lsmlııl ~ 
yn.n iki zırhlıyı cvvelld gtln tezgG.ha koy 
muştur. 

• LehJstnn, Lltvnnyadald Lcbll'crc yapılan 
tcıa muameleye bir mulcabelo olnnık !..ftvan 1 
ya otomo'b1l'eı:1nl:ı L<>~l3tnn nraz! inden geç 1 
ınes1n1 mene~tlr, Bu .rureUo Lltvanyanml 

garpla muvaaala.ın kc.s11m1§ttr. 

• It.alyan başvekili MusoU.nJnln ilkbaharda 
Budapeşteye yapacağı .seyahati müteakip 
Belı;rnda da uğnunn.sı ihtimalinden bahac 
lunmaktndır. 

• Almıı.n devlet re1ıd mucr bu ayın 11 inde 
btlyük btr meşveret mecll81 toplamak kara 
nndadır. 

• Yunanistan mım mtlda!aa Jçtn 1ld mn 
yar drahml tahsts etinl§tlr. 

• Ga.zctecHere beyanatta bulunan Yunan 
ba~ekUI Metaluıa.s Ywuuıl!rtanda baricl, da 

bili ve mllll müdafaaya müteallik bcr tştıı 
süraUe uı'ab edilmiş olduğunu blldlrml§Ur. 

• Akdenlı: l~n Itaıya Ue Ingtltere ara.sm 
da yap:lacak nnla.şma mtızakcrelerl Romadan 
Londraya ruıkledllmlştir. AD.Jıı,,manm daha 

genişlemesi arzu edllm ektedir. 

• İnı;illz lejyon teı.ıkilD.tJ rel:ılnl.n ldlliıede 
s8yledlğl bir nutukta Almanyanm beş sene 
sonra 101i teki kadar kuvvcw olabllcceğl 
l!ndc Cdllınl§Ur. 

• Frnrık. sterlin ve dolnrm yen!dl"n 1oy 
metten du~urtııeceğl haber1 Londrn eaUUılyct j 
tar mahatlJ tarntmdan kat'l olarak tekzip e 
dllıne k tedir. 

• Pa.rL--ten vcrllen bir habere g!5rc Leb1sbm 
Frrulsa tnratmdıı.n kendlalno verilen lstikrua 
mukabil Çek-o 'ovakyamn tamamiyeti mUl 
klyc.5inl tekctfW etmıı.Ur. 

• Atına bUy11k el1;lnı!z Ru,en E§l'et evvel 
ld gtln l:Ar1clye mUzt~mı zlyıı.rctlc uzun 
boylu gl:iı~°"tllr. 1 

Hl. 

Bulunan iki ceset 
Nuruosmaniye camii arkasmdaH 

sahada bir ceset bulunduğunu dün 
yazmı§tzk. Üzerinde erkan nüfus ka
ğıdına göre bu ceset, lzmitin Akc-a.· 
mesçit mahallesinden 312 doğumlu 
Hasan oğlu Mehmettir. 

Bir ceset dıtha 

Dün Sirkeci nhtnnma bağlı ltal
yan bandralı "Erki., ismindeki balık 
çı motörünün makinisti Bemveneto 
motöriin kamarasında ölü bulunmmr 
tur. Ceset sahil sıhhiye ve belediye 
doktorlan tarafından muayene edil
miş, kömür carpmasmdan öldüğü an
laşılmıştır. Bununla beraber ceset 
morga kaldırılmnıtrr. 

islik Uil caddesinde 
bBşıboş bir hey~lr ! 

J?ün nkşam istiklal caddesinde 
devrıye gezen siivari polislerden bin 
lı~r nasılsa atından düşmüş, dörtnal 
gıden at halkı heyecana v · 
halk yan sokaklara kaçışmağa b:i1a: 
m~tır. ş 

Harbiyeye doğru gitmekte olan n· 
~? nr!·asn:ıd::m takip eden diğer b. 
suvan polıs ona miliıkül5tlıı ve ned 

t. b"l • b C!'n sonra ye ışe ' mış ve aııi bo~ h:ı. 
nı yaknlıyabilmi§tir.. • :& Y\a· 
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!Kral Edvardla Mm. Simpsonun'.ı~f[tW.:!:!11~ 
Ye kürküm ye! 

hikayesi 
Hakiki Aşk omanı 

Hazımsızlık, yiyecek meselesile 
alakadar bir rahatsı7hktTr. Kendini 
muhtelif ~ekillerde gösterir: Ek§i 
bir dil, ftğrz tatsızl!ğı, nef • kok· 
ması, karın şişkinliği, mide Üstünde, 
ağrılar, iki omuz ki.ireği arasında sızı 
knlpte yanıklık, iştahasızlık, hastalık, 
baş ağrılan ve dermansızlık hep kötü 
hazmın emareleıidir. 

(Z Kalender) imzasile aldığımtz 
bir mektupta deniyor ki: 

.. 2 sene ev-.;el bir kızla tanıştım 
ilk tanıştığım zaman tüccar gemileri• 
nin birinde makinist olarak çalışıyor
dwn ve resmi giyiniyordum. Şimdi 
makinistlikten ı:ıyrıldrm sivil giyiniyo
rum. Konuştuğum bayanla ne zaman 
buluşursak hep benim gemide iken 
giyindiğim elbisenin ne güzel yakış
tığını anlatmakla bitiremiyor. 

Bahriye elbisesile çıkarttığım resim 
lcri gösterdiğim zaman gözlerini re
simden saatlerce ayırmıyor. 

Ben yonında olduğum halde beni 
unutup resmimin karşısında kendin
C:len geçerek bitapJrnlıyor. 

Bu vaziyetten hiçbir şey anlamı
yorum. Beni bu husu"'b tenvir etme
nizi rica ederim. 

CEVABIMIZ: 
Nasraddin hocanın meşhur (Ye 

~rküm ye) hikayesini elbette bilir· 
siniz. İşte s:.z n vnziyetinizi de birazı 
buna uygun buluyoruz. 

Alakadar olduğunuz kız anlaşıldı-1 
ğma göre sizi değil, sizin cicili bicili ı 
elbiselerinize aşıkmış. 

Ve bu böyle olduktan sonra ondan 
size hayır yok demektir. Maamafih 
kendisile vaziyeti açıkça konuşunuz. 
V-e sizin şahsmm mı, yoksa cici el
b~enizi mi sevdiğini kati bir lisanla 
sonınuz. 

ZAYi 
Tiearet mektebi alisinin kısmı cv

:vcl ikinci smıfından alou§ olduğum 
tasdikname zayi olmuştur. Yenisini 
pkaracnğnn için eskisinin hükmii ol~ 
madığmı ilan ederim. 

Ticaret mektebi alisi 336 müda
vimlerinden 1 26 numarada mukay-
yet Kenan 

• 

YAZAN: Mm. Simpson'un yeğeni NEWBOLD NOYES 

Bununla beraber, Edva*l taliin ken-ı mevsime göre başka başka dudak bo-J 
dısine verdiği ve bu iş için büyütüldü- yası kula.nır. 

ğil va.zifcyi görebilmek için !azımgelcn . Tuvaletinin en küçilk teferruatı 
dürüstlük ve cesaretin buna kafi gelmi- uzun tetkiklere tabidir. Bir mağazada, 
yeceğini biliyordu. iki çorap veya iki eldivenin renlderi 

B o n i nı i ç i n o n u n hak- a.raamda bir intihap yapa.bilmek için 
k ı n d a a n c a k b i r suret. yarım saat sarf ettiği vakidir. Bunun-
te hüküm verilebilir: Onun yerine ge<(. la. beraber, satıcı kızlan hiç yormaz, 
meklc. F:m:edelim ki aşk ile vazife ara- hep onu severler. Bir şapka seçmek 
sında bir mücadele mevıuu bahsolss, için bütün bir gUn sarfcttiğl va.kidir. 
dUnyada hangi insan her şeyden fazla Fa.kat bir defa beğ(lndi mi, muhakak 
sevdiği kadını bırakabilir? Hangi insan? surette kendine en uyan şapkayı seç.. 

ömrUrJde hiçbir vakit sevmemiş olan miştir. Mn.da.m. Simpson dalına küçük 
kimse, ilk taşı ona, kaldınp o atsın. şapkalar giyer. Bu, onun hususiyetle

Güzellik it:inaıarı 

Wallis d:ı.ima itinclı "e Uti.roir. Bu 
titizlik belki ..,ıkıcı görUncbilir. Fakat 
Jyle zannediyorwn bu. sekizinci Ed. 
vardın hoşuna gidiyor. Bu itina iruıa. 
nm gözüne çarpıyor. Benim de na.zan 
dlkaktim.i cclbeti. Walli.s'in titizli. 
."'?i, makyajında., elbiselerinde, mun -
tazam taran.mı§ saçlarında görünür. 
Onun evinde. daima, elinizin uzanaca
ğı yerde bir tütün tablası bulunur, 
her ya.zoda uslu uslu duran çiçekler 
vardır. Hatta hizmetçileri bile fevka
tide itinalıdır. 

Akşam üstü, yat..'l'l.3.dan evve1, Mar 
dam Siınpson tuvalet yapmadan du -
rrunaz. Evvela, hususi bir losyon ile 
ma.kyn.jm1 siler. Sonra kB.furulu bir 
krenı ile masaj yapar. 

Saıba.hleyin, bt\yü.k merasim var · 
dı:r. Kalkar kalkmaz Macfam Simpson 
yüzilnil geren bir losyônla yıkar. Son-

ra. yanaklarına hafif allık sürer, kaş
larım yayar, gözlerinin etrafma. mai 
gölge vurur ve pudralanrr. Sonra., o· 
gUn süreceği dudak boya.smm intfua.. 
bm.ı yapar. Çünkü Madam Simpson 
sa.balı.leyi~ öğle fu..en ,.e a.kşam v<: her 

rinden biridir. Bunun sebebini bana 
şöyle iza.h etti: 

- Boyum uzun olduğu için geniş 
kenarlı şa?ka giyemem. Giyersem bir 
mantara ben2.Crim. 

Tuvalette bir eksiklik olmadığından 
em.in bulunmak için, Madam Sim psoo 
kendini aynada uzun uzun \"C her zavi
yeden tetkik eder. CUmberland Ter
race'deki 16 numaralı evindeki tuva. 
lct odasında Uç farafh bir aynası var. 
dır. 

Şimdi de, size, Madam Simpsonnun 
Cumberland Teı-arce'deki evinden bn.lı
setmek isterim. Fakat bu iş için onun 
"Buduar,, ma ~irmek 18.znndır ki, bu
rası, bir erkeğin yeri değildir. Bu iti
barla. • eve, drşarıdan bnkalnn. 

vr paya tale 
geenderiliyor 

e 

Bu ev, Yunan ~araylruı farzında. in
şa edilmiş ~UyUk bir binadır. Sokak
tan geçen adam, evin elli pe\)ceresj, 
eski, tarihi U2lubu taklit eden uslubu. 
Karent uslubu cephesi ile bu binaya 
bo.kı!mca şaşırır. Çilnkil bu yeni _ A
em.rikan denilen ve bir aile ocağından 
ziyade her §eye 'benziyen t.anda bir 
usluba alışkın değildir. Yu evin, bir 
<;ok gazeteler resmini neşretmişler ve 
a.ltma "Madam Simpson'un evi., diyf' 
yazmışlardır. Bunda bir yanlL5lrk yok
tur. Yalnız, bu evde. Madam Simp . 
eondan başka Lonclralı dokuz kişi da.
ha oturur. Hakikatte, Wallis bu eYin 
bir dairesini i~gaJ eder ki, bu dairenin 
herhangi bir AmerikA.n apartınanm -
dan farkı yoktur. 

E\in karşısında bir bahçe vardır. 

ade Tetkik ve Arama Ens
ni0 sü Genel Direktörlüğünden: 

l.-Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya (10) tale
be tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması 
lazımdır. 

a) Mzıden ocaklarında çal "abilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak 
(Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.) 

c) Lise mezunu olup Fre.nsızca, Alnıanca, İngilizce dillerden birini oku-

Sakin bir yerdedir. Fakat mütemadi
yen kapının önfü1de bir süıi.i gazeteci 
ve meraklı halk vardır. Bu itibarla 
kapıya kadar y:ılclaşmak zordur, güç . 
llikle varılır. 

Nihayet ben de kendime bir yol aça
bildim. Evde, Madam Nerriman kapı-ı 
da biriken gazetecilere bakarak dedi 
ki: 

NAKLEDEN: fa 

- waıus•i bura.dan kaçırdılar, ha
la ne diye bekliyorlar. 

Cevap verdim: 

- Ne yapsınlar. İşleri, meslekleri 
bu. Hem nihayet ben de bir gnzeleci 
değil miyim?.. • 

Evin içi 
Camit ve demir bir kapıdan içeri 

giriyorsunuz. Solda yemek odası var -
dır. Daha ileride, katibin yazıhanesi. 

Wallis'in katibi gayet ha~ bir İngi
liz kızıdır ve Wallis'in ona büyük bir -itimadı varclır. Bir hayli yü.klli olan 
muhabera.tı ile bu genç kız meşgul o
lur. 

Holda, sağda, dıvarm üzerinde, ha
yatımda gördüğüm aynalann en bari-
kuladesi olan bir ayna var. On kadem 
murabbamda olan bu ayna, zeviyei 
kaime halinde konulmuş kıt'ai daire
lerden yapılmıştır. Öyle ki. srde ori 
jinal bir dekor teşkil etmekle kalmı
yor, ayni zamanda, davetlilerin gidip 

gcli~lcrini, biribirleriyle karşılaşma,. 
larmı gösteriyor. 

İkinci kata <;ıkan düz bir merdiven
den çıkınca, geniş bir salon ile kar -
§ılaşırsmız. 

Bütün salonun pcrcfoleri, halıları, 
tahta kısmı, maiye çeken bir yeşil 

renkted!r. Kuyruklu bir piyano, eski 
bir yazıhane vardır. Dip tarafta bir 

ocak, kırmızı bir leke teşkil eder. &.ş 
tara.fta. eski ve bakır çemberli §arap 
kovası kömür ko\'ast vazifesini görür. 
Ocağın yanında bir minder, piyanonun 
yanında arkası yüksek bir koltuk, kıı

maş kaplı birkaç sandalye ve karşı -
da.ki parka bn.ka.n Uç geniş balkon var
dır. 

( Dcua n1JL var) 

Bunların şekli tnbiata göre değişir. 
Mesela hnzrm mayilerinin fazla ifraz 
yapması mide iltihabına, yahut kılra 
ciğerin e.ğmnasrna sebep olabilir. 

Hazım rahatsızlıklormm hemen 
hepsinin sebebi izlenebilir: Hazmm 
ilk safhasının tükürük tarafından 

tamamlanmasına mani olan yemek
ler; her lokmaya zehir katan hasta 
dişler; çok erk yemek, (mide vasat 
bir yemekle uğraşabilmek için en azı 
dört saate muhtaçtır) kabızlık; tava, 
ktzartma ve bahar1ı yemekleri sık sık 
yemek, taze ekmek, hamur işi tatlı· 
brm fazla yenmesi: domuz eti: mid· 
ye ve istridyc gibi kabuklu deniz 
hayvanlnn; çay kahve ynhut ispirto• 
lu içkiler; fazla sıgara içmek. faila 
üzüntü, heyecan ve yorgunluk ve 

muntaznm ekzcrsizler yapmakta ih
mal.. 

Hazımsızlığı muvaffakiyetle teda
vi ctm~k. buna sebep olan amili bul
mnkla kabildir. Mesela ağızda çürük 
di~ler varken mideyi tedaYiye kalkış
m:l k beyhude olur. 

Bi.m.utla soda midedeki ek~iliği 
dü;or.lt:r Diğer tarafta acı bir tonik 
i~tahı mttmr. Fakat hazımstZhk için 
umum:.ı mahsus tedavi şekilleri yaz
mak manası·!hk nhır; çiinkii her va· 
ka ayn ve b.aşlt başına bir tetkik mev 
zuu t~ki! erler. 

E~tr hanınsızlığm sebei mal\ırn 
değil ve rahatP1zlık i=ıatla devam 
~de;;,~ ilaç almaktansa doktora ba~ 
vurmak daha ividir. 

Irtor 

Bugün iPEK sinemasında 
Sevim!i ve nazik yıldız 

sn ro N lE v • nın 
GEf\TE RA Thıf OND ite beraber çevirdiği 

GCNCL VAR ASI 
Fransızca sözlü orijinal ve hissi filmini görünüz. 

llavetcn: P ARAMOUNT JURNAL ve M1CKEY MA VS 

il 

yııp yazabilmek. · d) Ya§ı 18 den a~ğı 25 ten yukan 
ohnam:ık. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. em~titüsüncle 1 ,uhat 1937 
günü yaptlacaktır. Açılncak müsabaka imtihnnmda kazanmış olmak
la beraber gönderilecek talebenin ihraz etakleri derece itibariyle 1 O 
öll'Umda bulwımak şarttır. 

En gü~el, en neşeli, 

en zevkli F raıwz filmi, 
iki saat gülmek ve 

eğlenmt-k için 

COŞKUNLAR 1 İ Bugün TCJRK 
8AR1 

3 - imtihan: Riyaziye (Hendese, Cebir), Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
Fizik, Kimyadan ve yukanda yuılı dillerden birinden yapılacaktır. 

"d lim. 8 d bul lar 1 Sinemasında 
na gı e ··· ar a unan : ilaveten: EKLER JURNAL 
Henry Ganıt • Mireillc Berrey • 1 

Pizella • Monique Rolland 1 · Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar mec
buri hizmete tabi olduklarmdan, bu hususta mükel!efiyetlerini tev
sik c:ıı1ek üzere tmhhütname verecekler ve bu.'"lcn için de mute-

fiii!ilUAR'W SAKARYA (Eski Elhamra) SINEMASINDA 

ber kefil gootcreceldcrdir. -
Bütün İatAnbul bnllanı koşturan, dans kralı ve kraliçesi 

FRAIDE ASTAIRE ve OINOER ROGERS'ln 
En büyük muvaffakıyetlerini te~kil eden 

~ - 1.süycnlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasml, mektep 
phzdetnm:.ııcsini veya bunlnrm wdiltli birer suretlerini, 4 kıta foıoğ
rnf ve dilekçelerini, 28/1 /937 perçembe günü e.kşamma kadar An· 
karada M. T. A. enstitüsünde genel direktörlüğüne göndermeleri ve 

29/11937 cuma giinü aıhht muayeneleri yapbnhnak üzere, öğle-
Filoyu Takip Edelim 

{Follow the flcet) ~aheserini gidip ı:örünüz. 
clen evvel Bay Hasnıı aparbnanaıdaki enstitü dairesinde bulunmalan 
ilin o!wıur. (2118) (3674) 

Yılbaşı hediyelerinin keşidesi 6 ltfuıunW\allİ çar§8Dlha akşamı yapılacaktır. 
. -

8iZ.E Ne YAPMA)( 
R \?J OiS;~;z.? 

Mi ki Afrikada haydutlar 
Sİ~AHL~R.'N rz., 
ALDIK'TAN SONR~ 

ADAM 1.. .o.·R., N t'Z.' 

s e- r:ı 61:.),. 8 ' -
~Ak.M~K 
~ 

pesinde 
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Nankör 
Bnt, ben nanldSrUm. •• Sen beni m·ı 

ne eeftl. perif&ll ve muhtaç oldufurr. 
bir arada aldın: bq sene milddctk 

damdllJ1 altında barındırdın. Fakat 
ben, amcamdan mirasa 1ı:ondutumun 

altıncı haftamda, iktmaden hOr oldu
fumu hissedince, dostlUk boyunduru -
ğunu parçaladım, Alicenaplığına med • 

yunlufumu çifnlyerek senlnle danl

dnn. 
Ben, nank<Srilm, maJQm... Ben ki be§ 

param yokken, on hizmetçi ve uıafın 
hizmet ettili senin konağında bllyilk ik 

ram1ar ı~rerek yapcbm. Senin en iyi 
doatundum. •• Fakat, benim bu tarzdaki 
fakir bir miııafirln •ufycti nedir bilir 

mialn? .. Masrafını parayla defil, daimi 
neteyle, hoısohbctliffyle, sevimlililf1e 
ödemeye mccbunundm. 

Bet •ene müddetle, ben, ben olama
dmı. Hakiki fikrimi s6yliyemedim. Se· 
nin ahvali ruhiyene göre davranmam 

Jbımgeliyordu. Düşüncelerini benimsi
yordum. Bir kaptanın barometreyi ta 
kip etmesi gıöi1 yüzündeki hattan tet· 

kik ediyor, gillümsediğin zaman ben de 
cWüyor, tomurttuğun nman auamak 
ınecburiyetindc kalıyordum... Halbuki 

-..eli o esnada, parlak günqin. yefil 

•laçıantı 'fe mavi semanın keyfini gön

lı ortaya çıkmak mecbwiyetl vardı. 
Qayrimuntuam Matlerde aemn kap-

rlaine ı~re yemek yenir. Sen mUthit 11-

c:ak odayı aevenin. Ben kanlı oldufum 

için yU.dlmden alevler çıkardı. Bap 
yanardı. Kaç bre bana bakarak : 

- Amma da uhhatliatn mapllah 1 
Buranın hana sana yarıyor. Bu evde 

rahat ediyonun ya,.'1 arkadq! - derdin. 

Blr mektup rııan yumak için odam· 
da ancılı: oturmak mecburiyeti oka, ıo 
fuktan lalardardım. Pard~ıUmll giymeK: 

boyun atkmu 1&nnalr mecburiyetinde 

kalırdım. Şayet çekin~ bir tavtrla da
dı kalfaya: 

"- Biraz odun yok mu? Sobanıı 
yakmak istiyorum 1,, desem, hemen 1ıcq 
lamu çatar: 

- Havanın nesi var? ... Hem beycfen 
di kendi odalannda o kadar fazla odun 

yakıyor ki, başa çıkmak için bizim ik
tısad etmemiz lazım 1 - derdi. 

!ıte her ıey bu pildcydi. Fakat 
bunların hiçbirinden fiklycte hakkım 
yoktu. Filhakika etrafımda on hiznıet
kir bet ıenedenberi hizmet ediyordu. 

Hatırlar nmnn, bir gUn, Ahmet ağa, 
traı olmamı§tı. Sen ka§lannı çatarak 

bağırdın: 

- Nedir bu halin? ... Kaç haftadır 
ltlmde hisaettiğim \'e sevinçle haylar· berbe~ gitmedin?.-
IDU istediğim çolı:: olurdu ..• Ama, bil- _ D~rt gUndür. 
ttın bu hisleri kalbimde hapsetmeliydim. _ Böyle dolaşma.... Kirli hissi veri-

Çtınlril sen lmgmam 1 yonun-

Seefmt tahammül edilir bir perdeden Ahmet ağa, eski emektardı, aksi bir 
fulaya hiçbir saman y{lkaeltcmcscllm. adanidı. Tenlenmck bo§una gitmediği 
OGrllltll çıllarmamak için ayaklarımı ye için homurdanarak: 
re ihtiyatlı basmağa mecburdum. Ba • _ Ben kirli değilim.. Bunu bana rah-

zan ba! ağnsrndan kafa tasım çatlıya metli paf& da s8ylemem
1
gti. 

tak gı"bi olurdu. Fakat dadın yanıma öfkesini geçirtmek için sen hemen 
sokulurdu: yumuşadm ve gUlerek: 

- Afı pa§acığnn 1 - derdi • Demin - Darılma, Ahmet ağa.. İki gün traı 
aolaıda. biç konupıadın. Bi.ı:im bey de oJınupun. olma.mrşsm. .. Bunu bana ar
llOlfturttu, kederlendi. Kuzum ne olur- kadqım hatırlattı. Onun cödlne bat • 
sun. konuı, kendisini neıelendir. Senden mıt ı . dedin. 
bqb kimae, onun hilznflnQ dalttamı Halbuki ben sana biç bayle bir ICY 
)1IDr' ! .ısylememittim. Sen herifin lSfke9ini ba-

Dalkavukluk, taklabanlık yapmaııı 11 na çevirmek kumaz~ğını gösterdin. O 
mmgelirdt gilndenberi çektiklerimi hiç tasaYVUr e-

Senin bütün dertlerini, rabatsısbkla- debildin mi? Artık odam büsbütiln ih
am, böbrek afnlanm. uykusuzluklan· mal oluyor, günlerce süprülmedcn bı
m, mide bozukluklannı ben de beraber rakıhyordu. Ne istersem ters cevap alı-
pkerdim.. yordum. 

Nezleden ödUn patlar, a.acık yaka- Eminim ki Ahmet ağa kendi kendine 
laman yataktan çıJananm. lnlenin, of -ıtokmut herife bu yaptıkalnm çoktur 
lanın. Boyuna dereceye babraL Da bile 1,, diye homurdanıyordu. 

ld yanmda bulunup seni eflendlrmek, Ben. nank~rlbn. 
maneviyatım yObeltmek lUım. Halbu- Ba fikri bence tenin dimafmGmı .n-
ld kazara ben baata1anacak olum, o- meme imktn yoktUI'· Fakat pyet hayat 
damda yatmamm imklm ım var? Her ta., bir gtın, ADah ~emıesln, talih at'

pkil neteli tavrımla qağı inmeliyim, tık sana gUlmiyccek oluna, servetin e
yemek yemeliyim. Gayri ilıtiyart hafifçe tinden gidene seni de ben davet ediyo
öbllrecek olsam, hemen §Üpheyle yüzü rum. TcvarOB ettiğim kiiçilk ov, pek 
mo bakar, ıoramn: basittir, fakat merak etme, açlıktan öl-

- Nen var? Neye öbDrilyonun? menin. Mutedil mnmıt bir yemek oda 

Tonton Amca 
kitap okuyor 

Benim, Jikayt cevap vermem lbun: anda otunınun, Wrin buna muılcabil ' 
- Bir ıey değil ..• Boğazımda bir teY yatak odanda da hani hani yanan bir 

' Vara şaka 

Karanlık sokaklara 
limba konulmamalıdır! 

Yazan: Yekta Ragıp 'One" 
Belediyenin, ıehrin muhtelil yerlerine 

yeniden um bin liınba astırmak kararı 

''ıokak yarasalan !,,nı hemen tel§ga dü
türdil. 

Bugünkü karanlık sokaklardan bir 
çoğu aydınlanırsa ıenelerden beri ta. 
ayyün etmi§ olan seyrangihlar ortadan 
kalkacak, buraların müdavimleri §ehrin 
daha kenar semtlerinde baıJca bir yer 
aramaya mecbur kalacaklar ... 

* • • 
"Yarasa,. demekle ne demek iıttl:li

ğimi.lii farkettinis değil mi? 
Haklısınız. Çünkü sizin bildiğiniz ya· 

rualar sokaklarda dolatmaı:lar. Benim 
bahıetmek istediğim yarasalar iıe so. 
kaklarda ıezerler. Fakat tek değil, 

!jıif t dolaprlar .. Gece kuflanna bcıueyif 
lcrl onlar gibi karanlık çökünce ortaya 
çıkıp dolaımalandır. Hala anlamayan 
var mı bu kutlan .. Varsa söyliyeyim: 

- Sevdalılar canım 1 

* • • 
Bunlar ekseriya hava karardıktan son 

ra buluşurlar.. Ayak üzerinde el sıkış· 
tıktan sonra ilk karanlık sokağa dalar
lar. 

Artık ikisi ide bilyUk tehlikeyi atlat. 
mışlardır. Kızın anneıi, baba.al, veya ak 
rabaauıdan berbangl biri tarafından gö 
rillrnck tehlikesi yüzde doksan bertaraf 
edilmiştir. ÇUnkU aevdahlar daha küçük 
se baba ana, akraba ve taallQkat tehli
kesi varittir. Bu tatlı gezmenin hesabı 

evde hiç de iyi bir ~de ödenmez. 

kenetlenir, yarım kalan mevzua devam 
edilir. 

Bunlar için sokağın batak, qaaıur, JID 
kuş olmas nın hi~bir tesiri yoktur. Bı.e 
rir ki karanlık olsun 1 

Aralarında muayyen b[r ıe.me M&ti 
tayin ederler, bu saate kadar devrill .. 
seyyahları gibi gezdikleri ıemtin ne ili• 
dar karanlık sokakları v:ıraa dört diSQtr 
ler •• Ve dalma sokakların duvar diplvl. 
ni takip ederler. Bazı sokaklar vatt:lır 

ki karanlığın çokluğu bakımından çok 
istifadelidir. Buralarda saatlerce apft 
yukarı dolaşanlar olur. 

* • :,. 
Sevdalıların en çok bulunduğu ıokalr

lar Beyoğlunun karanlık sokaklındır. 

Çilnkti o tı:.raf ın sakinleri kapılarınııı 

önündeki merdivenler tizerine kadar 
çıkan. hazan oturım çiftlerin hiç rahat• 
lannı bozmazlar, öksUrüp aksrnp tedfr 
gin etmezler. 

btanbul cihetind! iae vaziyet bCSyle 
değildir. Eski &let!ere ı:öre mahalleli, 
yahud da yoldan geçen birinin durup 
şüpheU şüpheli bakması, hatta: 

- Bana bakm .. Burada ne ifiniı nrP 
diye tehdit savurup kavga çılrannuı 

muhtemeldir. 
Bu itibarla gece ku~lan Btyotlutıa 

akın ederler .. İsterseniz bunlann takip 
ettikleri bir yolu da çiaeyiın. BeJki bir· 
kaç ki,inin i§ine yarar: 

Karaköyde buluşan bir çift Tunelin 
yanındaki sokaklardan doiruca Selinilc 
bankasmm yanına buradan da kaf!!1& 
merdivenlere çıkar, Kulcdibine, oradan 

ca: Şifbane y'.lkuşu ilıtilnden Toıkaparana. 

_ D.rrank, ıcbrang ! iki kurJun patlar.. Pcrapalas arkası Tarlabaşı yolu1la Tak 
KurJun patlamasa bile qek sudan ge· simde apartımanJarm arlraımda kenlli
linceye kadar muhakkak dayak yiyc~k- lerlni bulurlar •. 

Sevdahlar kadın veya erkek olabilir
ler. Kadm kocası tarafından yakalanın. 

tir. Daha yorulmamıflaraa caddenin br. 
ETU erkek için de dayak tehlikesi il tarafına geçip Taksim bahçninin 'la· 

nmdaki qla yokutundan Ouh&M)"e 
mevcut olduğu gibi kendisini beklr inerler, Me~kaya çıkıp ''Tatlık .. nam 
taıutbğı kadının yanmda foyaımrn mey mevkide "mckı ve aram,. eylerler. 
dana çıkarak 0 kadmı veya kın elden Zaman zaman burada ve karınlık 
kaçırmam, üıtelJk ~k~düt bayılan ıokaklarda keeldn ,.ıthklır fer.,atlar, 
kanam da otomobile altıp e-ri'ne g6tdr. :s 
ınesi menuu baha olabilir. safı ıola kaçıımaJar olur.. Muhakkak 

gece kuflanndan bir çift ya bafka sev-
Bütün bu tehlikeler olmua bile be- ıillsi tarafından veyahıid da yakınların. 

klr gencin bir bqb angiliainin g~r- dan biri tarafından yakalarumttır. 
mesi daima imldıı dahillıtiedir. Bunlan en çok ainirlendiren htd9e. 

Halbuki ... Karanlık sokakta tanınmak gezdikleri sokaktan biltUn llmbalanaı 
pek mUfldlldilr. O da anca!' yüzyüze yakarak geçen otomob~rdtr. Çünkl 
geldikten sonra kabildir. ı••k bütiln huzur ve rahatlannı ı.... .. -. 

Sokax.a oirilcli mi iki taraf hemen bi.. :r ~-· 
19 • Gece kutiannın batlanna ev ve apar-

ribirlerinin kollarma girerler. Yeni ise- tmıanlırdan menimine cire ka,.a. 
ler bu tetebbüail erkek yapar. Evvela karpuz, ıonn, sarmılÜt •tiprtlntU atıl• 
ıevgilisinin ·elini tutar, sonra koluna dığı, au döküldüğü de vakidir. Andak 
aımaıkı girer, karanlık kesafet peyda e- bQtiln bunlan dökenler aerillıla' 
~ ve karfı tarafın da mllaaadeklr sokak defittirmekten ı.p. bir telİl' 
davrandığını g8rilnce iti azıtır, arkadan yapamular •• Biru acı, blru kirlenmek 
belini kavrar, ayaklanrun al:!nnlamu bL TIS gelir ıece kuflarma.. 
nöirlerine uydurarak ldolqır, dururlar.---------------

* .... 
Yarualar karanlık bir .obfa daldı

lar mı artık onun imtidadmca yürürl~r. 
Buan bu k:araııhk anaum nihayet bu
lur, ortalık aydınlanır- Kolkola yilril. 
yen çlitler de hemen ayrılırlar. Admıla
nru sıklqtımlar •• İkinci bir karanlık 
sokağa dahncaya kadar ... Ayaklar bura 
da da ayni tempoyu !derhal bulur, eller 

HABER 
At<•AM .P08TA81 

IOARE Evı• 
lstanbul Ankara Caddeli 
• Poata lcutma "; 1atuW 21t 
Telgraf adresi: l&tanDul HA8&A 

vazı ıeıerı telOfonu ı IU71 
• idare ve ııan ..... c H 

kaldı. eoba bulunun. Hastalandığın saman 

Ah pyet yatağıma girip de "hasta- kot'kmadan uzanır ve kendini dinlersin. 
yun r· diyecek olsam, daima kalfanın Sana kaprislerimi zorla kabul ettirme
hemen sana şunlan f11lıyacafmr bili- meğe ahdettim. Şahat hürriyetine hDr-

(~-- son 
u'hli~alih mulıatt1/Jele'ti 

ı ABONE ŞARTLARI 
l.irlı,,. Mıll6t 

rim: met edeceğim. tdctialannı, fikirlerini 
_ A beyim! Böyle adamlan etrafına serbestçe söyliyebilinrin. Hemfikir de -

.. toplarsın? Ne ite yanyor? Bir de U.- ğillek münakat1 ederiz. Velhasıl evimde 
teUk wtalığına bakmak Jizım! .• Kim· geçireceğin gtinlerin dıprdan yaldızlı 
tııWr brontit mi oldu? Belki de griptir, 

~·9•4-1918 

r i Yazanlar: lngiliz ordusu hava r.abitleriııden Kemıeth ı 
J,.~ Brovn Colline. Meşhur aeyyah ve muharrir Lovell Thomu 
.... - eo - Dillmize çeviren: A. E. 

Yusuf Peygamber gUnlerinde bile likte karpya geçti. En U1 bef yl1s Türk 
bu yirmi altı kitinin Uatllnc hücum etti. 

.. nellll '~ Kr •YOO Kr. 
• •ylık 7aG .. ... • 
3 •vtıM 400 .. ~ .. 
' eylık 190 _.. aG0 ,. 

SaAıbı w Ne1111aı llit/iwjı 

Hasan Rasim Us 
Basııtht• ,,., fY AKm • .,...., 

n içinden kalayh olmamasına gayret e-ı 
-::aı!:':;~al doktoru çağırtırdın.. decefim .. Xendim evimde rahat edlyo -

Beni tedavi için değil ha.. Sirayet kor- rum diye benimle ot11ranm da ayni ra
lruawıdan.. Beni dehlemek için 1 Kimbi- batı duyduğuna kani olnuyacağım. 0-
lir hanci hastane köşesinde geberir, ka nun da zevklerini düşüneceğim. Eski 

Şeria ovası böyle bir ordu ganncmit
ti. Apğıya inip de Moab topraklamıa 
doğru olan geçitleri aldıktan aonra blSy 
le oldu. Almak ise pek de kolay ot.ama. 
dı. 

Fakat Şerianm öte tarafı çok sık çalılık ::~~~~;;;;~~~~;;;;~~:: 
tarla örtülil idL Bizim çocuklar bu çab-

Iırdım. tecrlibelerim buna müaaittir. 
. Bı"r Acem darbımeseli vardır: Aya- Londralılar ırmağa Hajlah noktaaı-

Nanköd dan hücum ettiler. Yakıcı ve eritici ma-
Evet nankörfun... Çok iyi yemeklerle ğmda ayakkabı olan bUtün dünyayı kö- Jdneli tüf eklerin ateşleri altında ırmak. 

kammu doyurdum .. Midemi yakan bi- ıele kaplı görürmilıf. tan karııya geçmeğe mecbur oldulM. 
berli çerkcs tavuldarı nefis olmuı 1 diye Ben böyle otmıyacağmı. Tilrklcr görmeksizin yalnız bir sal karır 
yattum.. Ben ki baharatı zeJTe kadar Nakleden: (HAtice 5ÜJ'effa) ya aeçebildi ve parti baıJadı. 
bamıedemem, dadı kalfanın yaptğn bu --------------ı O gün Hog Hampıayr'm gördüiü 
mahut tavuğu üstelik de methetmek 11 lılcrden hakikaten gurur duydum. Oja 
_ ... _. Methetmek ~öyle dursun, l~tıöa ırmağındaki kayıklarla olan t~rübeıi 
;ı;UDQI :r H A B E R ' i n d • rd" ile yemek mecburiyeti vardı. dolayıaile onu Şeriaya gön ert1l1§1e ı. 

•-,. .__ -1"1111, fizlice odamda GUzelllk Do"itoru Ojadaki işi dolayısile o timdi bir çavuı-
-s •-~ a-r-- Kuoonu: t J 

mide a!mJınndan ıavrandım. Gene er- u. 
lesi gn~n eoluk fakat ncıeli bir beniz- ilk sala binerek yirmi altı kişi ile bir 

lıklann içine gizlenerek hem kendi, hem 
de arkalarmclakiJerin hayattan için harp 
ctıller. 

Hamppynn sah kartJYa bir ip ger. 
mitti. ipi bir ağaca balladık ve ka~ı 
sallarla takviye kıta1an g8ndermete 
baflal:bk. Sallar bUyilktU ve çok yavaı 
hareket ediyorlardı: kolay birer hedef 
teıJcil ediyorlar ve teker teker gidiyor
lardı. Her cal sahilden uqJdaıtıkça 
Türkler bütün ateşlerini onun ilıtUne 

temerküz ettiriyorlardı. 

Salda alçak bir kenaT korkuluğundan 
başka hiçbir gizlenme yeri yoktu, bu 
da an~ak sekiz kiıiyi koruyabilirdi. 

Bir sefer de aekis kitinin yedili ...... 
rak öldü. Hem mesele bu kadar lda ._ 
fil Dağlfrda bir yerde yaimur yap 
yordu ve Şeria ırmaiı çok hıala J.itk· 
ıeliyordu. 

Ben &özetlerken ırmak iki metre lraı; 
dar yükseldi ve kıyılanndaıl d:~ 

doiru yayıldı. Kabanmt ınnalm 
de çalı çırp, odun. ve apç ıc;...Stltri 
geliyordu. Bir ağaç ılMlni. '1 
dörtte üçünü katet.mit olan bir lak-~ 
çarptı ve devireli. Yolculama hepli 
murtularla akmakta olan upn 
dkilldü. Sal ipe ta1almqtı. Çektik, 
tık. (Devamı _.J 





Llk maıtarınıo onaoeu baltalsında 

Fener - Cttneş 
atımlarını karşı karşıya 

.. \I• 

gorecegız 

alatasaray • Vefa, Beşiktaş -
Beykoz mUsabakala.rı da 

senenin en enteresan 
maçları olacaktır 

Yam "&blnı ltaclmda lellellla en 
m11bbl& Mhl maçlarmcla.n birine p
Jdt ~ 
Ştaa&ye kadar yaptıkları maoıaraa 

hlO ,..nmem.fi bulunan Fenerbelıce • 
~ talmnlan a.runıda eerepa ede
f///lk ~ bu bqı)IP'anlh pmptyona 
a.nnde ~ tesir çok mtllıim ol· 
....... bl1tUn spor merakhlan bu 
....-•tloealnl keatfrmekJe uiı:qıyor 

•• Llk ~ bidayetln&mherl yap 
.. ,... ... ht.J ıc>l nmeden yirmi 
..... pi gıbzıq 88ı1'I • ıw..ı tala• 
~~ cıkacat olan <llmt 1bn· 
",. ~ leJda 07U11 J'8PIUI - -

' 

gol J&l*D aan kumaa taJnmm Vefa.
ya nıafl6p oiacatmı t.ahmtn etmek hlc 
tUpheU Jd, hatalı olur. ucak lYl bir 
derece almak umiyte hamlanaıı Ve • 
falılar glbıeJ bir oyun tutturdllirlene 
ae~ heyecaııh ve ll8Vkl1 bir oyun 
gônldll loacaklardJr. Son oyuD)arda 
gittikge dilzelen Vefa tılrnnmdan Ga
ıatuaraya kartı bundan baelra bir eey 
beklemek de dofnı oJamu b.naatln • 
deyi&. 

BBŞIKTAŞ • BEYKOZ 

Şeref etadmda ya.pılaeak olan ba 
maota pllbi;yet blb'lık bir Ultlmalle 
tlph be)'U tarafta kalacaktır. Yalnm 
at.edenberl Bet1ktaea karp Be,.kosttiı 
ne umUJma& oyunlar Çikarmq oldup 
gWntme ptüi1ecek olUl'I& lıerbanP. 
bir aOrprbde bıwd""'ua.ır lgbı Be • 
l1ttafm gok ctadl davrumuı tbnn • 
gelcQbıi kabaI ııarttır. 

BiLAL • tsTANBULsPOR 
Beyc>b • Betikt8I ma.gmctaıı evvel 

yapllacak olan BıW • lstanbuJapor ma 
çına pllnce: Şhnd.iye kad&I' ya.ptığı 
karoilapıalarda bir beraberlik olsun 
elde ecJememlf bulunan mı1.1 taıammm 
~ra katoı bugilne kadar elde 
edemedlji bir muvaffakıyet g~~ 
sie ihtb:dali ydk denebilecek k~ Ü 

---1!11111\· ~. 

Halk evi 



Yarı ölmüş ad~a~m~la~r ~y~u~r~dduu~~~Tiii~~i~~·E~~~~ifiiiiiiİ 

Şeytan adası 
Artık Fransa için bir yüz 

karası olmıyacak 

MY<eDze 
K~ramet ve mucizeden bahsedili

yordu. Birisi anlattı: 
- Vaktiyle bir hoca vardı ki şöhre 

ti bulunduğu köyün hudutları dışına 
da yayılmış, keramet sahibi olarak 
tanınmıştı. Rivayetlere göre körleri 
iyi ediyor, kötürümleri koşulara gire
bilecek derecede sağlamlaştrıyor, 
kırk yıllık kısırları çocuk sahibi eyli
yordu. Bir bacağı sakat bir akrabamı 

nm karşısına çıktı. Hoca bir takrm 
dualar mırıldandı. Sonra: 

- Değneklerin birisini at, dedi. 
Hasta değneğin birisini attı. Hoca 

bir takım dualar daha okudu. Bir 
emir daha verdi : 

- Öteki koltuk değneğini de ati 
Hasta tereddüt ediyordu. Hoca hid
detlendi: 

- Sen benim kerametimden şüp
he mi ediyorsun. Sözümü dinle! 

Hasta bu sözü dinliyerek ikinci 
koltuk değneğini de attı. Ve .. 

Hazır bulunanlardan biri merakla 
atıldı: 

- Mucize oldu ve hasta yürüdü 
değil mi? 

v al IFl1 <BJ o ifil 
Otelci, telaşla oda kapısını vurarak 

müşteriyi uyandırdı. 
- Ne var? Ne rahatsız ediyorsu

nuz? 
- Yangın var, yangın! Çabuk kal 

- Hayır, koltuk değneğini atınca 
yere düştü ve sağlam bacağı da kı- , ___ ..... .,. 
nldd 

Yaş IFilaısU:aOo<SJo Dilenci - Bu para kalp! 

Makk"iımlar, 'bir daha gelmemek, d<hı memek üxre Şeytan adasına sevke
dilirlerken: (KÖ§ede Giiyan yüz karasının Fro-J'tS(Mııtı yüzünden silimnesi
?ac .wbep ol.a.rı avuloat ~I-ireıJ Maroger ). 

- Kann neden öldü? 
- Doktorlara sormadım. Fakat 

bana kalırsa çok çabuk yaşamaktan! 
- Ne demek o? 

- Na81l anlad.m, Hani cima idin1 
- Amaymı ama, b1ıdaıa değilim! 

lfByaltır©©l©l 
Dimyanm en berbat ıklimli yer -

lcrinden biri olduğu için "Şeytan A
daları., lakabı verilen F ransanm Gü
yan ceza müstemlekesi nihayet lag
vedilmek üzeredir. Ahlaksızlık 
ve irtikap kaynağı, zulüm ve itisa
fm m~ru görüldüğü yer olan ve ah
laksızlık canavarları yetiştiren bu 
ceza evlerinde insanlar gardiyanlan
nm merhametine kalmaktansa, ken· 
dilerini denize atıp köpek balıklan
na yem olmağı tercih ederler. Bura
ları Fransa için uzun zamandrr bir 
yüz karası teşkil ediyordu. 

Bu yüz karasından F mnsayı kur
tarmak simdiki halk cephesi hüku -
metine nasip olmaktadır. 

Ceza miistemlekesinin ortadan 
k<·ldrnnasmn karar verilmiştir. 

Fakat bu birdenbire yapılamaz 
riinkü F ransaya avdet edecek olan 
mahkumların hepsini koyacak yer 
bulamıyor ve bunları öyle rast gele 
kaprp koyuveremez. lş tedrici ola-ı 
cnktır. Oraya bundan böyle yeni 
mal '...um gönderilmiyecek, ve mev- ı 
cut olanlar da zamanla geriye getiri· 
)erek F rnnsız hapishanelerine yerleş -
tirilecektir. 

İlk adrm olmak üzere Fransa ad
lıye ve müstemlekat nazm, korkunç 
La Luvar ile La Martimiere gemile
rinin. Giiyana canlı yük götür
memelerini emretmiştir. Bu gemi
lerde mahkumlar, isyan edip idare
yi ele geçirememeleri için demir ka
fesler icine kapatılır. Her kafeste 
en küçük kıpırdanmrya karşı der
hal kaynar sular salıverip mah
l·umlan haşlamak için tertibat vardır. 
Gemiler her seferinde 800 mahkfım 
alarak Giyana senede iki sefer ya -
parlardı. 

* * 
Ceza müstemlekesinin lağvı mat

mazel Mircille Maroger adlı güzel 
bir avukat kadının kahramanca me
saisi sayesinde olmuştur. Bu ka· 
dm bal ayını tetkikler yaparak o
radaki ahval ve şeraiti anlamak 
iizere Güyan'da geçirmiş, en çoğu 
Arap olan gardiyanlann inanılmaz 
zulüm ve itisaflarmı meydana koy -
mustur. 

-Bu gariyanlardnn birisi mesela 
bir mahkumu sütünu içmek i..izere 
Hindistan cevizi kopardığı için öl
dürüvermişti. Yapılan sorgudu gar
diyan mahkumun • Hindistan cevi
zini kendisine fırlatmak üzere kopar 
dığmdan dolayı, daha evvel davra 
narak onu öldi.irdüği.inii söylemiş 
ve hiç bir ceza görmemiştir Ayni a-

dam diğer bir mahkumu da sokakta 
kendisine sürünerek geçtiği için öl -
dürmüştür. 

Gardiyanlardan birisine Khelifi 
adlı mahkumu öldürdüğü takdir
de bir nişanla taltif olunacağı 
vadedilmişti. Gardiyan da asıl 
adamı değil, fakat F ournier adlı baş 
ka birisini öldürdüğü halde gene 
de nişanı almıştır. 

Gardiyanlardan birisi Şeytan A
dasiyle Ruvayal adası arasındaki 
kabloyu tamir etmek üzere, kabur
ga kemiklerine tabancanın namlısı
nı dayayarak Savoiry adlı mahkumu 
köpek balıklarının kaynaştığı sulara 
atlamağa mecbur etmiştir. Adam· 
cağızı balıklar derhal parçalamış · 
lardır. 

Gardiyanlar geceleyin dışarıda 
kalmaları ve diğer ufak tefek müsa
adeler için mahkumlardan boyuna 
rüşvet almaktadırlar. Mahkumla
ra F ransadan ve bilhassa kendilerini 
seven kadınlardan gizli gizli paralar 
gelmektedir. Her gardiyannm aldı
ğı rüşvetin senede 20.000 Frangı bul 
duğu tesbit edilmiştir. 

Bir mahkum arkadaşım öldürdii
ğü zaman gardiyanına 500 Frank 
verebilirse, bu katil vakası hiç mey
dana çıkmaz. 

• * * 
Fransız Güyanmda 7000 ila 8000 

mahkum vardır. Bunların ekserisi 

- Nişanlandığımız vakit benden 
beş yaş küçük olduğunu söyliyordu. 
Ölümünden sonra öğrendiğime göre 
ise son zamanlarda benden on yaş 
büyükmüş. Demek on sene içinde 
yirmi be§ yaş birden ihtiyarlamış. 

- Neden o kadar alkışlıyursun. 
Opereti pek mi beğendin? 

- Yok canını, bilakis! 
- O halde? 
-Uykum açılsın diye alkışlıyo-

rum! 

ana toprakta biberin gelmekte oldu- _ Hepsi mum değı1, çoculdardan be §ini ödünç aldı. Kooa.cııM, bir nı11zi71-
ğu Kayen şehri yakmlannda tutul- lik yapacak! 
maktadır. Sahilin karŞısında da yüz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
başı Alfred Dreyfus'un dört sene çocuklarla artmaktadır. Fakat bu · rada halka kendisini o kadar sevcfü-. 
hapsedildiği korkunç Şeytan, Ru - rası dünyanın en kötü, en sıcak miştir ki hükCımet onu iadci mücrimia 
vayal ve Sent Josef adalan vardır. ve sıhhate en zararlı bir iklimine mukavelesine rağmen F ransaya tes
Şeytan adası en azılı suçlulara mah- maliktir. Mahkumların tutulmakta Jim etmemektedir. 
sustur. il Ruvayl da bir kale, bir olduğu alçak sahil mıntakası, dün. 
hastahane, bir manastır ve bir de yada mevcut zehir!i hayvan ve ha
ki]ise vardır. ll Sent Jozef hususi şeratm en müthi!'}leriyle kaynaşır: 
bir zapt ve rapt altına konması lazım Timsahlar, zehirli yılanlar ve sayı
gelen mahpuslar için bir ıslahhane- sız korkunç böcekler hep buralarda 
dir. toplanmış gibidir. 

Mevcut mahkumlardan başka, Ceza müstemlekesinin mütecer · 
cezasmı bitirerek serbest bırakılmış rit vaziyetine, gardiyanlnnn şiddet
binlerce sabık muhkum vardır. Bir lerine ve kaçanları bekliyen müthiş 
mahkum ceza müddetini bitirdikten tehlikelere rağmen, birçok mahkCım
sonra ayni müddetle müslemlekede lar kurtulmağa muvaffak olmuşlar
kalmak mecburiyetindedir. l\'1esela dır. Bu adamların anlattıkları da, 
yedi sene hapse mahkum olan bir Şeytan adalarının ne miithiı'! yerler 
suçlu, ceza müddetini bitirince Gü- olduklarını dünyaya bildirmi~tir. 
yan'da serbest olarak yedi sene da- Bu firarların en meşhurlarından 
ha kalmağa mecburdur. Böylece birisi Fransız doktoru Piyer Bugart' 
Fransa, müstemlekesinde nüfus art- m firandır. 
tırmak gayesini gütmü~tür. Doktor tam yim1i üç gün, su a-

Canilerden mürekkep nüfus ka- lan bir kayıkla müthiş hattıüstiiva 
dm ve erkek mahkumların kendi güne!2i altında yol almış ve nihayet 
aralarında evlenmelerinden doğan Venezuella sahilelrine çıkmıştır. Bu-

Ana vatandan 8000 kilometre u
zakta ve müstebit memurlarla gar
diyanların kontrolu altında bulu
nan bir ceza yurdunda her türlü 
suiistimallerin inkişaf etmesi şüphe
sizdir. Şeytan adalarındaki ceza ev· 
lerin;n kaldm1masmı Fransızlar çok 
iyi karşılamaktadırlar, 

Ka<lm - Karyolamıı altında bir hır
sı:: uar aaWxı? 
Erkek - Ne zararı var'! orada çalıııa

cak bir şey yol= ki! 

KtYJ m~ ır©!aı lhı n ne 
Pokerde kaybediyordu. Şansını el 

çabuk]uğu ile düzeltmeğe çalrştr. Fa· 
kat hile yapmasına rağmen gene kay
bedince kağıtları masaya vurarak 
kalktı: 

- Hile yapt!m da ondan yenil
dim, dedi, horcum falan yok 1 

Ketııli-sinc giivcnemiyen acemi avcı 
- Acaba kaza ile mi öldü, yok:sa in
tilıar mır 

C®~~ır~"f.l: 
Dişçinin kapısı hızla açıldı. lçeri 

giren adam: 
- Üç çürük diş çıkaracnksmız. 

dedi, fakat ilaçlamak falan yok. Si
niri uyuşturmadan kerpeteni dayar
sınız. 

Di~çi, bu cesaret karşısmı:la şa· 
şırmıştı: 

- Hay hay, ımsıl isterseniz, de
di, kolt11P.a buyurunuz. 

- Ne mi.inas,,.]y~t? Çıkarılncak 
di~Icr benim de3il. k ... pmm önünde 
bekli yen bmmrn? 

~@Jr~®ıruıl 
- Bu delikanlı hakkındaki fik-

rin nedir baba? 
- Sersemin biri! 
- Benimle evlenmek j.-tiyordu. 
- Ben demedim mi! 

C®aıırn.~ <r11 ®~ n n 
- 4 senedir e\1li oldukları halde 

c_:ocuklan olmaması gnrip değil mi? 
- Adam çok kıskanç, karısının 

yanından ayrılmıyor!. 

- Mcra.k etme a11ne1 7.."ardeşiın biT 
/i§eklc stratosf erc gidecek1 





,, 
• • 

ŞEHl~ll. .. .. 
KOYLU&! ... -BU.IUN 

TRAŞ 

BAY ve BAYAN 
Barıştllar ... 
Gülüştüler 

.... 

2 ikincik!nun - 193 7 

~ayan Dar .~ •. , - · ·~· .... , ~v·n"'":"'ff\ : . 

Girdiğiniz Veni Sene 
nin büt:ün yeni model ŞAPKA ıevazımat:ınizı yalnız 

PEiSSiSTE BULABiliRSiNiz 
Beyoaıu TOneı meydanı Erı•lz eokak No. 7 Telefon 40866 

l~ fı(ı ') l"I., '•.'• • • ' ,• • /· .... ,~ • ; -~:r . ; 1 • ~ ' - ' • •ı .. ~ • ' •• :" " 

TAKStMDE AB1DE KARŞISINDA 

Kışlık BELVU salonunda 
• 
TüRK!YENtN BİRİCİK OKUYUCUSU 

BAYAN 

''SAFiYE,,yl 
Her akşam dinleyiniz. Telefon: 40099 

Bütün Avrupa sahne ve etüdyolarmda büyük muvaf-

fakiyetler kaza.nan " 

T0R.K FİLM YILDIZI BAY AN 

ZEHRA AHMED 
Taksim BBLVÜ Salonunda 

Pek mahdut ıa.m:ın için searuılarına. başla.mıştır. 

Hü::r:ı0:ddin r-·==-am===ra==~=a=n=ı 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil- s·ıl ç g v !I 
umum tahlilat. Eminönü Emak ve 1 Bevoaıu !i 

Seviştiler 

ÇÜNKÜ ... 

Eytam Bankası karıısmda İzzet 'I H E R A K Ş A M il 
Bev Hanı. 1 il 
l~~~~~~~~;I B A V A rN M lbJJ A lb. lb A il 

;! Rakkase ve c b . van Rakkase ye ok·1y<m j! 

Pektorin 
Pektorln 
Pektorin .. ' 

- ÔksOrüiünüz mo var ? 
- Nezle mi oldunuz? 
- 81"onşi1e mi tutuldunuz? 

Peklorin'den l}aşmagınızl 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU aa KURUŞ 

ewı uın-uuMar mu mımı. sımcı 

il BAHfYYE AMiR MELiHA SELAME fi 
H TanburT Bestekar Salahattın i! 
ii Bayanlardan milte,ekkil tevil heyeti : Zeybek ve An:ıdalu dAnSl?.n fi 
il Muganniyeler: Mahmure Şenses, Suzan, Afitap, llu~n uyla U 

i•ı Agyazar, Celil, Kemani :Nubar, Kemençe Aleko, Piyanist Ycrgo, il 
; Cilmbüt Cema1, Udi Abdi, klarnet Şeref, Ht:.san Tahsin. 1. 
51 Tel. 4033 ı; Müdüriyn fi 
! :==ı=mm:::::=sm=s:ı:ı::;:: :::~:::::.-:::::::::=::ma::~::::ı:rır:ı::ııııre:~ı:: :: :: ·ırıı:ınmı 1 =::::n il 

Mddeler Uyuşturucu 
inhisarından: 

1934 ve dal-:\ evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz sa~tlarma 
İftirak ettirilmek üzere depolarmuza tevdi olunan AfyonJarm ss.hip!erine 
1935 - 1936 senesi ıabşlarmuz üserind~n tediyesi lizımg"len yüzde oıu.~la
mı tevzii mukarrerdir. 

lstanbuldan gayıi mmtakalarda bulunan Af yon W::.ipl6rinm Alleı·in
deki monm makbuz numaralariyle açık adreslerini bildirir birer mektupla Bayan adeta ihtiyarlamı,, ve güzelliiini u=manmnıumnm:::===::.-:==:Dlllmlft 

kayhetmit olup, bay tarnfmdan evvelki mu- il .. Do kt:or İi 
~~&en~o~m~ ~t~W~gOmerAbdUrrahman~~--K-e_n_d_i_k_e_n_d_i_n_e_1_0 __ 0_0 __ k_e_l_i_m_e_ i.l_e _ _ _ 

JOU .. FAM Kremini ve pudrasını kullan· ji D E R M A N ı: F d • 
idaremize müracaat1an ilan olunur. "3873 •• 

dıktan IODra, bayan; kaybetmit olduğu ~i Muıyenebant1i - Emin~ntınde H ransızca e rs 1 
---•:~- liğin ·· lli · ·d :: VALDE HANI içinde No. 21 H La famı·ııe Durand g~ıuç taze e ve guze ğine yem en :i:::::-.:::.-::ı::e. •• a::m:~-..::.==:::ii 

kaVU§Dlllftll. JOU .. FAM Kremlerinin bu Resim : 1 

güzelleıtirici husalan bugün kadınlar aie. S E Z E N 
m.inde bir sır değildir ve her kadın tercihen 

JOLI - FAM Kremi ve pudtt..smı kullanmak· 

tadrr. 

A vrupaya taJebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ens
itüsü Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden mühendisi yet.İ§tir:nek üzere müsabaka ile Avnıpaya 
talebe tahsile gönderilecektir. 1stek!ilerin a~e.ğıdaki ş:ırtbn haiz olması 
mıdır. 

A - Tütk olmak. 
B - Maden ocaklarında ç:ılışabihcek kabiliyette ve ınbhntı t3m olmak 

ııauhhi muayene Ankarada yı:ıpı!acak';;r~ 

C - Lise mezunu olup FranstJ:ca, Alınanca, lngiliz~ dillerden birisi
ni okuyup yazabilmek. 

D - Yqı 18 den qağı 25 den yukarı olmamc.k. 
2 - Müsab3ka imtihnnı Ankarada M . T. A. Enstitüsünde 25 ikin

ti.kinun 937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtifommd:ı kazammı 
olmakla beraber göııderifocek tdcbclerin ihraz ettikleri derece itibarile 20 
arumda bulunmak §Mtbr. 

3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihnnik, fizil:, l....Jmyac!:ın ve yu- 1 

bncb yazı~ dillerden birinden yaptl:ı-;akttr. 
4 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 

TERZiHANESi 
Sahibi: thsan YaV\1% Se%en 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip mod~er, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

l stanbııl Y mi Po$fahan.e Joarşısında 
Letafet hanında 4 N o. 1 

ilkbahar Selleri 
Büyilk Rus edibi lvan Türgeni

c.v'in çok ıneşhur bir romanıdır. 
Fiyatı: 75 kuruştur. 

L 1 ZA 
Bu da ayni muha.rririn biı' roma. 

nıdıl". Bu roman neşrolunduğu za
man bUtUn Rusyayı ağlatmıştı. 

Her !klıl de Sami.zade Stıreyya'nm 
salahiyetli kalemiyle dilimize çev
rilm.i3 ve "Dün ve Yarın,, tercüme 
külliyatı arasmn. girmiştir. Bunları 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

- KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
UHelide Tayyare apartıman.Iarm

da daire 2 numara 3 de hastaları· 

nı kabul eder. Cumartf'~ i günleri 11 

den 20 ye kadar muayene parasız. 
mecburi hizmete tabi oldukla.rmdan, bu hususla mükellcfiyeilerini tev:;ik 1 dır. 

etmek üzere bir taııhhUtname verecekler ve bunun içinde muteber kefil göz- ~============~ 
te:-eceklerdir. ::: w 

5 - lstiyenlerin nüfus hüviyet cüzclanmı, hüsnühal varakasını , ı Göz Hekimi 
mektep, tehadetnanıesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıta fo- Dr. Şükrü Ertan 1 ı _La gravure: (resim). 2 - Le grand-pere: (büyük baba). 3 _ 

toğraf ve dilekçelerini 21 / 1/937 perşembe günü ak§amm:ı kadar Ankara- ı Cağaloğlu Nurucemaniye cad. N<• 3f ! La grand' - mere: (büyük anne), 4 - Le pcre: (baba). 5 - La mere: 
da M. T. A. Enstitüeü Genel Direktörlüğüne göndermeleri. 22/1/937 cuma ı (Cağaloğlu Eczanesi yanında) il (an:ıe). 6 - Le fils: (oğul). 7 - La fille: (k1zcvW.t). 8 - Lo b: bS: (J.:ii-

T f 2 566 1 çiik r;ocuk). 9 - Le f:ıutcuil: (lroltuh). 10 - La pipc: (pipo). 11 - Lo 
günü sıhhi muayeneleri yaphnlmt!< üzere, öğleden evvel bay Hasan apar- " ele on. 

2 
1 l'i'Tc: (Tdfa1ı). 12 - La Iettre (1neTdııb). 13 - L:ı table (masa). 1~ - Le 

_.Jmaaııımı:lak~natitü....daiı:eıuru:leJbulıın.JmlııWl.WlW:mıJınu:....._~2&.ıl.!l~_u!Jl6t.L7~3.LL"-" _•_•_w ____ == __ .., ___ '5_•_t_'r:ı.....:1:..__ ııiııno; bıiuano) 15 - La balle: (top). 16. - La poupee (bebek). 
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SIKST KENT'IN 1HT1Y ARLIGI 

Büyük bir yazı maaaaı, iki koltuk, 
küçlik bir dolap, dar bir yatak, ötede 
beride birkaç etajer, içinden dalma a
lev yilkselen büyük bir §ömine, kalm 
bir halr, daima kapalı duran perde
ler ve bu sade dekor içinde, hazreti 
1sanm, köşenin üstünde duran altın -
dan, kabartma bir tablosu: İ§te papa 
Sikst - Kent'in odası. 

Çnlrşmarun ve zamanm hırpala -
drğr papa, artık dünkil kuvvetli, fa
al adam değildi. Fakat arasua gözle
rinde parbyan bir kıvılcım, onun 
hata, en §iddetli . mücadeleden bile çe
kinmediğini gösteriyordu. 

Sikst - Irent masası ba§mda otur -
mu§ düşlinüyordu: 

- Favıısta art:k ~ehirini içmiş ola· 
cak. ~Y cellat! .. Ey Roma halkı! .. Bay
ram bitti!. Favusta öldü !h. Mirtis, 
Favustamn... Pardayarun oğluyle bera

ber Romayı terketti. 1 
Papa ayağa kalktı, elleri arkasında, 

bir müddet odada dolaştı. Sonra, koltu- 1 
ğuna yerleşerek ellerini yanan at"!l'!l 
doğru uzattı ve tekrar düşünmeğe baş· 
lııdı: 1 

Evet, hayatımın son günlerini 
biraz rahat içinde geç:ireceğim, çünkü 
Favu-:ta artık benimle uğrn~mtyaC3.ktır. 
Fakat ölmeden İspanya kralı Filipc bir 
darb .. ind!rmeliyim .. Evet •. Ona! .. O ka· 
tolik krala bir darbe ... Fakat nas l? .. 
Sikst - Kent etini çekmeceye uzattı ve 
eradan !;:.Ik?.rdıY-ı p'-'r1}Ömcne göz gezd"r· 

&ten sonra: 
- Bu beyannameyi ele gc~irmek 

lıuE•ts :ı:ldaki arzum ne meş'um bir tcsa

dUftürı diye söylenm~ğe başladı. Fakat 

onu bu kadar zamandanberi muhafaza 
etmem de affedilmez bir kabahattir. 
Şimdi Filip bu beyannamenin mevcu
diyetinden haberdardır ve ba§ Engi
zitör beni ölümle tehdit ediyor! .. Be-. , 
nı .... 

Papa omuzlannr silkti: 
- Ölmek!.. Bundan korkmuyo

rum. Fakat arzulanmı tahakkuk ettir -
medcn ölmek çok acı .. Evet .•. Arzula -
nml 

Filipi f talyadan defetmek!.. BU -
tün İtalyayı birlestirmek !.. Bütün 
İtalyayı papalığın hakimiyeti altına 
almlık ı... Böylece papal•ğın hakimiye
tini bütün dünya üzerinde kurmak ..• 
Ne yapmalı? .. 

Bu parşömeni Filipe mi gönder-
meli? .. Fakat her halde oraya vasıl ola
rruyacak birisiyle! .. Heyır! .. En doğru
su bu evrakı büsbütün ortadan kal -
drrmaktır, zaten bunuo imha edildiği· 

ne dair Espinosa'ya yemi'l ettim .... 
Her halde i:tandı. Evet... En doğrusu 
bu .. Bir tek el hareketiyle bu mUthiş 
sil&h alevlerin kızıl dudaklan arasında 
kaybolup gidecektir. 

Papa bunlan söyliyerek parşö· 

meni ateşe uzattı. 

Al:v parrömenin kenarlanm sar -
ma{;a başlcım·§tr. 

Birkaı; saniye sonra İspanya kralı 
Filipin bütün ümitleri suya dü§ecckti. 

Fakat pııpa birdenbire kağıdı ge-
ri çekti ve başını snllryarak: 

- Ne yapmalı? - diye, tekrarladı. 
O anda, bir el, sert bir hareketle 

parşömeni aldı. Sikst - Kent, ani bir 
hamle ile geriye döndü ve karşIGında 
yeğeni Kardi"lal Montaltı görünce hny

retle bağırdı: 
- Seni .... Seni ... Du ne cc;saret? .• 

Ş,imdi .• 

.. 

' 
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kapının açılmadığıru görünce nöbet -
çilcre bağırdı: 

- Size söyli.iyorum, açın.. Kapı -
yı açın.... Görmüyor musnuz ölü • 
yor ... Onu kurtarmak lazım... ·J 

Ümitsiz bir buhran içinde kıvra - 1 

nan genci hiç kımıldamadan seyre -' 
den nöbetçilerden biri cevap verdi: 

- Bu kapıyı ancak b::ş haklın a
çabilir, anahtar onda .. 

- Hcrkül Sfondrato !.. Felaket! 
Ve Montalt başrru elleri arasına ala -
rak hıçkırıklar içinde kapının önilne 
yıkıldı. 

- Bu kapıyı ben de açabilirim .. 
Ve işte açryonım ! .. 

Bunu gayet &akin bir sesle söyle • 
mişti. 

Montalt bir hamlede ayağa kalk . 
tı ve karşısında duran adama baka:
bakmaz, hiddet ve korkuyla kanşı1: 
bir sesle m·r:ldandı: 

- İspanyanın baş işkencecisi! ... 
. . . 

İspanyanın baş engizitörü Espino· 
sa, ayni zamanda baş piskopostu. Di
cgo Espinosanın yakın bir akrabası ve 
halefi idi. 

50 yaşlannda görünen bu adam iri 
yarı olmakla beraber, tatlı daha doğru· 
su hislerini hiç meydana vurmryan bir 
çehreye malikti. 

Romada bulunduğu bir aydanbc. i 
Sikst - Kentle müteaddit görlitmelcrl 
yapmı§tı. Fakat bu görü~melerin ma -
hiyetini kimse bilmiyordu. Yalnız, papa
nın her müzakereden sonra biraz dah·ı 
yorgun biraz daha ihtiyarlamı§ olduğu 

nazarı dil:kati celbcdiyordu. 
Ecpinosanın bir işareti üzerine iki 

nöbetçi korl:u içinde yerlere kadar eği· 
lerCk l:enara çekiliyorlar ve baş engizi
tör, söylediği gibi, höçrenin kapısını 

açarak içeriye giriyor. Montalt, kal· 
binde müthiş bir heyecan, onu takip edi
yor ve bir mucizenin yaratılacağını ha· 
ber veren bir hissi kablelvuku ile Fa
vustanın uzandığı dar karyolaya doğ· 

ru atılıyor. Fakat birdenbire yer~ 

mıhlanmış gibi duruyor. Korkunç bir 
hal alan gözleri, açılarak, nefretle, kinle 
orada, cariyenin kollarında duran kü
çücük mahlitka dikiliyor. 

Bu çocuk, Montaltın kalbindeki 
acı ve ıztırab:n yerine kin ve nefret u

yandınyor. Çünkii bu Pardayanın o~lu
dur. 

Zavallı çocuk, kendisine bakan 
adamın hislerini anlamış gibi ağhyarak 
cariyenin göğsüne saklanmağa çatı
şıyor. Ve Mirtis nefretle Montalta ba. 
karak çocuğu göğsünde sıkıyor. 

Bu sahnenin hiç bir teferruatı baş 
engizitörerün gözünden kaçmamıştı. 

Sakin ve hatta tatlı bir sesle cariyeye: 
- Serbestsiniz.. Bir annenin ıon 

emirlerini herhalde unutmazsınız. Allah 
yardımcınız olsun. dedi ve sonra kapı
ô.a duran nböetçilere: 

- Serbesttir. Bırakınız 1 diye emir • 
verdi. 

Mirtis, cngizatörc teşekkür eder 
gibi baktıktan sonra <"ocuğu koltarının 
arasında gizlemcğe ralışarak ıü~tle 

el şnnva çıktı. Espinosa yavaşça ka
pıyı kapatarak Favustanın beş ı ucu
na yaklaştı. 

Çocuk gözden kaybolunca Montalt 
da. Favustaya döndii. Bir müddet o
nun uzun siyah saçlarla süslenen olgun 
yuzunu seyretti ve sonra, birdenb:re 
:ıkıhrak. Favustamn y2taktan sarkan 
so it·k elini uzun uzun öptU ve hıçk r
dı: 

- Favustal Favustal Sen hakika

ten öldUn mil? 
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Sunra bırdenlJire ayağa kalkarak e- Favuıtanm hayatına mubb&l, kendi-
Jini kıtmaaına götürdiL aine dehıetJi bir teklif yapılacatıru m.-

Şımdt haykırıyor: setti. Buna rağmen Eapin"9&1Un göa-
- Onu öldürenlerin ny haline 1.. , leri içıne bakarak temin edici bir aesle 
Fakat o anda enci.zitörle cöz göse :ledi ki: 

sel.yor ve hakikat bir timtck ıibi ken

dini toplat yor. O aaman Eapinosay3 
ba.zan ateşin, bazan yalvaran bir aeale 
ıunlan söylUyor: 

- Monsinyör! Monainy8rl Beni 
niçin buraya getirdiniz? Niçin? Ah! 
:MonsinylSr bilmiyorum. fakat bana 6y-
1e geliyor ki .. <Syle hissediyorum ki, ıiz 

buraya bir mucize yapmak için 
geldniz .. Onu dirilteceksiniz .. dcğO mi? 
SöJ leyin de~il mi? Cevap verin, Mon
sinyör, yoksa, yemin ediyorum ki ben 
de ona iltihak edeceğim.. 

Ve Montalt bunu tayler MSylemez.
1 bmas•nı çıkararak göğsüne indirmet:: 

hazırlandL ı 
O zaman Espinosa. her zamanki 

lakin sesiyle §Unlan ıöyledi: 

- Möayö, Prenses Favustanm 
g~zlerinizin lSnUnde içtiği .zehiri, ona 
?tfagni ., .. mın..Jaki bir zehir tUccan aat
ıt""~r. Mngni benim adam·mdır. B:.ı 

adamm uhire karşı bazı ilaçlan da 
nrd r ki. bunlardan birisini de ben al· 
dım ... İşte! 

Espinoa bunlan sl)yliyerek ce-
1>1nden kUçük bir şi~e çıkardı. Monta!~ 
sılgın b:r sevinde haykırdı ve engi.zi. 
torun ellerine sarılarak yalvardı: 

- Ah 1 Monsinyör. onu kurtann 1 . 
Kurtann ve sonra benim canımı alın ... 

- Mösyö Kardinal, sizin hayatınız 1 
bizim için çok k ym:tl'dir. SizC:en is- 1 

fr·"'-"'1tim, çok §UI:ür, ehcır.miyetsiz biı 
ıeydir. 

Bu kelimeler ,..ayet ıade. hatt~, 

tath ~r Wanla aöylenm!ıti. Montalt 

- Ne isterseniz, Monainyar h~ 
sini yapacat m ! .. 

Engizitör, Montalt'ın yanına iyice 
eolculdu ve hıkim bir tavırla gözlerinin 
içine bakarak: 

Engizitör, Montalt'm yanına iyi

ce sokuldu ve hlk~ bir tavırla g6zlerl· 
nin içine bakarak: 

- Dilrkat edin, Kardinal!.. Dedi. 
Bu kadının hayatı, sizin nannnızda her 

ıeyin fevkinde olduğu için onu kurta
nyorum. Fakat buna mukabil, siz bana 

aitsiniz ... Bunu unutmayın .• 

Montalt • Kararının katı olduğuna 
ıöateren bir bat ipreti yapt·: 

- Unutmam. Monsinyör, dedi ().. 
nu kunann, her emrinizi yapacağım. 

- SözilnlXe itimat ediyorum. Şin> 
di bana yardım edin ilacı içlrelim. 

Montalt titriyen elleriyle Favusta
nın baııru kaldırdı. Kalbi bilyük bir 

ümitle çarpıyordu. 
da kUçUk flıeyi 

bofalttı ve : 

Bu aralık Espinota 
Favuıtanm ağzına 

- Şimdi bekliyelim, dedi. 
Bir milddet aonra. Favustanm yO

zilnde hafif bir k zıllık belirmeğe b2f" 
lamı~tı. 

Montalt, Favuıtanm Uzerine eğil-

mi~ , 
tır:ıpla 

ilacın tesirini heyec:ın ve ız· 

takip ediyordu. Dakik,..lar, 

ona bitmez ttil~z:ım~z bir zaman ri'..>l 
gel"yordu. N:b:ıyct. y:ın açık du an 
dud:ıkfan arumcan, hafif b'r nefes r. k
tı. Bu nefesi., aıca!d·~'"' yilziln~e Hs
acden Montalt., aanki bunun kuYVet• 
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lenmc:•ınc yardım ediyormuş gibi derin 
bir ncfeı alıyo1, aonra elini Favusta
nın kalbi üzcrıne koyuyur .. Hafif 
bir çarpıntı h.ssediyor ve ç.ıl!.:ın bir ıc
vinçle bağınyor: 

- Yaşıyor t Favusta yaşıyor 1-
Bu anda Favusta gözlerini açıyor 

YC üzerine eğilmi~ olan Montalta bir 
nazar atfettikten sonra tekrar kapayor 
YC derin bir uykuya dalıyor. 

O ı:amana kadar, bütün teferrua-
tiyle. her hareketi dikkatle takip 
eden Eapmoaa: 

- Prenses Favusta, bir iki saat 
içinde tamt.miyle kendine gelccekıir. 
dedi. 

Mucizenin artık tahakkuk etti-
ğini anlıyan Montalt, Engizitöre 
döndü: 

- Şimdi emriniz, Monsinyör, - de-

mi anlıyacak kach.ı kc: •• <1Uıu.ı ı&.uvvetli 
hissediyor musunuz madam ? 

Favustanın gözlen aralandı ve En
gizitöre baktı. Bunu Lir cevap tellkki 
eden Eapinosa sözüne devam etti : 

- Hareketimden evvel, çocuğu• 

nuzun ıikibeti hakkında sizi temin et• 
mek istiyorum, madam. ••. Çocuğunu& 
yaııyor .. Mirtis1e beraber şimdi Roma
yı terketmiş olmaları Hiz m.. Maamafih, 
Si'.st Kent'in, sırf size vermiş ol' ·ğu 

sözü tutmak için çocuf,ur.uza dokun• 
madığmı zannetmeyin. Çocuğunuzu C:l-

dürmedi. Çünkü, sizin oğlunuza mil· 
yonlarca m~ras bıraktığınızı ve bunla. 
nn yerini de yalnız Mirtis'in bildiğini 
haber almrştı. 

Espinoaa, ıöylemi! olduiu sözle
rin Favuıta üzerinde yaptığı tesiri an
lamak için bir mllddet sustu: 

Favusta mütemadiyen kendisine 1-a-
- Mösyö Kardinal, ben, Fransa kıyordu. Fakat Engizitörün müdek-

kralı Uçüncü Hanrinin imzas nı taşı
yan bir evrakla, mührünü elime geçir -
mek için İspanyadan buraya geldim. 

nu evrak, papanın odasında bir çekme 
cc isinde mahfuzdur. Papa odasında 
bulunmadığı zamnnlar, oraya, sizden 

kik gözleri Favuıtarun çehresinde hiç 
bir heyecan alameti görmUyordu.. 
Bunun üzerine: 

- Duydunuz mu' .. Ne a8yledill· 
mi anladmı.z mı?.. Dedi. 

Favusta baıiyle .. evet,, lpreti yap-
başka kimse giremez. Anlıyor musu · 
nuz Montalt... Bu evrak bana lbım tı. 
dır ... Espinosa bir nevi hilrmetle, efil· 

Espinosa bunlan söyliyerek ısrarla 
Mont..Jtm ~özleri içine ba':tı. 

Kardb:ıl '-'C'?°t•'c bir tebessUmle: 
- Pek Sla .. Bu evrakı bul.ıc"ğım. 

<!iye cevap vereli ve sert. haşin ad m 
larla dıpnya çıktı. 

Yalnız l:ı'an Es.,i..,o~~. b:r mUd~~· 
<'•rfrı u::- cır-·;- .. eve c'rıF•1 t"ıı sonra 
F"'·rıst"ya ya!da~:ırnk, o-ıu u,,andırm<ıkl 
i~in hafifçe omuzuna dokundu: 

- Beni dinliye:ek ve söyledikleri· 

di ve: 
- BUtiln ıCSyliyeceklcrim bundan 

ibarettir, Madam, diyerek kapıya doğna 
yür1imc~e başladı. Fakat dıpnya çık
madan döndü ve ilAve etti ı 

- Bir kelime daha Madam; Pa11o 
d:ıyan Rian sarayı yang nmdan kurtul• 
du.. P:ırdaran ya;•yor Madam .. Duyu

yor musunuz? ... Pardayan ya!!ıyor! .. 
Esp:nosa bunlan söyledikten ıon 

ra, mlilterih olarak dqanya çıka. 


