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ngiltere şartlarını 
talyaya bildirdi 

Musul ve Filistinde tahriklere 

Atcatltiurk 
Şark vilay~tleri 

~eyahatine başladı 
Ankara, 12 (A. A.) - Reisicü.mhur Atatürk, beraberlerinde Başvekil Ce. 

ıa.ı Bayar, Da.biliye Vekili Şükril Kaya, Nafia Vekili Ali Çetinkaya olduğu 

halde bu akşam saat 17,50 de hususi trenle Şark vilayetlerinde bir tetkik seya.. 
bati yapmak üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 

ni ayet verilmesini istiyor Reisicümhur, istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi, bütün vekiller, mUste. 
şarlar, meb'uslar, generaller, Ankara vali ve belediye reisi, vekaletler yüksek 
memurları, Ankara garnizon ve merkez kumandanları tarafından uğurlanmış 

ve istasyonda toplanmış olan kalabalık bir halk kütl~i tarafından alk13lanmış 
ve selô.mlanmrşlardır. 

tat 
1 

'' ediyor. Asi Franko •tıe mlittefik'lerinin 
ok?,: ~cl~r b;r. müddet çvve1 cephede>: 150 J.-iwmclre uzak"ta açık bir şehir 
olntak er_ıdayı rnsafsızca bombardıman etmişler ve hepsi de .:ı1vil a1ıaliden 
etm· üzere 24S zavallıy. öldürmil§lerdir. Bombalar bir mektebe de faabet 
r;ıe1 ı§, 82 çocuğu öldürnıü§tür. Ayrıca 700 yaralı da vardır. Resimlerde 
a0>ı~ ?'rltruı!lr ve onlara ağlıyan analar görülüyor. Bu resimleri gördükten 

a Franko taraftarlara hakkında alJ1'lca nıütalea beyan etnıiye lüzum 
'::::---__ oor m11 

Ro anyada yeni ka
~ · yi kim kuracak? 

IVı ıın köy ü partisi şefi kabineyi 
~ teşkhe memur edildi 

dıitıtrkrc§, 18 (A,A,) - Gazetelerin çıkar. 
Cllre ; t'ııvkalAde n\ıshalarda blldirlldiğine 
haıach lllarcsko kabfnesl lstl!a etmiş ve ML 
e<1ulhl e Ycnı hUkQmct.1 t~kll etmeğe memur 
't!Uezı §tir. Gazeteciler tarafmda.n 1atıcvap 
~ de 

11
11.sYonaJ - köy!Ulerln §et'l konuşmala.. 

tır. "anı. ettiğini söylemekle iktl!a etmlf. 

'l'atareaıt 
lıentıı o laUfasmı verml§se d-, keyfiyet 
l.ı:ı.ııaı/eaınt bir mahiyet almamı§br. Kralm 
lı:ırt <2 ehcc kabinesine diğer siyast te§ekktlL 
~1111 e ıtlJnasını söylediği bfldtrllmektedlr. 
r unıa be be 
orınuı ra r nasyonal - kl:Sy!U partisi bu 
~at§ı !}imdiden cephe ıı.lı:u§llr. Par. 

Brezilyada 
Yeni rej·min 
nimetleri ! 

idam cezası ve 
Sarısur ihdas edildl 
{)arta 

llUca ' 13 -- G<>lcn haberlere göre Arjantine 
beyan et.ınııı olan Brezilyalı mebuslardan Joao 

.. atta buıunaralt ~yle demiştir: 
v,r; Z:ıyır scclye11 bir ut olnn relsicıımlıur 
da bl:11

• bir harp vukuundn cenubi Amerika 
"-\"rtı hareket noktası elde t>tmek lstlycn 

llr:~~ı faıızmının eline d~mU~tUr ... 
•6yıc-ı.~alı genl'ral Dncunha da DUnları 

... ..,.ır: 
.. _ Br 1 

Cclcznı ez lya muUııklyct jdıır<·yc tabammuı 
te){u/cc:ck \'e demokrat hlsl~rını iııbat ede. ... 

:tıı idam cezası 
o de J . 

'8ıııı llı an mı ı:: ı A.A.) - Yeni kanunı. 

tinin bu talebi nazan itibara aımıyacağr zan. 
nedilmektedir. 

Parti mUnhaarran na.syonal • köylü bir ka. 
binenin teşkilini istemekte ve kral ııe MI. 
halache araamdıı. bugün vukubulan mUIL 
kata ehemmiyet vermektedir. 

Mukabilinde 
ltalyanın 

imparatorluk 
olduğu kabul 

edilecek 
Roma, 13 (A,A,) - Havaa ajanamm mu

bablrl bildiriyor: 
A1Akadar mahfiller Çemberlaynlıı beyan&. 

tı ile 1ntormazeone dtplomaticanm nottan 
neUce11inde İtalya ile İngiltere araamda bir 
ya.kınlık başlangıcı bellrmefe başladı:flnı 
teyit etmektedirler. 

tki memleket bqveklletıert ara.smd& te. 
mas hasıl olduğu itiraf edilmekle beraber, 

Devamı 10 uncuda 

Dokuz devlet notasına 

Japonya menfi bir 
cevap verdi 

Çine de çok ağır sulh 
şartları teklif ediyor 

BrtlKsel, 13 (A. A.) - Dokuz devlet Konferans tarafm.dan tevdi eO.ilen 
konferaıısmm notasına verdiği ce - notanın uzak şarkta alakası bulunan 
vapta Japon hükfımeti, konferansa iş. konferansta hazır devletlerin muha .. 
tirak etmek teklifini reddettikten son. samat dolayısiyle menfaatlerinin ha • 

A 1 m a ra, ezcümle şöyle demektedir: leldar olduğu hakkındaki kısma Ja .. n ya n 1 n "Muhik bir hal sureti bulmanm en pon hükO.meti tarafından verilen ce .. 
"Ş k d v iyi çaresi iki alakadar tarafın mesele. vapta ecnebi devletlerin Çindeki hak . a r a o g r u '' yi halletmenin yolunu aramalarıdır. ve menfaatlerine riayet edilmesi için 

Si
. ya setı• . Çünkü, beynelmilel bir teşekkülün mü. ne lazımsa yapıldığını kaydetmekt.e ve 

dahalcsi iki memleket efkarı umumL Japon hUkı1metinin meseleyi mucibi 

Lebl standa endişe yesini heyecana getirecaktir.,, Devamı 10 uncuda 

uyandırmağa başladı 
Varşova, 12 (A.A.) - Milli bayram 

münasebetiyle Leh talebe yardım ce. 
miyeti Varşovada bir beyanname asmış.. 

tır. Şi<ldetle Almanya aleyhinde olan 

bu beyannamede Lehistanın iki tehli. 
keye maruz bulunduğu beyan edilmek
tedir : 

• ~arkta komünist tehlikesi, Garpta 
ıntıka~ arzusu ile yaşamakta ve ''Şar. 
ka d~g~ = drang rnach osten,, siya -
sctlnı tk•p etmekte olan Almanya. 

Bu beyanname, geçenlerde ekalliyet-
ler hakkında yapxlan Leh Al - manan. 
laşmasr dolayısiyle. Alman mahafilinde 
şiddetli bir infial uyandırmıştır. 

Danzigde Nazi usuller i 
Varşova, 12 (A.A.) _ Dünkü Leh 

teşebbüsüne cevaben Danzigteki Polon. 
ya umum komiserliğine tevdi ettiği no

tada Danzig ayan meclisi reisi Groiser, 
§Öyle !demektedir: 

C.-. Devamı 10 uncuda 

fi; 

Yemiş civarının her yaifmurdaıı sonra bir göl ve bataklık haline geldiğini 
• Belediy~den ba.şka _ bilmiye;ı, duymıyaıı 1.xılmadı. Bu sabah Soğan Ülke'le. 
si civarında dükkanı, ticarethanesi olanlar namına gazetemize müracaat 
edilerek diin geceki yağmurd.an sonra oralarının ne ha'le geldiğini bir fo4 
toğrafla tesbit etmemiz i$tenildi. Okuyucularımızm arzusunu yerine getire. 

rek belediyenin dikkatini çekiyoruz. 

17 yaşındaki 
katil 

iki kadınla beraber 
idom edilecek m i ? 

Yedi sekiz ay evvel, aşk ve k18kançlık yU. 

zUnden l§lenen bir cinayetin davuı, ağır ce. 
za mahkemesinde son saflııı.yıı. gelmiş, müd. 
deiumumı ddn suçlulardan iki kadmla katil 
Ali Recebin ö!Um cczasile cezatanmaıarrnı 

istemiş Ur. 
Cinnyet evvelA ad1 bir hırsızlık vakaaı gibl 

gösterilmek istenmiş, sonradan yapılan tah 
klkat bütün hakikati çıplaklığile meydana 
çıkarılmıştı. 

Tahkikatın vcrdiğl neticeye göre, ma!Ql 
mUtckalUerden Nureddinin karısı İrfan, 
gönlünü ltaptırdığı Ali Receple serbest ya.. 

ııamak için bir plO.n hıızrrlamış ve kocaanu 
sçvgilisl All Recebe öldUrtmUştUr.Bu tşte ay 
rıca anası tfakatin de yarwmmı temin et. 
ml§Ur. I 1 

MUddeiumumt vakayr inceden inceye tah. 
lll ve tasvir ettikten sonra, suçun sabit oldu. 
ğunu iddia etmiş, her Uçll haltkında. da 6ltlın 
cezası verilmesini istcml§tır Yalnız All Re. 
cebin 838 doğumlu olmasnu ·cezayı hafUletl .. 
ci sebeb saymı§tır. Kaclmlar hakkmda hafif .. 
letlc1 blr sebcb görmenıl§Ur. f 

Cc:zası tUelbtnc:e bar.ı h•ısııııt 11hval için öltlm 

1 
eaıs edlımı~tlr. 

Devamı 10 uncuda 

" ... {jejliğinde 70 lira ücretle bir do/Uiloluk münhal • 
dir. Talibi bayanların ... ,, 

''Üniversitede kırk lira ücretle sek'ia aaist.anlık mün. 
hal.dir. Talipkrlıı .• .,, 

Cç ayl ıklar-
- 12 inci sayıfaya halanız~ · 
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(jünün meselesi, : 'dlarµıta daü 

iki taraflı vazı·fe fiakikat soldadır 
G EÇEN giln Fra.nsa•nm sağ~ 

''Biz otarşist değiliz: fakat Türkiyede ekonomik şartlar mevcud, ve milli 
ekonomi bakımından, yapılması kabil veya zaruri her şeyi yapmak ve yaptır_ 
mak azmindeyiz.,, 

''Kendi kendine kafi gelme" diye izah ettiğimiz otarşistlik, bazı rejimle.. 
rin davası olmuştur. Hntta bu yüzden, bUyük harpte olduğu gibi, en acı sı. 
kmtılar yeniden başlamıştır. Her mem leketrn kendi eart ve ihtiyaçlarına göre 

alaca~ı tedbir ve kararlara asla karışmayız. Bizim milli zaruret \'C menfaatle~ 
rimiz b:ı.şkadır : cihan piyasaları ile alış veri ı•e b:ılu,ecağ•z. Mal sst~cağız ve 
mal alacağız. Fakat üretim ve yoğnltırr.şartb.rı clverd 'ğı zaman, herhangi bir 
endü.<iriyl tesis etmekte de kusur etmi yece~ iz. Tü kiye yeni bjr baca kur. 

mai<In~ cihan piyasasından herhangi b1r malın daha müşterisi eksilmiş zanna. 
lunabillr; halbuki her yeni endüstri mc mlek( tte har, kPt ve refah uyandırıp, 
umumt eatmalma kab:ı:yetine derhal tesir ct111ek e C'1 'uğ ından bilakis, Tür 
kiyenin müşterilik değer ve kuvveti artıyor. T"r~dye ra~arma dışardan her 
gün daha az dokuma giriyorsa da, her gün daha fazla elektrik malzemesi alı
yoruz. 

" ... veya znrurl her şey!" sözü ilk ham'edc milli mild"f"ayı hatıra getirir. 
Biz tam ihtiyaç olduğu zaman, bazı siliiblar için, bUtUn satış kapılarının sımsı. 
kı kapanmakta olduklarını görmüşüzdür. Esasen bir takım mcuıleketleri, eko
nomik şartlar elverişli olmasa bile, bazı işlerde otarşiye sevkeden sebeb 
budur: milli müdafaa ihtiyaçlarının temininde başkalarına tabi kalarak gene 
tam bir emniyet hissi duymak imkansızdır. 

Türkiye gibi ekonomi davasını hiç kimsenin zararına olmıyan, bilakis, 
kendisinin enterna ~onal alışveriş alem inde daha kuvvetlendirici, makul usul
lerle ytirütçn devletler hakkında, bUyUk piyasalar dikkatli davranmalıdırlar. 

Yalnız satmağı, ve ihtiyacın cebirlerinl veya imkfınlannı kullanarak istedikle
ri gibi satmağı değil, bol almağı, ve bu suretle, otarşizm davası yerine inler. 
öcpmdance davasına hak kazandırmağı dU§ilnmclidirler. (Ulus) 

Fransız gazetelerinin Türklük 
aleyhlndekl 

KURUN' da 

A NTAKYA p:ıtrlğt Kıırdlnal Gcbrlel 
Tappoulnln Pıuisl zJyaretı, ''L1ntraıısl 

ge:ınt,, ve ".Parla. olr,, gibi bir r.akmı Fran. 
&ız gnzctderlndo TUrklUk aleyhine bazı net
rlynta .cOOblyet vcrmJ, bulunuyor. Fransız 
gazeteleri, patriğin, Omıanlı imparatorluğa. 
na k~ı olan blyıuıct m3hlyctlndek1 ıanıı. 
yctlcrlnden, Oıun:uıtı 1mpıı.m.t.orlofuna yerbı 
diblno eçlrlr bir surotto bAhsedlyorlar. Aaım 
Us, btı ntarlynt etrnfmda. diyor ki: 

•'ŞUphesU: bu tnrıu ııtıÇrlyat pek yerab: ve 
pek çirkindir; fakat bizim t1kr1m.lzce bu nq_ 
rtyatm yeralzlJğt ve çlrktnllği derecestnde 
mUhlm olan bir nokta vnrdır k1 bu da Antak 
yada oturmam lUbarlle Hatay i§lcrUe aUl.ka
sı tabll bulunan Gabrlel Tappoulııln To.rk • 
Fransız anlqma.sı ~lan dnh1Unde lnUba. 
bata ba§lanacnğı btr aırada - ve OUpbeslz 
rcsmt bir davet üzerine - Fre.naaya gttmııı 
olmasıdır. Blz Antakya Patrlğlnln bugUnkU 
ahval ve aeralt altında Partııc gldJ§lne ve 0• 

rad3 Fransız gazeteleri tarafmdan muhak., 
kıık b!r telkin esen olduğu açık olan nUma. 
yl§klrane n~rlyııt yapılıama bir mana vere 
medlk; daha doğrusu verdiğimiz manayı 
Türk • Franaız dosUuğunun tabu icaptan 
flc uygun görcmedJk. 

Cabrfel Tııppoulnln Parla ziyaret! Franm: 
devlet adamJannm arzularına uygun olma.. 
SP ydı Hatay intihabatı bqllyacağı bir sıra.. 
da TUrk - Fransız do!Uuğu ne tcllt cdllo
m lyecek olıın bir vıızlyete mcydtuı vermemek 
fç!n elbette kendime telk!nat yapılırdı ve 
umumt harp içinde Fransızlar lehine olarnk 

bazı neşriyatı 
Osmanlı devleU ııleyhJndc hJyanet yapmak 
cesareUnl g6stcnnl§ olan bu papazm da e. 
fendllcr1 tara!mdan yapılılcıık bu teıkinat 
tızerlne .scyahaUnl tehir edeceği ,Upbcslzdl. 

Blzlm de bu hAdlso Uzerlnda böylece du. 
nışumuzun scbebl Frtuı5ız e!kAn umumlye
aını vtı.kUnde uyanık buJunmağa davet et. 
mekUr: Zira AtatUrkUn daha geçen hafta 

B. Millet Mecllsl kUnrllsUndo sllyledlğl açtlı§ 
nu l'Nirkly ncı Fnın8a anısındaki dostluk 
mUl\Mebctlnln bundan sonraki ölçUsU Fran.. 
aanm Hatay l§lnde tnkJp edeceği tavn hare. 
kete bağlı olduğunu ı:ok açık olarak g6.ster. 
~Ur. 

Eğer Franaız gazctelerlnln Gabrl~ Tııppou 
inin zıalm etrafında n~rlya.t yaparken TUrk 
lUk aleyhindeki hlaslyaUarma ge~ blr cc_ 
reyan vermemi§ olaalardl bu papazın bugUn 

lerdc Parf.ııc gitmJ§ olduğuna ve intihabat 
nihayet buluncaya kad!lr orada kalarak u_ 
muml harp içindeki meşum faallyeUerlnl 
&ılmdl TQrk - Fransız do.sUuğUnu korumağa 

hizmet etmek aurcUle unutturmağa çalızıa. 
cağmn bUkmedecekUk. Bununla beraber bu 

1mkô.n kap!Bl henllz kapanmt§ değildir Bu. 
nun yolu da Antakya patrlğlnln 1nUhabnt 
neUccsJ alınıncaya kadar Fanaada katmaaı_ 
dır. Fakat böyle olmaz da bu adam tnUhab:lt 
bqladığl zamıın tekrar Antnkyaya dönerse 
bu harckeU Hatay TUrklerl aleyhinde Parlste 
kurulmU§ blr suikaat hareketi §Uphcs1 !ster 
istemez huıl olur ve zannederiz k1 bU tandtı 
blr ~pheye mahal verecek bir vaziyetin mey 
dana gelmesi TUrk - FranBJZ dosUuğU· 

nun lnkl§afı lçln 1)1 btr ııey değildir." 

Zirai kalkınma yolunda: 
Devlet numune çiftlikleri 
CUMHURiYET' de 

Y U!\'US NADİ, Türklycde en ba,tıı. zira. 
ntc chemmlyct ''crDmesl Ui:ıııngcldJğlnl 

im~ dcdcrl<cn, CcilU Uayann progrn.rmııdııkl 
''Memleketin kudret \ 'C ~fıllıını ruttırmak, 

zlrnntto l<allmımnğa bıığlrdır.,, clloıleslnc 
fşnreUe diyor ld: 

'•Programın ziraat faslmda da izah olun_ 
duğuna göre Atatürk bu sahada tutulactı.k 
yolu g6sterınl§tlr. Dlzzat zlraatle l§Ugal e. 
derck ortaya 6vUnWecek csa.sıar koym~ o_ 

lan AtatUrkUn geçen yıl bUtlln çlttllklerlnl 
millete hedlye etmiş olduklnn malQmdur. 
TUrk inkıltıp tarihinde en büyük modellerden 
biri olarak d:ıtma mlnnet ve §Ukranla yad c.. 
dilecek bu yUkaek hareketi bUkO.met !Ayık 
olduğU ~emmlyeUe kal'§ılnnıakta ve At.atUr 
kUn izinde yürtıyerek ondıın aevır aldığı u
sulleri do.ha zlyııdo gcnl§letllmlş eeklllerllc 
tatbikte devam eyllyeceğlnl truırlb eylemek.. 

~dJ~. 1 
Yunus Nadi, bundan sonra. Ankaradakl 

Gıı:ıl Orınan ~ırtıığlndo \'llrılan murnffakl. 
yetll netlcelerf, 7Jrnat.e <'h·erfşll olmıy11n bu 
topraldarm ~klz on yıl l!;linde nıısıl bir ma. 
muro luı.llııo gPldlğlnl, blitlln ,~nadolu, Y•Y-
11sınd:ı lıububııtın en ı3ı cin lcrlnln Orman 
rtfUlğlnd yett,Urlldlkfnl nnl tıyor ,.e yuı. 
ına ııöylf! devam ediyor: 

''Demek k1 çalıoılmca, hususile blllnerek 
çalşlmca azçok zor bir 1f olan zlraatte dahi 
istenilen servet ve refah neticelerine muvnt
fo.klycUc vnnlnblllrm!~ Zaten AtatUrk. mem 
lcketın muhtelit lkllmİerindekl mUteaddlt 

çlfUlklerlle i~te bu neUcelerl almtı.k ve on_ 
lıınn nasıl alındığını numune olnrnk millete 
göatcrmelt Lstlyordu. Kendi davası ispat ve 
kendi maksadı istihsal olunduktan sonra 
memlekete numune olarak gösterilmekte de 
vıı.m edJlmck kayıt \ ' C şartile Atatürk bUtUn 
bu çlflllklerlnl mlllete hediye etU .. İşte hll . 
kO.met 7.lral ıslahatta BllyUk Atamızdan aı_ 
dığı bu csaslarm ayni hızla ldnmeslnl Uz:erlne 
almı;, ve onlnn tevsi ederek yUrlltmcği va_ 
r.!fe bilmiş bulunuyor ... 

Para değiştirme kolaylığı 
AKŞAM'dn : kalkacak olan ylrmlbcş11k nikel ve onluk 

E
SKi 31rmlbejllklrr, bronz on lmnışluk. 

Jar bu nyrn sonunda pl.)n dan knlkn.. 
caıt. Ay sonunıı kndıu' tıf'rkes, cllnd m \'CUt 

bu knbll pı:ırnl:ırı Zlrıı.ııt bıınlm.şma gidip biz.. 

zat değl:ıtırmek mecburl.}ctlndr. .. ''Al<,u.m.,ın 
"Dlld•ııt!er,. mulınrrlrl myor ki: 

••Tramvay, vapur \'csnlr nakliyat vasıtaın_ 

rmm bllctıcrlnl alırken bi r lira \"eriyoruz; 

pnrıuım U!tUnU, Uç hatto. !onrn piyasadan 

bronz bozul~uklarla iade ediyorlar. 

Halk !erden Ziraat bankasına ha§ vurup 

gişelerin ISnUnU ;>1rml otuz kuruş değiştir_ 

mek Uzcre k labo.lık edeceğine, bu gibi umu. 

mi hizmet mUessesclerl halktan topladığı 

hUkmU geçml~ paralan loptan bankaya ver. 

meli ve bilmukabele yeni paraları dağıtma.. 
lıdır. 

Şu kadarcık bir tedbir almamıyor mu 7 
11 J 

Ramazan ve şairler 
Yazan: Hüseyin Rüşlii 1 ırpan 

Hangi devirde olursa olsun, §air - ı 
1er, Ramazanı bir türlü se\'mcmişler, 
!Ramazandan ho§hınmamışlar, oruç ha 
Unden şikayet etmişlerdir. Buna rağ. ı 
nıen hemen hepsi de (Ramazaniye) ler 
yazmı§lardır. "Caize" koparmak mak.. 
sadiyle ... 

Enderunlu Vasıf me~hur (Ramaza-

değildir. Kez:ılik Receb ayında da iç. 
me ~ünkU o Allaha. has bir aydır, cf'er
ler. Mademki, Şaban ·e R~eb Alla_ 
hın ve Peygamb2rin ayıdı:. Ramazan_ 
da şan:.b içeriz, çünkü o bize mahsus. 
tur.,, 

"Diyorlar ki, Ramazan ayı görün. 
dü. Artık badenin etrafında dolaşıl-

niye) sinde: 1 maz. Şaban ayının sonunda o kadar 
Yevmi şek uiyyetinc şıra satarken şara.b i!:eyim ki, Bay.rama kadar bü_ 

yarcin tün Ramazan mest kalayım.,. 
Sıkboğa:: etti bizi şahnei şehri Rama. "Eğer ben Ramazanda oruç yedim_ 

zan sc, Ramazandan haberim vardl zan _ 
Elde ~lcemlxı fener, arkada zen bili sa. netme. Orucun verdiği meşekkat ve 

hur,, yorgunluk tesiriyle gündüzüm gece ol 
Gcoc faslında §ikcmharlanndır seyran mu.~tu, sahur diye yiyoru.'11.,, 

Beyitleriyle Ramazanı tasvir ettik.. Son Acem şairlerinin en bUyilkle • 
ten sonrn, zamanının bazı şairlerini rinden (Kanni) de Ramaı.an için şunu 
hicvederek diyor ki: yazıyor: ''Ramazan bayramı geldi, 

Kaldınm ta§ları altında birer §QİT Ramazan ayı gitti. Yüz şükUr ki bu 
Dameni alı1<lci çirkabı 1ıe::eyan geldi, yUz §likilr ki o gitti.,, 

Vbıf'ın caize temcnnisile biten bu 
çok meşhur kasidesi, eski devrin Ra
maz:ı.n telakkisi ve şairin 3ikayeti nok 
tai nazarmdan hayli enteresandır. 
~ ''girda.b", hicranı "şiir", ta.. 

haasUr ve be.layı ''aşk" yapan Fuzult, 
içkiye olan hasretini oruçlu neşveslle., 
avutamıyan bu bağrı yanık şair de: 
Ramazan ayı gele açsla cennet kapısı 
No rcvakim ola mmJhaııe 7\apısı bag.'1ı! 

Diyor. Burulan da anlaşılıyor ki, şL 
irind~, aşk ruhları çeken bir uçurum, 
ve dünyayı kaplıyan bir seyyale olan, 
melali kalpten ~ıkan bir alev ve kalp
lere giden bir sızı ;yapan Fuzuliyi kor. 
kutan Ramazanın yorgunluğu değil, 
muslihane tesiridir. 

Rama::an oldu budur vch.mi Fuzulinin 
ki , m, 

Nice giln içmeye mey zühd ile ta ki 
-tuta hu! 

Şatareti mısra şekline koyan, şuh. 
Juğu, billur bir elir yapan, gülüşü k~ 
lime halinde tebellür ettiren Nedim 
de Ramazan dostlarından ve Ramaza.. 
nı sevenlerden değildir. Ramazanın i.. 
ki kişinin §ahitliği ve birinin "hiltıli 
Ramazanı ınUşahcdesi,, üzerine bir -
den bire ilanını: 
Olacak oldu hemen çare ne şimde7ı 

sonra 
EdcliJJı hiikmii kn:a desthıe teslimi 

zimam 
beytiyle kaderin bir cih·esi, bir darbe. 
el telakki ediyor. 

Nesimtnln eu beyti de itikadımca, 
oruç ve nama.za dair yazılan eilrlerin 
en güzellerindendir: 
Gel, gel ki .savm ve salatın 1::azası var 
Sensi:; geçen zamanların anıma 

kazası yok. 
Ziya paşa da, Ramazanın bahara 

raslrunasından istifade ederek: 
IfokUı.<iııp bana giilrtıh bo-:du o mah 

orucum 
Bu sene tesadüf P.amazan t:ahara düş. 

tü. 
Diyo:-. Sevgilisinin yan&ğını kokla. 

makta oruç bozmak, bilhassa bir şair 
için, ne nefis, ne lezzetli bir iftardır. 
Ve ne büyük bır nimet! ... 

TUrk filozoflarından \'e hekim şair-
1erimizd n Hoca Tahsin eu beytinde 
Fransızların akşam yemeğı manasına 
geJen (diner) kelimesi arasında bir 
ibham \'e uygunluk düşürmüştür: 

Dcjönc dine zarar mı getirir, 
Rama.:ıanı tııfolJilscm yer idim. 

. So:ı dc\Tin en bilyük ve yegane hL 
cıv şairi Eşref de bakınız Ramazan i. 
tin ne diyor: 
Kizb ile ili/eti yoktur dilimin 
O~a da dolma yalancı yu!amam 
Natilvmum o kadar açlıl:tan 
Rama.:::!ın knçsa da bir ayda tutamam. 

Ramazanı sevmiyenler, onunla ara.. 
sı iyi olmıyanlar yalnız şairler değil, 
bunlarla beraber bazı eski tarikat sa.. 
hipleri de "ardır. Mesela Bektaşiler ... 
Bektaşi Babaları arasında oruç tu. 

• tanlara hemen hemen hiç raslanma.. 
mıştır. Muhibler arasında dn oruç tu~ 
tan pek nadirdir. Ramazanla Bektaşi
lerin arası iyi olmadığını gösteren bir 

·çok lıikflyeler, fıkralar vardır. Bun ~ , 
lardan birkaçını yazıyorum: 

Bektaşinin birine: 

- Ramazanr nasıl çıkardın? 
Diye sormuşlar. 
- Otuz ki§i toplandık, bir günde 

sıkardık! 
Cevabını \'Cnniş. . .:. -. 
Hacı Bekta.s kullarından Derviş 

Hasan bir gün mahalle imamına so
rc.ı.r: 

- Ramazan ne zaman? 
- Yarm! 
- Aman hocam ben dalgınım, unu. 

turum. Şunu bir kağıda yaz da ver. 
tmnm bir kağıda "yarın Ramn"üinfr• 

diye y:ı.zıp vclir. Dervis Ha.san kağr
dı büker, tacının kenerına sokar. 

Hasan her sabah külahım çıkarıp 
okur: 

- Yarın Ramnzan' .. 
Nihayet araıfan otuz gün geçer, bir 

akşam toplar atılıp da'\.,Jllar çalın. 

mayn lbaşlar. Bunu duyan baba eren. 
lcr merakla sorar: 

- Nedir bu toplar. davullar? 
- Bayram oldu! 

O zaman elini dizine vurup: 
- Hay mübarek Ramazan hay! 

aer. Ne zaman geldin, ne zaman J?it _ 
tin. Habı!rimiz bile olmadı! 

• • • 
Bana erenlere sorarlar: 
- Namazı mı ııeversin, orucu nJ'\? 

- Orucu! 
-Neden?. 
- Yenir de ondan! 

"' "' . 
Hneı Bektaş kullarından Dervlş 

Mehmet, Ramazan günü elinde yüz 
dirhemlik bir şişe, içip içip nara ata
rak yoldan gcı;erken karı;ıı:!ına devriye 
<:ıknr. 

- Bre zındık, oruç tutmuyor mu_ 
sun? 

Hazret hemen aklını ba§llla toplar 
ve cevabı basar: 

- Onu ayıklar bile zor tutuyor, 
bu sarhoş halimle ben nasıl tutarım! 

• • • 
Bir gün Derviş Ha.sana sordular: 
- Erenler, bu Ramazan kaç gUn 0 • 

ruç yedin? 
- Elli beş! ) ' 
- Nasıl oiur canım, Raınar.an otuz ( 

gündür. 

raf muharrirlerinden ~~ 
M. Thierry Ma'.llnier'nin bir kitııb 
olmyortlum. M. Maulnler, .Action ffO; 
c..ailıc reislerini takib eden gençlertnlt 
kı~metlilerlndendir; bütün fikir sr; 
d~ \urı gibi o da, Uz.erinde durup t cıı 
kid edilecek noktaları bulmn.ğıı ğl 
sağ•am gözüken iddialan çUrlltllle e
bilit'. Kitabı malnıl sözlerle dolu: lı 1'
meı\ her sayıfasında: "Doğru! ... :fi~ 
kı ''al'! ... ., demekten kendimizi alıı 
yon'Z... J; 

"'-".ol'' ların yaptığı işlerde ıt>il'Ç0 

kus "ırlar, vaidlerine aykırı hareketle!• 
fiki :lerinde birtakım "hayal" Jer, )~ 
ni J ealiteye uymıyan taraflar hulJJl 
kah l \'e kolaydır. Zaten "sağ" ıaf11l 
hem en daima haklı gözükmeleri, ı:; 
kid) trinin cazib olması, mevzularl. , 
böy te kokıy olmasından değil ınid1~ 

Ii \kat bunlar işin dı§ ta.rafı. 
Maı, lnier'nin ve fikir arkadaşlar~~ 
te1Uı idlerini okurken cazıö buls-' 
h cık. l olduklarını söylesek bile içiJJl~ 
den kanaat getirmiyoruz. çuntii 
tenlı idler meselenin özUne temns euni
yor. "Sol'' ların yaptıkları işlerde Jeti; 
surlar varmış ... Doğru ama "sol'' 1~ 
dairua sayruret (devenir) balindedll'· 
yeni bir nizam lmrmak istiyorlı:ı.r, e!
ki niza.mm haksız, çürük taraflaı? 
isyan ediyor. "Sol", yaptığı ~in )'811' 
lış, kusurlu olduğunu göril.nce onu t';; 
mir Jçin başka bir yol tutabilir; ''sııl 
hareketini değiştiremsz. Çünkfi 

0 

'n.cvcud olanın, müCSS68 olanın ınUdS
fiidir. Onu nasıl yıkar? 

''Sol" lann fikirleri daima realitc~·e 
uymuyormu§... O da doğru ; fnk8t 
"sol", materialist olduğunu icd'a etti' 
ği zamn.n dahi bir idealisttir. birt:ıkıft1 
hulyalan tahakkuk ettirrnclc isfü·cllı 
realiteyi insan oğlunun i~teğine ı;orc 
yoğurmağa çalıean bir adamdır. z~ 
ten realite dediğimiz de nedir? in5~ 
nm yarattığı §eyler değil mi? Bu~ 
etrafımızı çeviren mtiesses~Icr. fn .. gtı 
oğlunun 9ITlarla çalışar~k m ~ tı.ıl' 
geti:rdiği ~tler değil midir:' onıntır' 
artık değt~tniyeceğini, değ"ştirilıtlt 
mesi lazım geldiğini söylemek, inSıVI 
oğlunun artık zeklsmın, yaratıcılığı' 
nm şonuna erdiğini iddia etmek, l~ 
san oğlundan ümidi kesmek değil nı ' 
dir? ''Sol", insandan, insanlıktan üıt11' 
dini kesmiyen, onlara inanan ve bil' 
nun için de tarihteki yapıcıların ll8' 

kiki halefi olan adamdır. 
"Sağ'' lar daima haktan, haldkllt

ten üstün tuttukları birtakım şeyler 
bulunduğunu itiraf etmişlerdir. BUJluıı 
için ~hsen gayet dürüst, namuslu ~ 
damlar olsalar bile fikren "ah19.ld1 

öeğillerdir, çUrikU onlar için mutl•" 
"ahlfı.k" bir gaye değildir. "Sol'' l~ 
ise, şahsi ahlakları ne olursa olsu!l• 
ahlakı diişünmemenin doğru olabilecc' 
ğini itiraf etmezler. "Sol", adnlcttetl• 
hn.ktan üstün tuttuğu şeyler bul~ 
bile hiç olmazsa bunu söyliyemiYC11' 
demek ki kendi kendine bundan ut~ 
nan, bunun yanlı§hğnu anlamış oto.il 
adamdır. "Sağ" daima jmtiyazlı zil.P1' 
reyi mUdaf aa eden, insanlığın bUyil~ 
bir kısmını sUrü,, sayan adarndJJ'• 
"sol" ise - hareketleri ne olursa ol' 
sun - insanların bir kısmının diğer bit 
kısmından aşağı kalmasına razı olıt11' 
yan, bu haksızlığa isyan eden ada.n'' 
dır. 

Nurullah AT A0 
Mevlftt 
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Ol!ıle&ln doftJşa Gtınceın b:ıtıtf 

Her rübaisinde daima ruhani bir 
ziyafet ve nüzhet bulunan Ömer Hay. 
yam, rengin ve zengin güzelliklerle 
dolu rtibailerinde Ramazan hakkında. 
şunları 55ylüyor: 
"Şaban ayırula ııara.b içme, zira. caiz 

- Vallahi oruç yemek çok zevkime 
f,'!itti. 25 gün de gelecek Ramazana 
mahsuben ye<lim. 

6,48 16,~ ,.; 
Vakit Sabah Öfle tklndl 1...qam Yatsı tın' 

.ıs,20. 11,58 H,87 18.53 18,28 5,0, 



~lktNCtTEŞRtN-1937 
~eniHt •..... 
s~, qoc~ff!_: 

9~1 sıı.ıya uapa 
hır llluh . vaızııar •• 

)daliını 1 ar_rır ""narkos,, d:ye yazmış. 
b o dugu .. 
ir llladd . uzere, bu, "uyuıturucu 

tıylttı enın ıuni surette tevlit ettiği 
•• ınanas Coıe,,.. Ve .~adır: Fransızcası "nar-

bir b dıger liaa.nlarda kullanılan 
b eyneıhlilel kelimedir 
ou IÖı.. • 

thbabrnı: u okuyup da anlamayan bir 

- ?ole 1 .. 
dedi. G uıunı var böyle §eylere? -
~İtle :'Zetelere, her kesin anlayat.:ağı 

lıiJın rı Yazılmalı değil midir? 
b~n deın •iz de bu fikirde misiniz? 
QC efiliın. 
ta]fd 

ı;.. ı en - .,,,,.. . . d"k" uh . ... ıuı .1 ••.ul ıım ı ı m amr nes 
~ ıUhurundan evvel - l(lgat parala 
''llt.. lllodası vardı. Halkın anlayacağı 
,,,.t tabiri vark ı - ,, 
"'lltıt .. en an amayacagı ma., 
llC§e ·~ ab,, keliıneleri kullanılırdı. Gü
·~ ., urıid,, ''ıems,. koyuna "ganem,, 
A.~ıb., .denirdi. 

~ •elinı, bu tarza isyan etti. Tam 
tat i~ bir ahmlmeı hasıl oldu. Fa
~ta etıneli ki, bu aksülimelde de. 

tr ~rılınııttt. tat ;,_. .... 
lıiri , ,,q;ı cihetten : 

'lll · ~ Aznan uzun \,;Ümle \ullanılma· 
]~ r ka, en basit §ekil de fikirler aöy

,.. ·: kaygusu. 
Vteki• "!i 

'Urı • er ne bahaama oluna ol-
anı r lrılatııınayan kelime lrullarulma
Jh.._'ı' etldi§esi. Bu iki usul de, bir za
~ ar T .. 
le'tird·' Url'.çeyi eade suya lipa haline 
\'e h ı. \re bu llpa, Oamanlıcanm ağır 
ıtııarıa.: ~ati manevt yemeklerile bo
tlli.idd tur nıidemize, doğruau, bir 
diJr, ~ak.ı gibi §ifali geldi. Tcmi.zlen-

1"ak tnıle dezintoksike olduk. 
tUr bn, a.t bir. devre erittik ki, artık kül
\'ctıl nyenuz, giirb:izleımek için, kuv
di 0 fdalar istemeğe başladı. Ve ıizn. 

'1!.y e bir devirde bulunuyoruz itte: 
lıı-. 11

k tnuğtAk, en çapraırk fikirleri söy 
""le fst• 
~"eiiıı 1Yoruz. Bunun için, bol bol 
ttııe • erne, noktalı virgülleri, paran
<111 •e~ tırnakları, ketidelerile, hazan 
llqlc • z dokuz aatrrlık cUmleler kullan 
l'ııtıa ıcap eder. Tercilme esnasında bo
tcıc .. Parçalama.Jc olmaz. Her lisanda 
al'\ cuırııe olarak bir fikri 'l'llrkçeye de 
hın ~~Çirınek. Yeni Türkçeyi her kalı-

0 trıak, ılı§ttrmak lbımdrr. 
rıun • • ~c!ad Nıçı~. Orhan seyfinin nazımda, 

t11cı1a urının, tomanda ve gazete fık
lcti rının tnakalede en güzel nümune-
b \'ere.re,_ b •. 

il&it, lca 1\ ızı alııtırdıklan kolay, 
~r~ rakulak suyu gibi hafif ifade 
lcar~.n<Jan uzaklaıanlar olursa, onlara 

}f' dudak bükmiyelim. 
bele Yeni kelime hususunda .. 
'ler a ·ı 

~I 1 de kullanılan beynelmilel ta· 
er "a k" 

h..__ r ı, bunlar, yavaı yavaş lisa-.. lllrza . 
lllecb . ~ırrnektedir. Ve girmeleri de 
bıı"'ı~ri.dır. Aksi takdirde, me~.:ut mef 

._..,,rı .. 
1erai 80Ylememek yahut da kulağını 
teUr~crı gösterir gibi söylemek lbun 

?.teıcıt •. 1 • . . . 
tıtorno . oy e bır dil tasavvur edin kı, 
~§. ~bil kelimesini henüz benimaeme
''ltendi U~dan bahsetmek lazım gelince 
lreı· gıden araba diyor Yahut araba 

ıtrıca· " . 
)ıı\' 1 Yok. ''Tekerlekler •lizerinde 

arta,, ... - b"" .. k k d" 
lıtc ;~1 uyu utu., ıyor. 

kcı· halk tarafından anlaşılmayan 1trıc k 
Oot>J uUanılmaaın,, demek lisanı 

J e b" 
0 ır hale sokmaktır. 

tilt keski lOgat paralamayla ıirndiki 10-
ben uııanınanın arasında nisbet ve 
,_ ıerliJı: """kt z· k" . bas" 
cc~!ılı'" .1v ur. ıra es ısı, ıt ve 
\>it le ~ ınevcut bir mefhumu meçhul 
İte bclıırıc ile ifade etmekti. Şimdiki 

' en· 
bir •ınseıneğe mecbur olduğumuz 

0 ltıefhuırıu, kullanmaktır. 
taı rta tahsilli bir Fransız, mecmua, 

ete oku.:ı .. 
tata b ;.ıugu vakit, arada sırada 10· 
de d aktnak mecburiyetin.de kalır. Biz 

?.t e bun~n böyle olması zaruridir. 
lcltteı~arrırler, fikirlerini sade suya söy 
()~ mecburiyetini hiS1ctmesinler. 
'at h U.:utar da, yazıların behemehal va-
. aı1c se·. . d - 1 •at "'Yesın en a13gı o masını 

trlesin :n· . 
'tJt ır insan dinıağrnın vereceği en yük 
de d !?lahsulün karie arzedilmesinln biz
'>'üıtse &det olması okuycu sevives:nı 
~ktiı. ı VA-NQ) 

~~1hıt tayyarecllerln 
eıerlne ikramiye 
R~n · k ~s tnet Karamursel tayyare a-

kin:nda §ehit düıen pilot Ekremle ma-
. tat Sa· . . b" ı· •kra . •mın aılelerine beşer ·n ıra 
llun !?l Ye •crilmesine karar vermiştir. 
~apı~n icin meclise bir kanun teklif 

acaktır. 

LalelideT."i Ta§hanın avlusu tam bir allırdır... 1 

lstanbul konuşuyor I 

Geceliği altmış paraya bir oda 
tutmak ister misiniz? 

LAieiideki Taşhana gidiniz! 

Düzünelerle ailenin, yüzlerce kişinin 
oturduğu Taşhanda konuşacak adam 
bulmak için ne kadar mü:ıkülata uğradı
ğımızı bilemezsiniz. Sanki herkes bizi 
görmüşte evlerine kapanmıştı. Mey. 
danda kimseler yoktu. Yalnız birkaç ço 
cukla, bir kaç ta kadın bulabilmiştik. 

Onlarla, dün yazdığımız gibi konuş -
tuktan sonra, babasının s~yyar satıcı 
olduğunu söylıiyen çok zeki ve güler 
yilzlü bir çocukla ahbaplığı ilerlettik. 
Ve kendi.sine bu handaki ahtnn nerede 
olduğunu sorduk. 

Çocuk bizi yukardan aşağı indirdi. 
İlk evveli gezdiğimiz pislik içindel~i av
luya götürdü. Ve buralda sizin yukanki 
resimde de &ördüğünüz gibi, tıpkr tü • 
nek benzi yen d&ır bir geçidi göstererek: 

- f şte, dedi, ahırlara buradan gidi -
lir .. Maamafih ahır deyince öyle sahici 
ahır sanmayın. Hayvanlann yatacakları, 
daha doğrusu şöyle s:ğınacakları bir yer 
işt.e o k:aldar ... 

'I ün ele doğru yürüdük. Karanlık ağ. 
zından içeri doğru bakınca, hayret ve 
tikr..•ntiden dona kaldık. Tünelin niha -
~hıde tekrar sağa dönerek, sözd-.: ahır 
lara uzanan yol, tam bir bataklıktı. Öy 
le ~r bataklıktı ki, hayvan tezekleriyle 
karı,an garibülrenk çamurundan, iğ -
renç kokular yükseliyordu. Çocul:, böy 
le b\r yere girmc-kten çoktan vazgeçti· 
ğim:zi anladı, galiba ...• 

- Amca, dedi isterseniz siz burada 
durnn, ben •ize atı getirivereyim .. 

Ve cevabımızı beklemeden, tiinelin 
berbat yolunda seke seke koştu, ıöz • 
den kayboldu. 

Be§ dakika bekledik. Beşinci dakika
nrn sonunda, yedeğinde at olduğu hal. 
de, çocuk tünelin dibinde eöründü. Ba
basının, artık tüyleri dökülmüş, ihtiyar 
atını çeke çeke önümüze getirdi. 

- Görünüşü pek iyi ldeğil amma, 
doğrusu mükemmel hayvandır bizim as. 
lan, diye mcthetmeğe başladı .. 
Hayvanı avluda !>ir kaç kere dola§ • 

tırdrktan sonra, gene ~değine alarak, 
getirdiği yoldan gerisin geri götürdü. 

Bu sırada kulağımıza garip bir ut 
sesi çalınmıştı. Sesin geldiği ciheti t.a -

yin ettikten sonra, orada bulunan od:ı
ya doğru yürüdijk. Oda kapısı tar ki 
bizi bekliyormu~ gibi, tam bu s.mıd:. ar. 
dına kadar açıldı. Deminki ses daha va
zih, daha güzel işitilmeğe başlandı. 
Adımlarımızı sıklaştırıp odaya yak • 

taşınca, gördüğümüz manzara pe:t ga
ripti .. 

Fevkalade loş. karma karışık b"r oda .. 
Öyle bir oda ki, zemin tahtal:ın rutu· 
betten cürüm üş, ve altındr ki mahzene 
doğru iki insanın b"r arada sığabilece. 
ği büyüklükte çök"i....,tüler olmuş. delik
le; açılmış. bu de!ik1erdc eski liyen1er, 
teneke p-arçast veya taht::ılarla örtülmüş. 
iki köşede tahta sumyalarınm üzerle • 
rine yatak yeri-e, yırtık pırtık. b:nbir 
parça olmuş yorgan eıskileri atılmış iki 
krayola görünüyordu. 

Yazan : Habei·ct 

--a...-~ 

Ta§h,anda geceliği 60 parayıtı kirt.ılDnan o<kı'lar<kın biri8imüJ böyle Qir manzara 
~ T«ır§Ua§tım 

Taşhan av?ı·sund.aki bi~ tü>ıel, ayni 
zamand:ı ahırın da kapt.!td.1r 

Ters çevrilerek iskemle vazifesi gö • 
ren b" r I:ovanrn üzerinde oturarak, tam 
burasını hazin hazin çalan bir gencin 

yanında, biraz daha yatlı zav&:lı biır 
adamcağız otunnuı. davul gibi §!şmit 
sol ayağım içi bombaş bir çamaıır 
le1Ycnine koyarak. bir şeyler yapıyor, o
n:n yanında üçüncü bir arkadaşli<n ise 
ke'!ldisine yardım ediyordu. 

Yukarıki resim:ie de göreceğin;z bu 
manzarayı evvela hayretle, sonra da mer 
hametle seyrett"k. 

Yaralıya: 

- Geçmiş olsun, dedim, ne oldu? 

yüzüme baktı: 
,.ı4 dedi. n-n - Tuğla düttü yapı~ ~ 

rençbcrim de .. 
- Tazminat filan verdiler mi? 
-Ne gezer efendim. 
- N eredc oldu bu kaza~ 
- Belediyenin kaI'§ısında yeni yapt -

tan apartımanm birisinde.. Rum usta -
mıza söyledim. "iyi ol da öyle gel,, de· 
di. Halbuki kaç gündUT koyun !derisi • 
bastırıyorum, bastınyorum, şu körolaaı: 

§İŞ inmiyor ağn durmuyor .• 
Zavallının vaziyeti hakikaten acına -

cak halde idi, Kendisine doktora, bas -
taneye gitmesi için bir yığın nasihat vıeT 
dim. Orada doktorlann bddava bakacak 
Jannı ve yarasını bir an evvel iyi ede -
ceklerini uzun uzun anlatmı. 

- Haklısıruz, teştkkür ederim na.si· 
hatlerinize, dcıdi. Yann mutlak Cerrah 
pa13ya gideceğim. 

O bunlan söylerken, bir saniye ken 
di kendime dil§ündüm.. Zavallı adam, 
ayağına günlerce sıcak bir pansuman bi 
le yapamamıştı. öyle ya, su bulsa, atcı 
ate1 bulsa su bulamamııtır ki iburada ... 

Bu sefalet yuvasında konuşacağımızı 
konuştuktan, göreceğimizi gördükten 
sonra, sö21 odanın vaziyetine intikal et
ti. 

Anlattıklarına göre bu kimsesiz a
ldamcağızlar buraya üç lira kira veriyor
lamuı. Ve sırasına göre dört, sırasına 
göre de be§, altı kiti hep bu oda.da ya 
tarlarmıt··· Döıemenin çürüklüğüne, de 
liklerine, rütubete, bütün balamsızlığa 
rağmen onlar odalarından pek memnun 
görüüyorlardı. 

Gcldi2imizdcınberi h~ an veni bir - . 
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Sadır&zam 

lbıraham Paşa 
Kanuni Sflleymanın gördüğU 
bir rüya neticesi idam edildi 

Osmanoğullarınrn, sadrazamların, 
ileri gelen ricalin, ıunun bunun para • 

sına, malına, cariyelerine göz koyarak mi: 
sadere ettirmeleri bir adet halini almış
tı. O devirlerde kimse parasından, ma _ 
lından, köle ve cariyelerinden emin de
ğildi. Padişah, sadrazam ileri gelen ri
calden biri, falanın malına, filanın ca • 
riyc ve kölelerine göz koydu mu, be -
men adamlarına bir emir verir, hepsdni 
elleriJjden aldırmlı. Kimse şikayet ede-
mez; 

- Gözünün üstünde kaşın var 1 de. 
mez, deyemez, korkardı. Çünkü, sonun
da malından, parasından okluğu gibi, 
canından olmasr, kellesinin cellade tes
lim edilmesi ihtimali vaıidı. 

Bu kötü, bu münasebetsiz hareket ilk 
defa Kanuni Süleyman devrinde başla. 
mıştrr. (941). Sadrazam İbrahim Paşa 
bu hareketi muvafık görmilş, teşvik et-
miştir. • 

İbrahim Paşa. İran seferi t2ünasebeti
le Bitlis taraflarına tayin edildiği za • 
man Defterdar İskender Çelebi kahya -
lık vazifeaiyle maiyetinıe veıri.Jmjıti. O 
zamanlarda köle beslemek, okutmak, 
terbiye etmek, içlerinden aldam yetiştir
mek bir moda halini alllllfU. Ricale mah 
sus bir moda .• 

Sadrazam fbrahim Paşa.nm. dört yüz, 
tskendCT Çelebinin ise altı yüz kölesi 
vardı. Paşa, Çelebiyi kıskandı, kendi. • 
sinden fazla kölesi olmasmr çekemedi· 
Bütün sefer esnasırida kahyanın izzeti -
nefsini kıracak hareketlerde bulundu • 
O devirde aleyhinde ~ir cereyan uyan -
drrdı. Tebrizin zaptından sonra ordunun 
uğradığı müşkülatı Çelebiye yükledi. 
Muvaffakryetsizlikte kahyanın en.bil • 
yük amil olduğunu ~dişaha bildirdi. 

Jurnal hemen tesirini gösterdi: Ka. 
nunt, tskender Çelebinin azledilmesini 
emretti. 

Sadrazam İbralUm Paşa. bununla . da 
kalmadı, tezviratmı daha ileri götürdü. 
Çelebinin hakkında binbir yalan uydur
du etrafa yaydmh. Halebc dönüşünde 
ne kadar malı, parası, emlaki varsa mü. 
sadere edildi, köleleri saraya alındı. 

Kendi.si de çarııda asılmak suretiyle öl
dürüldü. 

Kanuni, tskerider Çelebinin idam e
dildiği günün akşamı bir rüya gördü: 
Çelebi padişahın huzuruna Çrlayordu. 

Kötü ahlaklı bir vezirin yalanlarına 
inanarak, devletine, milletine hizmet et 
ıne'kten bafka bir ıey dil§ümniyen sadık 
bir hendesi baklanda ölüm kaıran verdi. 
ğiriden dolayı Paclipha linet ediyordu. 
Sonra da üzerine doğnı yilrümil§, boy
nuna bir kement atarak onu boğmak is
temişti. 

Padi§ar kOT"ku ile uyandı. Ve ertesi 
günü saraya gelen sadrazam İbrahhn 
pa13yı boğdurdu .. 

Hüteyin Rüttü TIRPAN 

iş yerlerJnln dahfll 
talimatnamesi 

İstanbul :ıwııı Sanayi Birliğinden: 
İ§ kanunu mucibince, 11 yerlerinin yapını. 

ya mecbur olduk.lan dah1l1 talimatname nu_ 
munesi Blrllk taratmdaıı hazırlanmıştır .. 

Bu tallm&tname, bazı gazetelerin yazdığı 
gibi htanbul ı, Bölgeal Amirliği taratmdan 
ta.idik edilmf§ değildir. 

Bu talimatname, blrUk merkezinde topla. 
nan muhteut aanayt grupları mUmessillcrUe 
hukuk mlli&virlerlm!z tarafından 15 cyıo.ı 
937 tar1hll Remı1 gazete ile DC§t'Olunan ta. 
mime istin&den tanzim edllml§tir. 

AlAkadarlarm mevcut talimatname sureti_ 
n1 birlik merkezinden kopya etmeleri 111'!.n 
olunur. 

sefalet manzarasiyle karşılaştığımız Taı 
handan, kendimizi caddeye dar attrk .• 
Yolda fotoğrafçı arkada§a: 

- O odadan, memnun kaldrklannı. 
nasıl söylüyorlar, hlla anlayamıyorum? 
dedim. 

Arkacl<ıJnn 

- Nasıl memnun kalmasınlar, bira -
der. idiye cevap verdi. Heaap ctacn yat• 
tıklan yer için verdtkleri paranın ge<:e 
liği altmıı parayı bulmaz. Eh bu da ts
tanbul<la iki bardak sudan daha ucuz -
dur, 

HABERCi 
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Kiraladığım odadan TaU\t paşanın evinde 
ne yapıldığını dUrbDnle gözetlemek kablldl 

Apelyan: 
- Evet, bu plJnın tanzimiyle bu 

günden itibaren meıgul olmalıyız .. Oto
mobil kullanan arkadaşımız da var .• 
Her şey yolundadır .. Osmanlı impara
torluğunun sa.drıazanu artik son gUn
lerini yaıa.-nakta.dır. 

Zakaryan: 
- Firar planım hazırlamak Ozere 

bu akıam bizim evde toplanacağız .. 
Arkadaı 'Nhliryanın bu toplantıya 
iJtirakine lüzum yoktuı ... O rihatça 
kendi işlerine oaxsın. 

Beh - Orası sizin bileceğiniz ittir, 
gimdi mUsaadenizle ben yeni evimi ki· 
ralarruya gidiyorum. Neticeden Apelya
nı haberdar e.derim, o da size maliımat 
verir... Odayı tetmıya muvaffak olur
sam bu akşam taşınırım. aksi takdirde 
yarına kalır ... Herhalde yarın akpm bir 
yetde bu1uşabiliriz. 

Zakaryan: 
- Öyleyse yarın alt;am da Ettyan

ın evinde toplanırız. 
Bir gUn sonra saat 9 da Eftyarun 

evinde bulu~k Uzere arlı:adaılardan 
ayrıldım. 

Hardenberg'de 
kiralık oda 

Har6enberg .o1ı:aiına giderek 37 
numaralı binanın sapmnı çaldım. İh

tiyar kapıcı ne istediğimi totuhca, 
kapıda asılı duran ~'kiralık oda., leYha
sıru göstererek, kirat.:ı oldufumu, kira-ı 
lık odayı görmek istediğimi söyledim. 

Kapıcı, kiralık odanın birinci katta 
oturan Dittmann'ın dairesinde olduğu
nu aöyliyerek: 

- Buyurun, çıkın, madam sizi re.r:
(füir, dedi. 

Biraz sonra madam Dittmann'm ka 
pıaıni çalıyorurft. J(a!/'ııma çıkan hizmet 
çi kıza biİ'az evvel kapıcıya ıöyledikle
rimi tekrar edince, himıetçi: 

- Bir saniye milsaıde edinir, JM
dıma sorayım, dedi ve biru .onra gelip 
beni salona aldı. 

Beı dakika sonra madam Dittrnann 
alona &irdi. 35·40 yıılannda oldukça 
gilzel bir kadındı. 

Baıiyle beni aellmladıktan tonıa 

beni tepeden tırnağa ılizdU ve uzun bir 
iıticvaba ba§ladr. Kim olduğumu, nere-

tien geldimiği, nereye gideceğimi, niçin 
'.Almanyayı geldiğimi, Berllrtde ı1tra· 
bam olup olmadığını, gf!'.:eleri uat &aç-

ta döndüğümu, ıevgilim olup oltnadıfı· 
nr, ne itle ıneogul olduğumu öğrenmek 
istiyordu. Cebimden pasaportumu çıka 
rarak İranlı olduğumu, Berline makine 
tahıili için geldiğimi, tahsilimi biti
rinceye kadar orada kalacağımı, Borlin 
ce akraba namına kimsem olmadığını, 
akJamları erken eve döndüğümü, sevgi
lim bulunmadığını söyledim ve ev sahi
bimi tamamen tatmin etmek Uzere, de
dim ki: 

,_ Ben buraya eğlenmege değtl, tah 
sile geldim. .• 

- Ne kadar zaman evimde kalmak 
ilıtlyonunuz? 

- Ben ıılC sık ev değiştirmeği sev
mem... Mütekal>ilen biribirimizden 
memnun olursak, sonuna kadar burada 
kanlım ... 

- Buradan memnun kalacağınız 
muhalckaktır .• Bir defa temialiktcn ya
na. BUyUlr IÖylemek olmaıın ama, bü
tJn Bcrlinc!e benlm kadar titiz kadm 
bulamuıınız .. Pisliğe katiyen taham
mül edemem. .. Ondan sonra kiracıla
nma ailem efradı göziyle bakar onla
ra katiyen yabancı muamelesi yap
mam.. Hemalde memnun kalacatıhdaıı 
eminim ... 

- Siz de benc!en memnun kalataksı
ruı madam, evde klrd.:ı bulundufunun 
farkında bile olmıyacalcıınız ..• 

- Buyurun odayı görün, bakalım 

beğenecek misiniz, diyCTek, madam 
Dittmann beni Hardenberg ıoka&ına 

~an bir odaya götürdü. 
Odanın her tarafını gözden geçir

dllttcn sonra u kalım sevinçten oyru
yacaktım, çUnkU oda tam Talat papnın 
oturduğu apartmanla karşı karşıya idi. 
Cadde gcnit olduğu için vakıa Talh 
paşanın evinde olup biteni gözle takip 

etmek kolay değildi, fakat bir dUl'blnle 
bu işi odamdan milkeımnel surette ya
pabilecektim. Bundan batka oturdu
ğum yttden Talit pa§anın evine ıirip 
çıkınlan da teabit edebilecektim. 

Odanın bu fevkalide mUsait vul
yetini göril:ıce madam Dittmann'a oda
sını beğendiğimi söyledim. Salona d6· 
nerek puarlığı bitirdik. u~ aylıfıru 
pcıin vererek akpma tapnacağmu ha
ber verdim. Bunun Uzerine madam de-
diki: 

"- Bu dakikadan itil>aren oda si
zindir, ne zaman isterseniz taşınabilir-
siniz. 

Bir iki ıaate kadar dönct.:eğimt söy 
liyerck yeni tuttuğum evden aynldtm. 
Biran evvel arkadaşlara miljdelcmek 
istiyordum. Ayni sabıraızlıkla beni bek 
Uyen Apelyana vaziyeti arilatmca, de
diki: 

- Mübslaga ediyorsun, bu kadar 
müsait bir oda bir günde bulunur mu? 

- Meıhur derbi meseli bilir misin? 
"Arama ile bulunmaz, meğer rastgele,, 
derler .. Baha .aa rattgeldi, istediğimden 
alasını buldum... Hem beninl artık 
kaybedecek rilrtim de yoktur. Tallt pı 
şa beni bekliyor .. Bavulumu alıp gidi-
yorum .•• 

- Acelen ne, hiç olmana bu gete 
de burada kal, yann sabah edrenden 
gidenin... Bu kadar acele etınek1e eT 

sahibinin de ıUpheıitii celbedecebin. 
- Azirim ben bufüriltll iti yanna 

bırakmam... Belki 'bu gece örtitUmd• 
bir daha ete geçlre~iyC'.:efim bir fır· 
sat ıWıur edecektir. 

- :BugUn çok heyecanlıllft... Sa• 
km heyecana kapıl1p yınhı bir hareket 
yapmıyum. 

- MUıtetili ol ı.- · .. ~im. :Ben heye· 
canlanmaıınr da, }- um tel.kin et--
melini .de bilirim .. ,. iye kadar bir 
faJso yaptığımı gört• n mil? .. ,, 

'Ar'kadaıım kararımı defiıtfrıniyece
ğimi anlayınca 11rar etmedi. B111kiı eı· 
yalarımı toplamak hususunda yardnn 
etti. Ayrılmak uzere olduğumuz sıra

da birdenbire sordu: 
- Peki ıma, ev ıaliibJmize ne diye

ı.:eğiz? 

- Bunu litç dUtUrımedik.. Sahi, bu 
kadına ne diyeceğiz? 

- Herhalde mukni bir ıebep ıısster 
meliyiz. 

- Madam hasta olduğunu, 'doktora 
gittiğini biliyor değil mi? 

- Tabii, profesör Gassizer'e gitti· 
ğimi söylediğim zaman, madam da onu 
ço1r methetti. 

- Mükemmel, o halde i~imiz kolay 
laştı demektir. Madama profesörUn tav· 
siyesi Uzerinc odanı değiştirmek mec-
bı.rriyet'nde kaldığım 1.öyliyeceğiz. 

- Profesör bu evi niçin beğenme· 

mit olacak? 

- Bu evde elektrik yok ... Halbuki 
hava gazı ziyası sana fena celiyor, asa
bını bozuyor ... Bundan r.ıUkemmel se
bep mi olur? 

- Öyleyse madamı çağırır bu iti 
de bildiğin gibi halledersin. 

Arkada~ım vaziyeti madam Ste11-
baum'a anlattığı zaman, zavallı kadın 
itiraz etmedi, bilakis beni teselliye ça
hprak dedi ki : 

- Ne yapalım oğlum sakın üzülme. 
Arkadaştan ayrılmak kolay değil ama, 
her şeyden evvel insana sıhhat tızım
dır ... Yalnız hiç olma.ısa uzak bir yere 
gitme. 

- Daha bir oda bulmadım. Birkaç 
gUn otelde ltalacafım ... Bu civarda bir 
oda bulmıya çalııac!ğtm. 

Bu muhavereden sonra e'I sahibem 
ve arlcadapmla vedalaşarak yeni odama 
gittim. 

Madam Dlttmann odamı bir gelin 
odası gibi süsletmiş, mektebe gidd.:cği
mi düıünerek bir köıeye de bü)"'!Jk bir 
yası muaıı yerlettirmiıti. İstirahatimi 
dUtiindüğünden dolayı kcndiıine tefek 
kUr ettiiim zaman: 

- Oörüyoraunuz ya. dedi, ben kira
cılarıına aile efradı ıöziyle bakarım ..• 
Bu masa rahmetli kocamın ~atııma ma
sasry.dı ... Ba§ka bir şeye ihtiyacınız o
lu:~· sıkılmayın, söyleyin... Kocamın 
kütupbanesi, IOgat kitaplan emrinize 

Baş rollerde: Martha Eggerth • Jean Kiepura 
• btanbul ıbietnacılrk Aleminde Uk dcf a olarik: 

17 lkinciteırin çarpmba 
gtınU ikfUDI SARAY sinemaaında ' 

gösterilecektir. 
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EGE MANEVRALARI 
Tilr1tçe .CSzlU ve sesli muuıaın fllıh 

el~ k~:lrı ... ŞEN HA YDND Fran•-

11 tt 11 ( E S T R E L L 1 T A ) n Ç e e f Mevsimin• eflenceli ve ww cazip opereti 

Romanyanın Ciresu köyiınde, bUndan New • York M• M • • 
bir mUddet evvel korkunç bir cinayet i§ t 
lenmiı, Jorj Kuhire.ru admôa 60 yapn· Metropoliten ın o QYı ın l 
da bir şair, on &ekiz metresi tarafmdan Operasından 

nin en 
büyük 
zaferi 
olacaıctıt 

ımç edumtıtir. 
Jorj, çole eevdifi kansı 61Up !te yılrus 

batına kalınca, fena halde canı tukıiınif, 
"Yeni Uhanilar,, almak için bit çok ka .. 
dmlarla ve genç kızlarla ldü§üp kalk -
mağa başlamıştır. 

Hattı bir aralık k6yde, bU 60 tık ihtl.. 
yarın on sekiz memsi bulunduğu yo
lunda buı pyialar alıp yürümilıtür ı 

Hakiki.ten, ihtiyar ıair, her kadına 
kendisiyle evleneceğini vaadedcn ihtiyar 
bir zampara idi. Fakat 'bu vaziyet uzun 
sürmemiş, bUtün bu !kadınlar, işin iç 
yUzUnU anlayarak ~ona katft, aık yeri. 
ne, hiddet, ktsklnçlrk ve 1dn bealemefe 
baıtamıtlatdır. GUniln birinde de, toplu 
bir halde pirin oturduğu köike hllcwn 
etftÜf}trdir. 

ihtiyar fllt, hiç boımamtt ve her za. 
man oldulu ıibl, onları yeni yudığı 
btr tilrle tnhir etmek lıtemJ~ de bU
ytık bir maharetle .Uyledlği gUtel ajk 
§iirleri, artık bu JW!ıntar tkttlnde, heor 
r:~ ··rtki tesiri yapmamıftıt. 

Jiıe yerine yetııen jandarmalar, 
o.. ..a1 genç kıı:, kadın ve dullardan mU. 
rek1ı:e,. Ü- küliialılıı\ Uıt!elr~tt, 
;kan~~ karma lııınıı*•e f8* 
lerl d8nmllf bir halde çırpnid.ıklannı, 
afladıklannr, inlediklerini g<Srmllfler
dir. Bwılann ortunık1a da ihtiyar 
failrln ı5slerl O)'Ulmuı, parçalanmıı 
ce.ediyle brıılatmıtlanbr. 
Altımpdan tonra uan betbaht lhti. 

yann, cnedlnin parçaları gUçlUkle top· 
lanmıJ, bınaının yanma defncldilnllttir. 
On sdcb kadm, cinayet ıuçiyle mahke
meye verllnıiıterdir. 

amededir.,, 

Birilh evYel yalnı.a kalmak f çin tazil 
u•atmıyor, kısa bir teşekkürle çeneti 
biraz Ctv§ek olan madamdan kurtul
~ iıtiyordum. Halbuki o aldın§ bile 
etmıyordu. Şimdi de Jcocaıırun tercümei 
halini &nlatmıya batlamııtr. Yarım aaat 
sUren bu lconf eranıı da dinlemek mecbu 
riyetinde kaldım, çUnkU daha illı: ak
,amdan ınesele çıkarmak lıtemiyor· 
d~m. Nihayet madamın hiklyeal bitti 
diye ıevinf rken, bU aef er de hizmet~iyl 
çafınp ıu emri verdi: 

- Herr Tehllryan bu ıe.:e misafiri· 
mlzdir ... Akıım yemeflnl beraber yice 
ceflz, ona göre hareket et .... 

Sonra bana d6nerek c 
- Bu davetfmi reddetmiyeceflniz

den eminim dedi... tater lıtemez buna 
da muvafakat ettim. 

A.kJl!n yemefinin çok neıeaiz geç
tifini laylemefe IUzum volttur aanrmn. 
Sekia senedenberi erkelcten mahrum kal 
mıı olan zavallı madam Dittmann tesa
dUfUn eline geçirdiii erkefe hoı görün
ınclc için hiç bir ıeyden ıeri durmuyor, 
masada aerviai bile bizzat yapıyordu •• 
Ba§ka ıerait altında ev sahibemin mu
vaffak olacağı muhakkaktı. Genç ol
mamakla beraber, henüz ihtiyar da sa 
Yılrnıyan ev sahibem hakikatte çirkin 
de dcfildi. Bililkis kelimenin tam ma
:naaiyle olgun kadındı ... Bütün bunları 
takdir ediyordum, fakat aklım fikrim 
Talut paıada olduğu i'in geceyi de ma 
damla beraber geçirmekten korkuyor, 
madamın bin b!r tı:irlü manidar söz ve 
harekatını anlamamazlıfa vuruyordum. 
Madam Dittmann '.jimdi de yabana 
ren~lerin Bcrlinde maruz bulundukla
"t f elik etlerden bahsediyor, birçok vic 
dansız kadınlar yUzUnden yabat1.:ı genç 
lerin nasıl perişan olduklarını hazin 
hazin anlatarak ıu neticeye varıyordu: 

( Deftml var) 

Önümüzdeki puarteai akpmı 

SAKARYA sinemasında 
Rejbör ROUBEN MAMULIYArt•aa 1Nr filmidir 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrl'I' 
ve blltiln ağrılannızı derhal keser. 

rcabmda [Unda 3 · ka,a ahnablUr 
isim ve markaya dikkat. TalClltlerlnden aakının•" 

. --
- Bir söz kafi 

AL KAZAR 
sn nemasında 
Bu haftaki bUyUk 

muvalfaklyettnl 

Gangsterler 
karşı karşıya 
Filmine medyun 

Baı rollerde: 

JOSEPH 

CALLEIA 

Franchot 

Tonı 

Bu heyecanlı film gör\ilmemij mu. 

- vaffakryetlerle devam ediyor. --

tSTA.NBUL: 

1 s tan bu I. 
Tramvay şirk~ 

21 tklnciklnun 19ll tarihli 
prt.namenin 14 il.ncU maddesine P 

l LAN 
19~1 Ydıttt" 15 ikin. Te§ritı~ 

1'e yeni ilana kadar parorllan DM 
günlerde gidi§ • gelif k"tf progrlJ;ji' 

IJIŞLI IJBBEKESI 

tık stJ 
klilkıf ~ 

Şiıll - 'l'Uııel 6.15 'l> UJ 
Tilnel - Şifll 6.33 J'·o0 
Şişli - Beyazıt 7.15 23' ~ 
Beyazıt .. Şijli 7.55 '})-,, 

N<J. Yollar 

10 

11 

Fatih" Harbiye 6,15 23'cf 1., z+,• 
.u. Harbiye - Fatih 7 ,00 n'l..ıO 
12 A Aksaray - Harbiye 6.35 =:of 

Harbiye - Aksaray 7.20 ~(/O 
14 Maçka - TUnel 19.50 11 .O 

Tünel - lıılaçka 20.11 ~I 
16 Maçka - Beyaz.it 6.25 :;.rJ 

Beyazıt - Maçka 7.10 11 ~ 
16A Sitll (depo)·E. önU. 6.15 1.rJ 

Eminönü • Maçka 6.•fS 20·.4 
720 19.~ Maçka • EmlnönU . .4 
700 19.~ Şlfll - Sirkeci . rJ 

Sirkeci • Şiıll 7.80 'J0·-
17 A Mec. k5y.-EminönU 6.45 ıs. ...1 

ı: 7 20 19·"" EmlnlSnU-Mec. kuy. • Jı'J 

18A Taksim - Beyazıt 7.20 r--

17 

18,30 pl~kla dallS muaUdst, 19 Sa.ttye plya 
no ve keman refak&Ule, 19,30 kon:tetan.1, dok 
tor Fa.hretun Kerlm, {Tiklr yorgunıugundan 19 
korunma), 20, Sadi ve &rkada§lan tuatm.. 

Beyazıt - Taksim 7.52 ~jO 
Kurtwuş • Beyazıt 6.15 ;;:
Beyazit - Kurtuluş 7.00 '°' 

darı Tllrk muatkial ve hal}' prkılan, 20,80 
ömer R1U tanıfmdaD arapça. aöylev, 20,45 

nııc 'f.11' 
19A Şişli (depo)·E. anu 6.uu I 

EmlnönU-Kurtul113 6.35 !!ı' 
Kurtulut-EmlnönU 7.0:5 ~ 

Semahat ve arkad&flan tarafmdan 'I'Qrk mu 
lliklsi ve balk prkılarr, (sa.at ayarı), 21,115 

orkeatra, 22,ııs ajan.1 ve boraa haberleri ve 
ertcal gUnUn programı, 22,SO pl!kla ıotolar, 22 
opera ve operet parçalan, 23, ııon. 

BO'REŞ: 
18 pllk, 19,llS radyo or1teatruı, taratrndan 2a 

ht.ftt mllslk, 20,35 prlular, 21,lli cazb&Dd, 
22,45 Rwnen havalan. 

BUDAPSŞTJ:: 
18,30 ~ orkutruı. 20.25 kon.er, .23,10 

algan orkestrt.!f, 24,10 cazband, 

B&RLIN: 
19 ldlçUk crkeatra. 20,ıo pWc, 21,10 var. 

yete, 2a.so cub&Dd, 
VARŞOVAı 

3i 

32 

33 

21 ha.fit mtızlk dans havalan, 22,f:S Skeç, 
23 opera orkestrası., 

4 
37 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi _ fA 
Bebek • Eminönü 6.30 ~ 
EmlnönU - Bebek 0.40 ;'-" 
Bebek - Beşlkt&f !J. 
Ortaköy Aksaray 6.30 ~ td 
Aksaray - Ortaköy 7.1~ ~ 
Be§lkta.a - Fatih 7.00 "P' 11' 

Fatih - Beşiktaş 7.40 21· 
IBTANBUL ŞEBEKESi _. i;J 
Topka.pı - Sirkeci 6.20 ~ııO 
Sirkeci - Topkapı 6.50 Pjd 
Yedltule - Sirkeci 6.15 2'-' 
Sirkeci - Yedlkule 6.45 ~ ıO 
!)dimekapı-Sirkecl 6.10 !!'.;ı 
Sirkecl-Edirnekapı 6.40 "il"' 
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Cinayet ve ••1< romanı 
~ ~ lii jliei fOiiılliô ct&.JTt> waliiciü tar-ıroe1• cevrtımı,w. 

= 
~Va -u-

lt;b!t ~;: 1 
~ita ialtiiı:, m&lj'lS Jüao ... 
~ rıe;aflilils Mr t~üd ,-&ittfliNoi 

~~ ... _ fflı ~ eett li1f ıitiatli MktJ ... 

l6 ,.:;,ıfl ~.,., iM fiıM .. ffff

d~ - fffttliidfft 4öı.t; Jlıtyfft• 
ttbit ~· Bilhassa hiç kimsenin gayri 
tir, ır fey olMff! eih'lf tlilrklf· 

··~ılcace n..: 
Yordu· 11'1 Cl1i~ de cıribiffte ~ 
'~Pitim mevcudiyeti -n tülH.ht 
aayıedt · M~k~den 90nr• Japa 
Ptııcer!trft C1bı niçin mUcrim tübü 
tı1 Öflc en atarak o.1dan kurtulmamıı 
~efi ~n bu takdirde dikkati celt5et
tiıı erıc •~a&.1iidf. Ukin tiıerindo dftk 
df. 

1 etı görünen tiib baıntia91ı:a ~· 
"lıunda 

llıif.:riıtt f"? ınaksadı r.eydi? Herhalde, 
du. ' U\ift tiulunftıtflını ıiuu ~iyor 

:~? 
lJir fek 

~l1 l>i1t cevap, bu mevkide mantıki 
~ tıİb ent ve t".it,it Minlaf eWfi 
le of~iıf vaaıtasile d;ken atftlak ıuteti
hfki~1 •na liü1ı:medecmir. 1tafbut1 
lffltfr fte Cufttm' bu §ek11d~ iJlel'iiiiiş de-

'' ~ 1~ ler tır2fta"" • · 
!'ıl;br n. 

t$Jiitn ~et~ikler costeriyor ki. ~Jüm, 
~tıa t 1 • e~:n öati'ij*tt y\liUnden vu· 
Ilı •tıaG ınııfır. Gözlerim kapafı olarak 
'· '<>ruyorum: 

.ı:sır d'k 
Pt•tik 1 eni bir vücuda batırmanm en 
"tt 11•ulü nedir? 
•• .,. ili! Ôifirinltı: f 
~ıh' 

hııtıftt :nde aydınlık uyandıran enap 
tı~rıİ f tte İU6 dl1 ia ıf6fefle 6tfiya 

''!:iti ınıştrr. 
"~ ltı!iaftaıt Mf MtlU §Nataüfiz: 
, ~darn lizefin katifi, onun masasına 
"\' ftirt V6 ltttiftf iğif.6tfjffr, 
~ınetc veren iki prıon, masaya 
Y~u tı5rfiar. buna ftiıtiie dffti:at etme-
-~ r. 
'·o 
' 'l:l nlardan baıka kim f 
.. 2~1 ttianıi. ti~ li~Un yolculu İçinde ıade o mile· 

licıtırı ısaeırıtesi yanından ı•çmiftir. 
•t""lr 

1
Yorurn ki o tüb va11füile .ahir 

Ilı hueusuna diltllıtJ celbettL 
......, ~ tiçrayaralf yetinden kalktı. 

iftira .. ibü1 etmem! • diye hiyltttdt. 

l>u,.~ 
~o, o ..... 

..... o ·-· 
"atnı turun us J • 4Hf. #ıtlt~e henilz 

··u•dırrı. 
··~~ •Öfıht11 adamf 1faf'dlttlaıs 
"Jı~~he1, İ>lvia ve bly XJand. 

tibi .. lll~tda ltütUırın ~ti d~ ~rfm 
lt•tt ~or~~. Uldn buna dair 
dtuııer •rıa..t edttıme~, buftun J~ de 

..• •W. etmek Jlaımdı. 

··ı.ı~~ '"" 4UftlbcSOm. 
""''ıı Sbir 1'01Gu n bayftnUi mttcu41-
t''! • --~lr•tıııemı,tı. Ancak kah•• pi
' ~ --qq f ıdrHildl 'Bu da prlp bir 

't jt' J'tnl farulyıleri dimaınnda 
"J,t ... ....,adan. 

tUYor~crı..a, clramr iki clbetten )"llril· 
''l( u. Dlrinclal en baıltlydl : 
~•dam Jlzeı bir an tarafmdan ~ 
h ~ 0lacaktı. Buı ahnlde ,ısrWdU 
!lap rtd' bir bıp eekteılnden yuvarla-
·~ l.:ektt 

Ge, rtl1e btr kanaat hası1 otdufu takdir 
S ttlm, 8tıki emareleri de yoltede
'tdeceJr ve fbphe altındın kurtu-
" . 

,!~~ •e btn bu huıuıt• tamamen 
.. __,. lctlcbk. 
~ Dtnı,k lci z Katil madam Jlnte yılr
ıı.;.~lktnı batıttyor vı anyı ortabfı 
~I 1 • Zthlr o derece müthlttir ki 

••ıı: Urttte 8ldUrUyor. · 
ftıotıs hr Jizel haylnruydı, tayyarenin 
lıitiI r rarUitUıUnden foltilmiyecekti. 
•arı11;e}'d1 bile, arıdan dolayı bafırdı 
tt. l:)~· Zira batkaları da bafumıı
~ k fazlı dikkati celbetae, an, ka-

··~':' rııuıtu ya iıte .. 
ltitj,:• .t.. 

''ltır 1 
'""' budur i§te .. 

~~tırıti~ hakikatte olduiu glbl muhı-
~llrrı• 21 YilrUtelim .. Yani, diken kqf· 

"? 11tlr. 

.. j trıtydana çıkmııtır: 
th •bit öl.. · K '1 ııbu h ume ınanılmamıştır. atı . 
~\ıttuı lva dellfinden atarak ıUpheden 

•tak Yerde bir koltulun arkasını 

keyftidftur. Tıyyate arandığı ıırada bu 
fili) huluıtaülltir. 

"Cltlitff Hıiitatımn bu tUb oloofu 
~ meydtnı 9kıwtır. 

"0 ıMtilidatt ıtfbireıf, ta.mamile bıı 
ili mdttytdf btt laraılje yllrlittlim. 

'1hmdlı it ftı>Mli 1ıh11 vardı. Belki 
&! Mf datd!ttitd .. 

"An meıelesini ortaya ilk atan bay 
fan Dupon, belki de dikkati celbetme
den madam Jizcle yaklaşmıştı. Çünkü 
tateft Jcıdtnın usağında oturmuyordu. 
Ukin, bir cihetten de kendini bu dere
ce föpheye maru:ıı bırakabilct.:eğine ih
titnel vermiyordum. 

"Bunun üzerine b:.itiln dikkatimi ıu 
arı mncleti üzer:ne teki&üf etitdim. 
Eter Jcıt1J buriu, tıyyAteye o mühim 
andı Nlrvermelc için ıetirdiyse, yanında 
küçUk bir kutu bulunmak gerekti ki 
içine aalclasm arıyı .• 

"Seyyahlann eşyasını aramalarını 

bunun için istedim. 
''Umulmadık bir vaziyetle karşılaş

tık. Aradığım ıeYi bulduk. Fakat anla
tılan t.ımamile masum bir adamın üz .. 
rinde. 

''Notman Gelin cebinde boş bir kib
rit kutusu vardı. Lakin umumun şeha
detfne nazaran del bir kere yerinden 
kalkmıJtı. ô da ön taraftaki Javayuya 
gitmek için .. 

"Maamafih, • bu !araziye imlcansız 
görünmekle beraber· Norman Gel cür 
mil iJlemek için oir çareye malik bulu 
nuyordu. Çantasının muhteviyatı da 
bunu isbat ediyor . 

){Otrftart (jeJ, nem merakla, hem de 
tafrtmış l:ifr hılde: 

- Çantam mı? • diye &ordu. Allah 
Allah.. Çantama ne soktuğumu şimdi 
hatırJamıydfum bile .. 

Püar6, gUltıms!yerek ona baktt: 
- Str dakika mUsaadc buyurun rica 

ederim, Bu mevzua avdet edeceğiz. Si
ze sadece illi çıliardrjım neticeleri an· 
lauyorum. 

"Takip edelim müllhazalarımm .. 
1'Urrlmce dllrt kfJi bu d'Jtmü işlemiş ola
Bllir1etdf. Oatiönlar, Klartıl ve Gel.. 

04Dördü de, maktul kadına yakla"°ak 
fıraatrru bulmuşlar, yahut bulmuı ())a· 

blltrıer. ~ayet bunların birinde eilrmU 
işlertıtk ~ebtblni bulursam katili yaka
Jamııtım. 

''Hey1ıat .. Arattırmılırım net:ı.:e Ycr
d'Jtdf. 

"Dottum Jıp, en basit ı,ıeri muğlak 
bir hate l()i(tu!um için bana ıttem edip 
duruyordu. Bilakis ben bu meseleyi en 

mantık! bir tekilde mUllhuı ediyor· 
dum. 

"Madam JizeUn ~ldürülmesinden 
kir eden kim olabilirdi? 

"Tabiidir ki kı~r.. ÇünkU mirau o 
konacaktı 1 

(Devamı var) 
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Bunları 
Bitiyor musunuz? 
._.._.,.. ,._, ~ - -

Tifodan korunmak 
·elinizdedir 

Tifodan korunmak için çok baait, u
cuz, tatbiki çOk kolay bir uıul bulun • 
muş ve tecriib~ olunmuıtur. Mal\ur.dur 
ki tiio en fazla su ile geçer. Sudaki tifo 
mkiroplarmı kolayca naııl öldürmeli? 

Cok basit bir usul ile .. 
Musluktan bir Utre ıu ahnıı. İçine Uç 

buçult gram asit .tartrik atınız. iki sut 
kadar bırakınız ve istediğiniz gibi içi • 
niz. İşte Marsilyalı doktor H. Violie'ün 
bulduğu ve yüzlerce imanda tecrübe e. 
derek müessir t. lduğu~a kani bulundu • 
ğu usul budur. 

Tecrübelerden anlaşılmııtır ki: Sulda 
bulunan mikropların en tehlikelileri bile 
aıit tartrik mUvaceheainde yaıayamıyor 
tar. En az yarım saatte \te en geç i1d 
saatte ölüyorlar. 

Litrede üç buçuk gram tartrik, insan 
için zararlı drğilc!ir. Yalnız bir tek mah· 
.ıur var: Asit uırtrik ili ve cdilmij su • 
yun lezıeti balifçe ha~ııl olur. Bu 
leııet, buılantıın hoşuna gidebilir. Fa. 
kat bazı kimselerde bun:!an hoşlanmaz
lar. 

Bu gibiler için de mlieeeir bir çare 
vardtr: Aıit tartrik illvt edip iki uat 
kadar bekledikten ıonra gene bi • litre 
suya Uç bu~uk gram lcarbonat (bikarbo 
nat dö sud) koynıaktıt. Karbonat, asit 
tartrik'in harruziyetini ve bu suretle ek 
hamızi luıetini ~ır ve ayni ıamanda ıu 
yu gazozlu yapar. 

Asit tartrik ve karbonat çok ucuz 
ma.d'1eter oldu~u içtn bu uıul çok basit 
ve kolaylıkla kabili tatbiktir. 

Aıit tartrik vuıtuiyle yahu• tifo 
mikropları delil. dizanteri ve kolera ile 
de ınUcidele edilebilir. Bun!ar da tecrU 
be edllmiştir. 

Basit bir 
dokuma 
tezgahı 

-Hayat pabalılıfı arttıkça her alle 
mUmkUn oldulu kadar kendi ihtiyaçla
rını kendi görmeğe, baJkalanna verecek 
parayı tasarruf edere!c bun\ı!lla diier 
zaruri şeylerini tedarik etmeğe çalııı
yor. Resmimizde bir ev bayanının, 
kendisi için yünlü dokuduiunu cörUyor 
sunuz. Ninelerimiz nınanında bu nevi 
dokuma iti memleketiaıiain pek 90ıc 
yerlerinde tamamen taammüm etnııı bir 
adetti. Evde dokunu:. dokunan Jeyler 
evin ihtiyacı için kulanılır veya hazan 
satılırdı. Dokumacıları yan bellerne ka 

dar toprak içinde bu!unduran tezglhla 
rı mukabil ev teııihlan da vardı ve 
evde kadınlar bunlarla clokurlardı. 

ş:mdi Avrupada, res:mde gördüiü
nüz şekilde ufak, pracik tl ve ev tezcaıı 
lan yapılmıttır. Genç kızların bile kolay 
tıklar, zahmetsizce kullındıkları bu tea
gihlarla her neYi iplik ve yllnlU men-

Ton Ton amca 

noc!ıno aşk ediyor 

Kumarbaz 

- Oaman, lromıunun çocuğu gelmlf, 
ıeni istiyor 1 
Oıman gırtlaiında kalan son lokma 

yı yutmağa çalııarak ayıklandı, merdi
ven başına koştu: 

- Geliyorum, çocuğa söyle &itsin 1 
Geri döndü, duvardaki çividen ceke

tini aldı, konsolun Uıtündeki aynada 
saçlarını düzeltti: 

- Aytel 
Kapının eıiğinde parlalf gözlü, esmer 

bir kadın duruyordu. 
Osman onun yanına gitti, beline ~·

rıldı: 

- Ayte, mliıaade edecek miıin? 
- Ama btn 11ni her gece aabahlara 

kadar beklemekten bıktım Osman. Ne 
olunun, bir gece, bir gecc•.:ik benim 
yanımda kal 1 

- Aman ıevgilim .. 
-Benim için etmediiin kalmadı. 

Mahalleleri ayaia kaldırdın. Babamı 

&0kağa çıkarmaz oldun. Diln annemi 
görmek için evden gittim, sokak kapı· 
sında bıçakla açtığın delikler h!li duru 
yor. Annem beni görünce titremeğe 
başladı. Arkamdan sen de içeri gtrecek 
sin diye gözlerini kapıya dikti. O ka
dar korkuyor ki senden? .. Halbuki da
ha bir gececik bile yanımda kalmadın 1 
Beni e"e kapayıp gece ku§lan gibi Hte 
de beride sabaha kadar dolaııyorsun !.. 
Osmarl;ığım, ne olur .. 
Oıman kanımın sıcak ttefeılı\den 

ylbUnU kurtarmak için onu bırakmak 
istiyor, fakat vücudu -ve Jrollan bı9kl 
bitinin anusuna itaat tdlyorınu' gibi 
mütemadiyen Ayıeye yaklafiyor, An• 
yi klYtıY"Otdu. 

- Ayteçiğim, bir gececik daha .. Di
niıtı hakkı için yann akpmdan itibı· 
ren bir yere (İtmiyeceğim. Hep senin 
yanında kalacağım. Ama bu aqam bı· 
rak beni 1 Yok, bırak beni bu alqam 1 
Sana nasıl anlatayım bilmem iri.. Bil
mezsin Ayte.. Mi.ihim bir it 1 

- Evet, mühim itin ne olduiunu bi
li)"Orum. Kumar oynayaı.;akaınrzl 

- Vallahi değil Ay§e 1 Mühim bir it 
diyorum una 1 Bana inanmıyor mu
sun?. Kocana inanmıyor musun? Hem 
bir iki saate varmaz dönerim . 

- Çok işittim bu lafları .. 
- Yemin ederim sana.. Ne biçim 

yemin istersen ederim. Ha?. Hadi be
niın karanfilim 1 Hadi benim 1'okulu 
kuru üzümüm t Hadi benim AY1em 1. 

- Osman! 

- Emret bir tanem 1 
- Saat kaçta geleceksin? 
- Xa~tı mı? Saat.. Saat .. On bircle 1 

Tam on birde buradayım 1 
- Ama yalancı çıkarsan? 
- Ke. kafamı eter yalancı çıkar-

sam?. 
- Keıaeyim mi? 
- Feda olsun 1 Kes t 
Ayşe yanaklarırun ralak derlırnı, to

puklınnı kaldırarak, Oımanın ıert sa
kallarına sürdü. Os111an göğüs kemikle 
rinin UstU.nde basma entarfli bir taı be
bek gibi k\içuten karısını ııktı, aynldr
lar. 

Merdivenin alt bapıdan Osman baiı 
nyordu: 

- Etmek bıçafını gUı:elce bile 1 Her 
ihtimale kary hazır olsun!. 

Sokak kapısı kapandı. Ane bir adım 
da pencerenin önüne vardı, patiska per 
deyi kaldırdı, camı ıürdil. Sokak fene-

ıuı.:at dokunmakta ve dokunulan ıeyler 
nihayet iplik veya yU.ı fiyatına mal 
olmaktadır. 

Yapılan tecrübeler, bu tezıahlarda 
dokumanın çok çabuk ötreniıdiğini gös 
terniştir. Tezgahlar, oldukça ıiiratle 
taammüm eylemektedir. 

rinin ışığından uzun boylu, kara elbise 
1i adam bir kat daha erkek görünüyor
du. 

• • • 
Osman komşunun merdivenlerini ÇI K 

tı, oda kapısı açıldı: Bir masanın etra 
fında üç dört kişi oturuyordu. Osmanı 
görfuıı.;e hepsinin yüzlerinde •evinç 
alametleri belirdi. 

- Osma:ı, h01 gel6in 
- Nered: kaldın be Osman? Valla-

hi sen olmadan tadı yok bu iı!n ı 
- Hocayı sorma Osman 1 Bu akşam 

§llns berbat 1 İki elde ııfm tliketti 1 
Oyun çoktan ba~lamı§tı. Masanın 

·listünde dağınık iıkambil Uğrtlan, b~ 

zukluk paralar, markalar vardı. Tam 
orta yerde beyaz karpuzlu bir lamba 
duruyordu. Osman evvelce kendisi için 
ayrılmış olan sandalyeye oturl!u. Be· 
tinden bilyük bir kırtnııtı mendil çtltara 
raJr yüıilnU gCS.ıilnU ılldl ı 

- Bi.ıim madamdan güçbell izin 
koparabildik. dedi. ıaliba yarın akpm 
dan itibaren yine buradan cızlamı çe
keceğiz. 

Masada bit hareket oldu, Herlt:M ye
rinden kalktı; hoca denilen ve demin· 
denberi somurtkan bir yüzle kenatdı 

oturan tifman yanaklı, iri göı:lU adam: 
- Yapma yahu, dedi, sen mi? 
- Ben yat Ama diyeceksin ki kırk 

yıllık kSni olur mu yani 1 Hoı ben b~r 
§ey demedim daha.. Ama bizimkinde 
karar, karar glbl ~runllyor hanL. 

Elindeki ispati kızma 'dikkatli dikkat 
1i bakan ince slyah bıyıklı, s'yah aaçlr 
bir adam: 

- Hadi canım ıen de, dedi, kadın 
lafile auya cldilmez. 

OıamaJı ona baktı: 
- Öy~ mi unnediyor1wı? Bu btnim 

için değil 1 Ben onu ılınak için tamam 
iki sene caddeleri ölçtlim. Doğrusu ku
mardan da, dünyadan da nzıeçerim. 

- Vay caruna, bizim Oıman baya.fı 
tıık bel 

Hoca ba§mr salladı: 
- Öyledir ktsftehor, tsyledirl E do! 

rusu nikahının üıtünden altmıı gün 
bile geçmeden Osmanın buralara gelip 
blzimle oynaması şaJrlacak §Cydir. 

Hani ben onun Ayşeyi almak için ne· 
lere katlandıfını bilirim de .. 

Osman gözleri büyüyerek hocaya 
döndU: 

- Hoca! 
Siyah bıyıklı adam söze kanıtn 
- Eti El! 
- Hoca, dilini hail• yerliıe 1 
- Canım ne var, ne oluyor? 
- Burada ayalimin adını anmaın:a 

mana var mı timdi? 
111.:e bıyıklı adam baıım salladı: 
_ Doğrudur, dedi, hocanın patavatı 

noksandıt biraz 1 
Sen kuıurı bakma Oıman !.. 
Ev l&hibi deminde:ıberi ayakta du· 

ruyordu. Sös buraya gtlince limbanın 
fitiline uzandı. Birkaç defa kıstı, açtı, 
sonra geri çekilmeden tam arkasına 
dUıen sandalyeye oturdu. 

Kağıtları karıştırdılar. 
..,.. Soaıı yarın ilhan Tanıe 

Üniversiteli 
bir genç kız 
Kendisine hami 

arıyor 
Dün ıu mektubu i• ldık: 
.. Ben 22 yefında bir kmm. Universi. 

teye devam ediyorum. Tahsilimi yapa. 
bilmek için bana naktt ya~ımda bulu. 
nacak hiç kimsem yok. Çok mustarip 
bir vaziyetteyim. Bana hlmilik yapacak 
tahsilimi bitirinciye ~r yardım ede
cek birisine. benim için yapacağ~ mas • 
rafları tahsilimden sonra çalışara~ öde
mek için senet verCC.ilirlm. B~vlc bir 
yardımda bulı.ın3bllecek hayır •evenıe. 

rin (Haber gazeteti vaıııtaaiyle N.) ad• 
resino bir mektupla bir hafta içinde 
milracaatlannr rica ediyorum. Bu za.. 
man zarfındıt kimse müracaat etmemit 
bulunursa çok sevdi~im okumayı terk· 
ederek hayata atılmak, yemek paramı 
kazanmalı: mecburiyttinde blaeafım.,, 



Fabrika, Ereğliyi 
baştan başa değiştirdi 

Çukurova, bu yıl lstlhsalltı ıe binden 
eo bin balyaya yUkseltll 

Nazilli ve Eskişehirden büyük 
miktarlarda pamuk alınacak 

Konya - Ereğli, (Hususi) - Şehri. PYI! tarzlan muhite iyi bir örnek oL 
miz, Sümerbank bez fa.brikaaının mu • maktadır. 

hitte uyandırdığı iktısadi ve içtimai ha- Fabrikanın pamuk milbayaatı 
reket neticesi günden güne geliımek
te ve güzelleşmcktedir. Şehirde yeni

den bir çok binalar yapılmakta ve eski 

kerı ıiç evlerin de yenileıt:irilmeai için te 

ıeb\ ıüslere giritilmiktedir. 

F abr?kanrn memur ve itÇilere vttdifi 

Ucrt'tler dolayıaiyle piyasada bllyilk bir 

harf"kct görülmektedir. Meselt daha dü

ne lr.adar kiloau kırk bet kurup aatdan 

ncfi• tereyağlan bugün bir liraya yük. 

aelmi§tir. Diğer yiyecek maddelm de 
muhtelif nisbetlerde yübelmittir. Kay

lü mahrun değer bulmaamdan çok mem 

nundur. Hillha, fabrikanuı burada ku.. 

rulmaaı Ereğliyi ihya etmiftir, denile
bilir. 

içtimai hayatta da çok bariz bir ldefft 

me vardır. Eberiai büyillc tehirlerden 
gelmit olan fabrika memurıannm ya-

Ceyhanda 
bir cinayet 

Bir mllezzin yolda 
bıçaklanarak öldllrlltdn 

Ceyhan, (Husust) - Dün gece .Mu.. 
radiye camii müezzini HUııeyin, camie 
giderken yolda bir ler!eri tatafmdaıı 
bıçakla vurulup ın<ifırUımUttür. Cina.. 
yetin sebebi §udur: katil Ahmet, mil. 
czzinin 11.krabasmdan bir kıza nipn • 

lanmak istemiş, Hüseyin ise bu ad&

mın i§Siz gUçsUz bir senert olduğunu 
bildiği için nipnlanmaya muvafakat 
etmemiştir. Ahmet bunun için HUııeyL 

ne muğber olmut ve cinayeti iolemi§;. 
tir. Katil kaçmıgtır, aranmaktadır. 

Göçmenler 
300 

• • 
ıçın 

• 
genı ev 

Çumra'da aÇ1llf 
merasimi yapılıyor 
Konya, (Huauaf) - Bozkır ve Ha

dim kazalannı biribirine batlıyan SO 

kilometrelik yolun 12 kilometrelik Gez
levi - Hadim ba)'JmU çok bozuk ve 
•eü rüaefere ıayri mUaait 'bir halde bulu 

nuyordu. Bu yol Bozlar ve Hadim mU

keJJef amelelerlne ikmal ettirilmf ı, ft· 

li ve parti bqkanmın riyuetinde cicfen 
bir beyet tarafından açdıı meruimi ya
pıl~rıtır. 

Ayni heyet bugUn ete Çumra.ya gl

d(.t.:~k ve göçmenler için yaprlan 300 e

vin açılıı merasiminde hazır buluna
caktır. 

Karamanın en 
ihtiyar erkeğine 

yardım 
JConya, (Huauat)-Karamanm en 

ihtiyar erkeği Kadir ağa isminde bir a

damdır ve 105 yaımdadır. Hiç kimaeai 

olrmyan bu fakir ihtiyara Halkevinden 
yarılım yapılacaktır. 

Konyada Difteri 
Konya, (Huıusi) - Şehrimizde 10n 

on r.ün içinde üç difteri vakur cörUl
mü,~Jr. Bunlardan ikiıi on ıün evvel 

tiçilncilsü de evvelki gUn orta mektep

te çıkmıştır. Mektep idaresi vaziyeti 

sıhhat direktörlüğüne bild.irmit ve ha.a

talıfrn zuhur ettiği aınrftaki talebeye 

ıirayeti önleyici ilaçlar verilmiftir. 

Bu sene Adananın Klevland dmü 
pamuk mahsulü diğer senelere nazaran 
daha iyidir. Dejenere olan cinsleor Zira
at Vekaletinin aldığı tedbirler sayesin
de ortadan kaldınlmış ve bu sene Çu -
kurova mıntakaaında yalnız yerli ve 
Klevtand cinai pamuklar eki.lmi§tir. 

936 •eneainde 19.000 balya Klevland 
pamuğu çrkaran Çukurova bu sene alı
nan tedoirlerle bu miktarı 60.000 balya
ya yübeltmiıtir. 

Ereğli fabrikası bu se~eki ihtiyacını 

mırlamak üzere §imdiye katdar yeni 
mahsulden 170 ıbin kiloya yakın müba. 
ya.ada bulWUDUftur. 
Nazilli ve Eskişehir pamukları 

Ereğli fabrikası geçen •ene aynca 
EaldfChir rnmtakuından ekilen Akel 
cinai pamukların bütün mahsulünü kitle 
halinde satın almı1tır. Bu hareket Eski
tehir mıntakaaı çiftçileri tarafından 
ıülcranla karıılanmıı ve önmüzdeki e
ldm yılı için te,vilc: vesilesi olmuştur. 

Nuilli mmtakalltlda da çok miktar. 
lda pamuk satın alınmıftı. Bu sene de 
bu mı.ıtakalardan genif ölçüde pamuk 
satın alınacaktır. 

Fabrikanın lstibsalAtı artıyor 
Fabrikanın çalıpna hrzı her giln bi

ru daha artmaktadır. EylQl ayı jçinde 
f abribda vasati olarak bin itçi çalıt -
nuıtır. Şimdi laıımen iki ekiple ça
l?fAn faıbrik'a ihtiyacı nisbetinde itçi 
yttlftirdiği ve temin ettiği zaman Uç 
ekiple çalrımağa koyuluaktrr. 

Fabrikada eylul içinde 4 ı bin kilo
gram iplik ve 110 bin metre bez imal 
edilmittir. 

Fabrikamızın iplikleri b!.itün ~orap 
ve trikotaj fabriBcalan tarafından ter
cih edilmekte ve beğenilmektedir. 

Bezlerden de bassalar, mermer
tahiler, patiskalar, masa örtüleri ve pe 

çeteler, poplin gömleklikler yapılmak
tadır. Jtağbetin fazlalığı yüzünden faıb 
rika tUccar ınUracaatlannı bir sıraya 
lroymiya mecbur kalınııtır. 

IÇERIDEt 1 
• Belediye :reni bir but& tqıma otomoblll 

alacaktır. • 
• Gelecek tedrla yılmda altı ortamektep a

çdacaktır. Bunların blrf. 'Oaküdarda, biri Kar 
taıda, ttçUnctlaü de Boğazda olacaktır. öteki 
OçQn yerleri henUz teabtt edllmemtıUr.. 

• Amerika De yeni bir Ucart anlqma ya. 
pılasktır. 

• GUmrUk bqmUdUrU Edirne, UzunklSprO, 
Kuatatapqa ve diğer lııtanbula bağlı bütün 
g11mrUk tubelerlnl tettiı için, dün Edirneye 
gttml§Ur. 

• 'Onlvenıltedekl kız talebelerin ukerllk 
denılerine pazarteat gUnU b&§lanacaktır. 

• Belediye aokaklara yeniden bel bin l&m. 
ba uaeaktır •• 

• A.tatUrk köprüatlnUn Unkapanmda ayak 
ıannm yapılmaama ba§lanmııtır. 

• Bundan aonra TUrkkuıuna liselerin yal. 
ııız dokuz ve on birinci ıımı:t talebelerinden 
almacaktır. Ortamektep mezunu talebe alm
mryacaktır. 

• KUçUk aanaUar ııerglai pazar akpmt.. 
kapanacaktır. Sergiyi 16000 klJI gezml§tir. 

• önUmll.zdekl dere yılı içinde Beyoğlunda 
l'enit kadrolu bir kız ortamektebi açılacak.. 
tır. 

• Ankarada bulunan lnhlııarlar l'enel mO. 
dUr11 19hrtmlze dönmtl§tur. 

• ŞtıU _ Fatih araamda otobtlll seferlerine 
aynı on betinde ba§lanacaktır. Bu batta OD 

d!Srt otobtlll aynlmqtır. 
• Deniz harp okulunun 162 inci yıldönUmtt 

on •kls aonl8§rtnde okulda kutlulanacaktır. 
• KllltOr IDZJbat komtayonu dl1n toplanınlf 

buı !dart kararlar almJDJ§tır • 
• İlahlartara aımacak memur namatıert. 

Bir ayı 
50 kişi ııe 
boAuştu 

ıo kişiyi yaraladı, 
15 çadırı altUst et ti 

Ada.na (Huaual) - Sflvand&n bildirildiği
ne göre, orada büyük blr ayı on klglyi yara. 
l&Dllf ve tam efil kif1 ile A&tlerce botu§. 
tukt&n sonra öldürWmU,tur. HAdlae fÖyle 
olmU§tur: 

Silvan tUccarl&nndan Rama.zanm koyun 
aOrllaU içine btıyük b1r ayı gtrmJı ve koyun. 
lan parçala.mata b8flamqtır. Bunu gören 
çoban Mehmet elindeki ıdlAhla ayıyı yarala. 
mif ile de yaraaı hatıt olan ayı KehmedlD 
Uzertne aaldıl'Dl.lf f&k&t çoban kaçıp kurtul. 
muıtur. Yaralı ayı kudurmuı bir vaziyette 
etrafa aaldınrken oradan geçmekte olan 
HO§tgan köyünden Rizgo ile kartıl9.§1111§ ve 
derhal Uzerlne hUcum ederek bir aaat kadar 
bofultukt&n 80DJ'& Rizgoyu katum4a.D, ko
lundan, bel1nden daha muhtellf yerlerinden 
atir ırurette yaral&DUJtır. o aırada bu bo#Uf
mayı gören Hanife adında bir kadm Bizgoyu 
kurtarmak m•k•dlle ayıya bir kaç tq at. 
!?U§ ayı Rtzgoyu bırakıp bu ae.fer de Hantte 
)'1 ayni aldbete dllf1lrmllftür. HAdiseyi ha.. 
ber alan Rlzgonun karw Ayf8 koprak gel. 
ın1t ve ayıya tq abııata b8fl&m.J§tır. Ayı 
bu aeter de HaıııteyS bırakarak Ay,eye hü. 
cum etmıı bunu da atır yaral&mlftır. Yara
llIDIZl acmndan kudus bir hale gelen ayı o cL 
Varda bulunan 10 kadar gadmn üzerine aal.. 
dınmotır. 

Çadırdakiler ayıyı g!Snmce her biri bir ta.. 
rata AVIJIUP ıraklanmıılardır. Ayı çadırlara 
ctrip de klıueyS bulamayınca çanak, çömlek, 
Yağ, bal, ve peynir kUpler1D1 parça, parça 
etnıı, yatak yorgan ne varsa hepsf.nJ çadxrda 
nnan &tefin lçerlalne atmıttır. Bunu gören 
çadır halkı feryat etmete b&fl&ml§Jardır. 
Bu feryaUan ffiten k!SylWer hAdlee yerine 
kOfnıUf)ar ve tam 40 kl§i b1r pat kadar eo.. 
Palarta utrqtıktan ve bu emıad& birkaç kişi 
daha Y&l'&landıktan aonra bu btlytlk ve bey. 
betli ayıyı öldürmefe muvaffak olmU§lardır. 
Yaralılar tedavi altına almınlflardır. 

Konyada su llatları 
lndlrlllyor 

Konya, (Huauat) - Belediye daimi 
encümeni tehir ıuyu talimatnamesini 
tadil eden bir proje buırlamııtır. Bele
diye mecliainde müzakere edilecek ta
dil teldüine göre ıu mile11esata 7, has
tahaneye 5 ve halka g kuruıtan verile 
tektir. Böylece tarüede ikiıer kuruı

luk bir tenziltt yaprlmış olacaktır. 

Yeni 
tayinler 

• Kadmhaıu malmttdOrlUttıne Vir&D§C!hrl 
malmUdürtl Mulılla Polat taytn edllmtı ve 
vazı.telllne ~. 

* Konya hUIUll idare köy l§leri büroeu 
f9fl1lfne Kazancı naJılyul mttdürll Remzi 
Etldnct ta)'1n edfJmt§Ur. 

Din lmWıaıııan aym otuzunda yapılacaktır. r 
• İııhlaariar ldareııl yeni çıkaracağı kan

yak lçtn bir Vitrin mtlllabaka.ııı hazırlanu§tır. 
Vitrinlerde y&In.ıs yeni kanyak tefhlr edecek 
bayiler &raanıda yapdacak mllsabakada ka. 
Z&nablara.Jkramiye verilecektir. 

• TUrk borcu thvllleri 15,20 den 15,015 ka. 
dar dll§ınll§ttır. Altın 1085 kunıoa kadar çık
mııtır. 

• Sıvu - Erzurum hattı dahllt latucraz 
tahvlllerintn dördl1ncU tertibi aynı ytrmlncl 
gUnU aatı,a çıkantacaktlr. Tahvll&tm tutan 
dört buçuk milyondur. Satıı onbef gün ııll. 
recekUr. 

• • Tedavtııde bulunan Osmanlı tahvtııeri a. 
ym 29 uncu gtlntt müruru zamana uğnya.. 
Cakbr., 

• Elektrot ılrketl aleyhine açılan kaçak. 
çılık davaaına dl1n befinci ceza mahkerueatn. 
de balahn!J, bazı pJıJtıer dinlenml§tir. Diğer 
bir kıann f&h!Uer gelmeditl lçln muhahkeme 
:ı hlrinctklnuna bırakılmJ§tır. 

• Ankara muaikl okulunda bir fillnnonı 
kursu &çılac.Jttır. 

• Dlln gece Trabzonda ve Erzlncanda ç0k 
flddetıı bir zelzele oımuıtur. H&1ar Yoktur. 

• Trabzonda lçıne wyunun pllnlan tamam 
l&nl'IUftır. İn§aata martta ba§lanacaktır. 

• Aakeıt hizmetlerde kuDamlan köpeklere 
tayın ve yem verilmem baklanda bir proje 
hazır1anm11tır. 

• Buraada Ufo Yakalan &rtmıltır. 
• ı.tanbuldald bQtun mezar tqlarmm nu.. 

maraıanmLIJD& bqlanmqtır. Numaralar ıtnı 
dilik tehir lc;lndeld mezarlara konacaktır. 
Böylece fehirde kaç mezar bulunduğu anla. 
P1acaktır. 

• ~ tdarelılnJD Ayvalık poetaaı 

J\'rpk, imdat . otomol>ili laelderbn... • 

Bu sabahki kaza . 
Arp.k zabıtaya verdiği Haöed_! "oı

bahatin toförde olmayıp ke~~ 
duğunu, otomobilin önUne an!, 
çıkması eticcsi olarak bu kazanJJ1 
geldiğini ıılSylemiftir. ___./ 

Bu aabah Sirkecide bir gencin aya -
ğınm kırılmaSI ile neticelenen bir kaza 
olmuştur: 

Sirkecide bir ticarethanede çahJan 
ArıaJc iaininde bir çocuk bu sabah do.. 
kuzda Sirkecide tramvay caddıeainde 
yolun karp tarafına geçmek istem.ittir. 
Arşak Eminönü cihetinden gelen bir 
tramvayın kendisine yirmi adım Uzakta 
olduğuu görünce, ferah ferah karpya 
geçebileceğini hesap etmİI· raylar üze -
rine kadar gelince ayni istikametten 
aüratle gelen bir otomobili görmüıtür. 
Arpk bu vaziyet kar§Jsında geriye de 
kaçama.mı§, ileriye atılarak otomobilin 
önUnden kurtulmak istemittir. Fakat 
otomobil Arşa.ğı altına alınrf, yUzUnden 
ve bacaklarından ehemmiyetli surette 
:f.ıralanu§tır. 

Yaralı eczaneye ve oradan 
sıhhi imdat otomobili ile Ccrrahpap 
hasta.nesine kaJdmlırııJtır. 

Yeni açılacal< 
demir yolları 

Merasim için Aok~ 
radan bir heyet git~ 

Ankara, 12 '(A,A,) - BIVaa. Divril' ~ 
tmm ifletmeye açılma ve DlyarbeJdJ'.. :..J 
hattının temel atma törenlerinde bul~sf 
olanları hamil h\1.llU8l tren bugUD ...-~ 

da Ankara.dan Sıvaaa hareket etml§tlt. ı'ilJ 
de mebuslar, Nafia ....,ekaıeu atyast ~ ., 

mtlllte§81'lan, devlet demlryollan ifle~ 
mum mUdUrU ve matbuat mUme.uWeri 
maktadır •• 

Piyanko talilileri Romanya ile 
Kazananlar birer 
birer anlaşılıyor müzakereler 

Dün çekilen tayyare piyangosunda bUyük Ticaret Heyetimi• 
ikramiyeyi kazanan talililer anlqJlm.l§br. 

Bunların arasında inhisarlar ldareainde sevk bugUn ol diyor ~ 
memuru Zeki, Şehzadeba§ında Gazi Mustafa tıı; '.ıJ'J!~ f' 
Kemal caddeııinde 108 numarada Cemal, tz... Yeni Ucaret muahedeleri için BUJU'Dr', 
mirde Alııancakta marangoz M. AU, Akça&.. decek olan heyet re.isl Faik KurdoğlU t r 
badda adIDJ vermlyen bir zat vardır. Ankaradan gelml§, öğleden ııonra tıcar' JIJ'f' 
Denizyolları memurları ile Be§lktqta Hu d&ıımda, Türkofl.ııte geç vakte kad&r ti" 

tUrbe caddesinde KAmran, Beyoğlunda Hay. guı olmuıtur. Faik Kurdoğlu, bir aralı) tJt" 
ıa.yt pastaneal §Oförleri E§ret ve Mehmet, niz ucaret direkUSrlUğilnde de bazı te 
Adapazannda beton ustası Mehmet on be_ ler yapJDl§tır- ·""" 
ıer bin lira, 'Ünye belediye relsl Rahml, TL Heyet bug'UD, öğleden eonra K~ 
rede Dere mahallesinde Azizin kansı AY§e hareket edecektlr. BUk!'8§ müzakerel~ 
on tklşer bin Ura, Kadıköyünde elektrik fir- Romanya elçial Hamdullah Suphi de SfP'" 
ketinde memur R~tU, Yemlgte vapur l..ske. edecektir ~ 
lesinde yağcı Yorg1, tzinlrde otobüa fOförU ____ • _________ ....,,,,.,,,..-

Mustafa, Edirnede uncu Hüaeyin, Sirkecide 
araba vapur iskelesinde Sefer, Şe§tktqta 

Dlldlltqta Fahriye. Gedikpqada kunduracı 
Agoba on bin liralık 1kr&miye çılmu§tır. 

bundan ııonra çar?JDba ve cwnartal g11Dle.. 
ri kalkacaktır. llk poııta bugün 15 dedir. 

• lnegölde kır mantan ytyen dört kl§l 151. 
mUştür. ölenler bir ana oğulla, gelin kayna.. 
nadır. Kaymakamlık mantar alım ııatunmı 
ve toplanmasmı ya.sak etml§tır. 

• Salı saat 18,30 da Beyoğlu halkevlnde 
lsmall Hami Danl§JDend tan.!mdan "Osman 
Gazinin Neııcbl .. ınevzuunda konterana veri
lecektir. 

OIŞARIDA: 
• lngilterede Kroydonda Uto ııalgmı bil. 

küm ııtırmektccllr Şimdiye kadar 44 vaka 
kaydedilmiştir. Hastalardan 3 ki§! HlmUotUr. 

• Bulgar bUkUmdarlarile prensea Karla 
dUn sabah Londradan Partse hareket etmtı. 
lerdir. 

• Sovyetıer birliği merkezı icra komlteııt, 
Kızıl ordunun askeı1 siya.at ve teknik gellt
meal yclundald yüksek hizıneUerinden dolayı 
46 kumandan, ıııyast menıur, mühendia ve 
teknlsiyenl, muhtelif Sovyet ntııanlan De taL 
tlt etmıııtır. Havacılık, aah88Jndak1 başarıla.. 
rmd&n dolayı da, ıılvll bava filoswıdan 38 tay 
yarecl, mühendis ve teknlııiyene de muhtelit 
Sovyet niJanlarl verml§Ur. 

• Sovyet Rusyada mualllmıere bundan aon.. 
ra denı saati ba§Dla ücret değil, mi.&§ verf. 
lecektlr. 

• İngiltere hUkı1metl, 66,4!SO,OOO lnglllz 
llraama kadar, IJletilmikte oıaun olmaıım, 
btıtün maıam ve mekguı kömUr madenleri 
tlzerindekl haklan satın alacaktır 

• Pariste dUnyanm en bUytlk ha~a 1ataayo 

nu Lö Burje dUn Fransız relslcuınııuru tara. 
tından açıımJ§tır. 

• Fran.llJZ baDk&lll lııkonto fa1zinl Yttzde 
3.5 tan yüzde 3 e lndlrmf§Ur. 

Frank len 
Buyon öldO 

Paris, 12 (A.A.) - Eski nazır Ft,ıl' 
lin Bouillon vefat etmiıtir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Türkiyenin samimi bir doetu ~ 

ve Türkiyeye i.tildili uğnmda ~ 
mücadelenin en müfkül ~ 
bir menfaat gözetmeksizin ~ 
bulunan Franklin Bouillon'un öl~ 
derin bir tee11ürle kaydediyondo ~ 

Emniyet teşkllAtıoCI' 
yeni tayinler ~ 

Emniyet tCfkilatında yeniden t" 
yin ve nakiller yapılınıttır: .jr 

İstanbul beşinci ıube miüiür SJ>1s', 
ni Yusuf Vehbi Gözgün polis müf~ 
liğine; İstanbul emniyet amirli~ 
Tevfik Korlanaz bpartaya. Ağn eti"' 
yet amirliğinden Fahri Torun I~~ 
taunbul başkomiserlerinden ~ 
Uney emniyet imirliğine, . /ti 
ra batkomiserlerinden Hamdi , 
çıkalm emniyet amirliğine, İzmir bit J
komiaerleriden Y qar Bapr emniyet ı' 
mirliğine, Edime ba!komiscırlcriııd , 
Şevket Alckoç emniyet luıirliğine tel 
fian tayin edilmitleıidir. ./ 

Almanyada bir 
tayyare kazası 

Bedin, U (A.A.) - Bertin Ue ~ 
heim arasında hav:ı aervi&ini temin ed 
Lufthauaaya mensup bir tayyare ~ 
aaat 17 de Mannheimde yere ınııııd O' 
biraz evvel düpiiftilr. Yedi yolclJ , 
iki makinist ve radyo telgrafist ötıııilf 
lerd.ir. 

Yaralanan yolculardan iki tanesi ıs" 
taneye götUriilmi1ttUr. 



Altın Tolgah 

SARIŞIN 

CASUS 
Hahralanm anlatan: Mart Rişar 

Fransa;un en me,hur kadın casusu 

tı~ -3-
lcıınnıa., b··ı· d k ıa14 n u uaıı: tuğa atmak mecburiyetin e alıyorum. 

llt aene.ı ktnunuevveı aymm bir Kadıncağız yanımda, dimdik, kolları 
'll l&ını ... llart Ri§ar'm agabeyt.S eı:unen p ' sarkık ve çehresi donmuş b:r vaziyette 
bı.ır la •rlııe geliyor ve onu, met 
be Y>'•recf Roland Garroala bera. duruyor. Bütün merhamet ve şefkatini 
\':ın~~ lokantaya yemeğe götUrllyor. gözlerinde temerküz etti.tmiş gibidir. 
11tıı ~ltlaaında Garroa bir icadın. , Çünkü merhamet ifade eden bir hareket 
bıltr 

1 
ediyor: Pervane araımdan yapamadığı besbelli ... Başımı bir masa-

' Yöııe atıı 
Ço)( ıarıt · . 1 ya dayamış hıçkırıyorum. 

l'ıncıakf v~ §tk bir kadın, yanla- Bu küçücük odada nC" kadar kaldım? 
cllfey masaya oturuyor. oarroa en. 
tı,ın e dllJUyor ve "altın tulgalı sa. • Bunu bilmiyorum. Me,•.:udiyıt:min 
bıaıı" 1lkabııe maruf, mqhur bir Al. fa:o-kında bile olmadıkları görünen bir-
dıııı ~&sutusndan bahsediyor. nu ka.. çok kimseler, içeriye girip çıkıyorlardr. 
ııtrı aır!ınıanıar, '•şeytani tayyare,,sl. Birdenbire hafif bir el, omuz uma 

" Garr 111 meydana çıkarmak ıc:ın dol·undu. Serin b·r kolonya kokusu his-'-e p tı°'un pe~lne takmrılardır. 1 settim ve başımı kaldırchm. bir kadın 

b 
eden g e 1 en - hir hasta bakıcı - önümde, ayakta 

t(.,.. \ t rn ek t U p duı uyordu. Henüz gençti - kırk yaşını 
• ı \A l'l gcç'!c:in olmadığı anlaşılıyordu - ve ba-

l 
~ld u & an 1 1 91 s sit beyaz önlügv Ü irinde. iyi tuvaletler 

tr an ıst s b· tcçti. h rrap ve heyecan dolu, ay giyıniye alışmış bir kadın zcrafetini mu 
i 1~ bir hab aftalardanberi ağabeyimden hafıııza ediyordu. 
çlrıdc buı er Y'Ok ve büyilk bir endişe Elemime rağmen, adeta gayri ihti-
~tktııp y Unan annem, bana her gün yarj, ona g:ilümsedim. 
~ \:cl>hc;zıyor, çünkU, o da, benim gi- ratlı bir sesle: 
:·~ de d/n ıncktup almıyor. Her iki- - Cesaretinizi kırmayın , dedi. Onu 
0rııı. •mi bir ıstırap içinde kıvranı- kuna.racağız l 
'tıtk~İlıayet b· ·-Ah 1 Madam, madam! 
~. tııp g~}' ır akşam, cepheden bir Ona, elemimi. şükranımı. ona bağla 
• lğabe . ~Yor. Yazı ne kocamın, ne dığım ümidi ifade etmek istedim, fa-

111\. • Y•nıuıcl:r kat ancak şu iki kelimeyi kekeliye bil-
~ ıabcy· • · 
,. ll haatah •nız. Yaralanmıı ve Brey - dim: 
Gh tltrıe . aneaıne nakledilmiıtir. En- 'Madam, madam.,. 

ı Itr._ Ytn. Celin.,, M ada m 
~a l'<!lt :ektubun altında. hiç bir im-
~I\~ t) .. ılenıc haber vtrmeden, ertesi ..Jenevyev ? 

ı- Unkerk' b ')\ liltı, h c an~ket ediyorum. 
~r ıa at bi h . 
l eıı , a ,_ r avlı tı7un ve ağırdır. 
Qtr s.,.eri kcı.t 1 an d ar ara yol vermek i5in, 

...... . Utuyor. 
'uır ... 
''ll •ııcır..ur: 

~tdır dr:y • Dün hastahanesi Zuidkut'-
ı;ı' • ıy 
it tcfcr or. Bir otobüs vardır ki günde 

l3c·e/apar. Onunla gidebil;rsiniz .. , 
~e Otob. u'· et tam zamanında gelivorum 
'it s b' . 

t tdj., ır çeyrek saat sonra hare-
.r Or. 

lıa 'f Org 
~ide, tıi~~luk ve Uzüntüden bitkin bir 

tııj ka Yet hastahaneye geliyorum. 
CıJ r1ılıy h ı~ Çe}ı • an asta bakıcı, zayıf, 
dıtıdır :elı, hareketlerinde sert bir ka-
t .. "'l.d 
•1a~trıc11 eta kaba b:r ka.ciın: buna 
1 
adcai b:r~~ıra bakı§larında bir şefkat 

0 lırıyor, 
fc tıa rtıck 

'tc &o tubu gösteriyor ve bir nt-
}3• tuyorurn. "Sağ mı' 

ır k 1 • . " 
....... -.. 

0 u ile om uzumu sarıyor• 
'ab.. • 

b l)iye 11 tanım l Merak etmeyin t 
~hınan r~·~· .~eni, birçok ııra yatak 

f liu 
1 1 

Uyuk bir salona süıO:iklüyor. 
tııa11k .. 1 

ona g'rince, ilfiç kokus~ bana 
tıı •Ctiy . b Ilı. or, ayılm:ıktan korkuyo-

liaıt 
....... lı a bakıcı, kuru 'Sesiyle : 
'h '"ladi b' b Qere~ ' ıraz ı.:eıaret, diyor, gelin .. 

~il O\IJ et kolumdan tutuyor, yoksa, 
~. ~ geliyor ki, dUşeceğim. 
s 0 zıeri kapafl 
'1?1lJk bir cehre ......, iaı bir sesle : 

bf}' ite ağabeyiniz 1 • 
t~,11\ı or. laptettiğim bir hıçkırık bo-

~or. ~lct}"Or. Gözlerimi bir bulut kap
'° ltıllcla u ağabeyim mi? Bu Jale mı? 
~ heya tı çukurlaımı§. gözleri kapalr 

toru11 ı Yatağın üzerinde boz renkte 
en b ....... li&.ı u soluk çehreye bakıyorum. 

tclinı a uyuyor. Uyandırmayın l 

~a lıeni BU ,·ı 
I> :ritıd l ..ılclerken, ben de onu ııtı,,,_ ~ e • • 
ıtılga11 b' ııtıcvap ediyorum. Bana, 

......, G·· ır tavırla •.:evap veriyor: 
~tııa, 2,. 0~5Unden yaralanmıf .. İyidir 
l.taltnaf'hsaattenberi biraz ağırla,tı. 

na, l • henüz ümidimiz var. 
~~leri ~~bip bize ilatihak etti. Onun 
•n~l'tııı~ç de cesaret verici değildir. 

l'or: an ayrılırken bana şöyle di-

b ....... Ccıa 
il!.... ret yavrum, cesaret! ... Harp 

llıı' ~aştabibin b .. t • d ~ b . b l\ !tıa.h u soz er:n en, aga eyı-
b tnlifirıı· ~Oldufunu 'ln1ryo~um. Bütün 
aat, b ~ 6Yle müthit ııtırap sarıyor ki 

1. rcrnrn odaımdı, kendimi kol-

~u sinir buhranı beni biraz teskin 
etti. Şimdi kendimi yorgun ve bitkin 
hissediyorum. Seyahatin bütün yor
gunluğu, ge1i§imin bütün heyecanı be-

1 

ni bitir:yordu. • 
- Gözlerinizi silin 1 dedi. Ağabeyi

niz uyandı. Ani bir heyecan duymaması 
için, geldiğ:nizi bildirdim: Sizi bekli
yor! 

Salona girir.•;e Janın gözleriyle kar
§ıla~yorum. Mustarip, fakat henüz 
kuvvetli ve içlerinde bütün hayatının 

t-::merl.ı'..iz ettiği besbelli olan gözleriy
le ... 

- Mart!! 
Büyük bir müşkülatla konuşuyor. 

Yatağın yanında diz çökmüş, cılız elini 
tutuyorum. 

- Dinle, Mart! Biliyorsun, yara
landım ... Bir şey değil... Kurtulacağım .. 
Ve tekrar gideceğim. Yukarıya ... Evet .. 
Semalara! 

Doktorla, diğer hemşirelerin "ma-
• dam Jcnevyev,, diye hitap ettikleri has-

ta bakıcı bana bir sandalye getiriyor. 

Onun yanında kalmak istiyorum. fa
kat görüyorum ki, mükilememiz onu yo 
ruyor. Elmacık kemikler: alevleniyor, 
harareti artıyor. Madam Jenevyev. uzak 
tan, konuşmayı kısa kesmemi i~aret 

ediyor. 

Ertesi sabah tekrar geleceğimi vaa
dederek, Janın yanından ayrılıyorum. 

Hasta bakıcı yanıma yaklaştığı zaman 

karmakarışık olan çehrem ona herhalde 
çektiğim azabı göstermit ola•..:ak ki: 

- ~ukadar üzülmeyin! diyor, ba
kın. bü~Jn bu insanlar, ıstıraplarına ne 

büyük bir cesaretle mukavemet ediyor

lar. Siz de cesur olun 1 

Gözlerimi siliyor ve bu yüksek 
ruhlu kadının ellerini sıkıyorum. 

- Burada birkaç gün kalacak mısı-
nız? diye soruyor. 

Başımla evet işareti yapıyorum. 
- Yatacak bir yer buldunuz mu? 
- Henüz bulmadım ... 
- Şu halde, eğer bir mini yoksa, 

sizi misatir edebilirim. 
Bu teklif beni biraz hayrette bıra

kıyor. Bir oda bulacağımı söyl:yerek, 
ona hararetle teşekkür ediyorum. 

Madam Jenevyev bana cevap vere
ceği sırada, doktor onu çağırıyor. O da 
alelt'.;ele. bana şöyle diyor: 

- Eğer müıkülata maruz kalırsa
nız, beni bulun. Çatımız altında size 
daima bir yer bulunur. 

(Devamı var) 

Yarınki lik maçları 

Fener stadında: 
iki sahada olacak 

Fener .. 
Beşiktaş-Güneş, · 
Topkapı 

Şeref stadında: Galatasaray - Süleymanige, 
Vefa - byüp karşılaşacak 

/. Spor - Beyllcz, 

Yarın Hd muhtelif atadda Uk maçlarının 1 
ikinci halta mUaabakaları cereyan edecekUr. 
Yarının en zorlu maçını Kadıköy atadmdaki 
Be~lktaş Güne§ k&r§tlll§muı teşkil ediyor. 
Bir balta evvel Fenerbahçeye karşı güzel 
bir oyun çıkaran ve kendilerine kaıııı göster -
dlğlm itimada. 1&.yık olduklarını !abat eden 
alyNı beyazlıların yarın nıuııl bir netice al&. 
cakları hakikaten merak edilecek kadar mU
hlll'dlr. 

Fenerbahçeye karşı Be§lkla§m gösterdiği 
yU!ıtıek enerji ve bUyUk mOcadele kabiliyeti 
bu takımın bu seneki maçlarda çok uıUhlm 
bir rol oynamak laUdaduıda Olduğunu her. 
kestı anıatmıı bulunduğ'..ı. fı;lndlr k1 GUneşlJ
le yarın sıkı bir imtihan geçireceklerdir. 
Filhakika Beşlkta, takımının bugünkü vazL 
yetl"lden ~ok daha zayıt bulunduğü anlarda 
bile Güneşe yenilmediğini gözlSnUne getı.recek 
olu~ak yarınki maçın ne kadar çetin olmuı 
ıcap ettıfinl kolayca a.nıarız. 

O'dukça kuvvetli bir mUdataaya dayanan 
ve 1.,mal edllemlyecek kab!Uyette akıncılara 
malik olan GUneı takımı umumiyet ltlbarlle 
ku\M'etll bir ma.nziLra arzetmektedir. Ancak 
GUn"§ll oyuncular henUz diler k1Uplerdek1 
arkrda§lan kadar renklertnı benlınaeml_ş gö. 
rUnl"lediklerinden bazı maçlarda Umlt edil
medik vaziyetlere dUştU!er. Ve kuvveUcrlle 
mUt'11aa.IP bir mevki alamadılar. 

Fnrt !Ubnrlle Fenerbahçe, Bqlktaf ve GL 
ıata.u.raydan aala daha az kıymette bulun. 
mıyan OOneşlUer bu noktada rakiplerinden 
gert kalmııtır ld bu,takımt manevi bakım 
dan zayıf saymamızı icap ettiriyor. 
Şu halde yarmkl mnçı kazanabilmek Jçiıı 

GUncı takımı çok düzgün bir oyun çıkarmak 
v" humm ateeıı hUcumlarma metanetle kar. 
§ı durmak mecburiyetindedir. Bu ise Be§lk. 
taş Fenere karşı oynadığı gibi candan oyna. 
dığ"I takdirde çok mUşkutdUr. Filvaki TUrk 
futbolüııde ıat~kra.r aramak t>ek mana.sız ol. 

. . 

duğundan siyah beyazlıların bu halta bam. 
ba§ka b!r oyun çıkarmaları lhUmali lcat'iy
yen hatırdan çıkarılmamalı ve bunun Güne6 
için de aynen varit olacağı kabul olunmalı. 
dır . .Ancak aklıselim zııtcrl siyah beyaz taraf 
ta gtlrmektcdlr. 

'fopkapı - Fenerbahçe 
Kadıktıy stadında cereyan edecek bu maçı 

Fonerbahçenln kazanmast Ilzımdır. Geçen 
pazar Bcştkta§a kargı çok mUşkUl vazlyetle. 
re dUşen Fener takımında bu maçtan evvel 
aksaması lbtlmallne işaret etUğtm sol açık 
mevkllnln bu hafta Fikret ile doldUTUlacağı 
ve emektar muhacim Şabana takımda yer 

Spor sayfalarımızda tnreyen 

Müstear namlı 
muharrirler 

son zamanlarda gazetelerimizin spor mu. 
harrlrlerlne bir dert arız olduğunu görmekte.. 
ytz. Hcrblrl kendi yazdığı gazeteslnde lmıln1 
birdenbire değiştirerek bir mU..tear nam 
kullanmağa ve o namla sağa sola çatma#& 
ba31adr. Yazı UslQbundan bu mOstear namlı 
arkadaşları biz gnzetecller kolayca teşhla 
edebiliyoruz. Fakat gazetelerimizi takip eden 
okuyucularımız tablaWe §aşırıp kalıyorlar 
veya ehemmiyet vermlyorlar 

Bu müstear nam lllct1 çıktığından ltlba.. 

ren her gazete ııahlbl kendlsino kendi gaze. 
testnln karakterino uygun birer mUstear nam 
lı muahrrlr bulabilmek için sağa sola 1'83-
vurmak mecburlyeUnde kaldılar. Bu da bu 
senenin moda..sı olsa gerek!. 

Zavallı gazete sahipleri bu fşle hanı hanl 
uğraşırl<en diğer taraftan en oabuk müatear 
namlı mubarrtrl kullanan Akşam refikimiz 
de blr ikl aydır (Ahmet Bahttya.r)" uovnnıı
arl<adaşı seçU \•e yazııanr:u da .,yazdmnQ,ğı... 
b .. jlndı. Bu işte ya ebemmlyetslztıkten veya 
vazlyeUn tebellUrllnU beklemekten olacak 
(HABERİN) sahibi birazcık geç kaldı; ni

hayet o da muradına ererek mUstear nam. 
Jı bir arkadaga kavuetu. Bundan sonra Ak. 
ıamm Ahmet Bahtiyarı karşısında okuyucu 
Janmız dalma (Haberin) Ahmet Meırudunu 

bulacaklar ... 
Ahmet BahUyar sahibi eski bir Galatasa

raylı olan Ak§amda Galatasaraydan gayri 
bir iki klübUn mUdıı!aaamı yaparken Ahmet 
Mesut sahibi tnmamcn bitaraf otan (Habe~ 
de) her spor teşckkU!UmUzUn mUdataıı.smı 
yapacaktır. 

K. Gümrük - A kınspor 

t;•.: 
' ......._.. 

Miço Sarandos 
BUyUk bir otomobil 

kazası geçirdi 
Amerikal:la bir çok muvaffakıyetfl 

maçlar yaparak dünya birincilikleri a.. 
rasına karışan İstanbullu güreşçi Miço 
Sarandos, birkaç arkadaşiylc beraber 
yaptığı bir otomobil gezintisinde ara • 
ba devrilmi! ve Miço ellerinden ve kol
larmda!l yaralandığı gibi başı da bir ta. 
şa çarptığı için zedelenmiştir. 

Etraftan yetişenler, Sarandosu, Ka
liforniyada Santa Monika.da bir ha~tane 
ye yatırmışlardr.. Miço bu hastanede 
ciddi bir şekilde tedavi edilmiş olınası. 
na rağmen tam bir ay kendini bilmemi~ 
hiç konu mamıı ve etrahrJ:lakil,.ri de 

tanıyamunıştır. 

Elyevm tehlikeyi atlatmış ve neka -
het devresinde bulunmaktadır. Bir ay 
sonra hastaneden çıkması muhtemel ise 
de daha uzun müdd.!t güreşemiyeceğini 

doktorlar söylemişlcrdii'. 
Amerikada çok ı;cvilen İstanbullu 

pehlivan. h astalığı esnasında tanınmış 
gürcşç :le:dm Din Delton, Ali Baba, 
I.Iahoney, İvan Robert ziyaret etmiştir-

tstanbul semtinin iki rakip takımı 

i\lcıruporla Karagümrük yarın bir kupa 
maçı yapacaklardır. 

Bu sene zarfında üç defa kar§ılaşan 
iki takımdan Akınspor bu üç maçın 

ilk ikic;ini 2 -1. 5-4 gibi farklarla ka· 
zanmt'j ve iki hafta evvel yapılan son 
maç ta 4-4 beraberlikle neticelenmiş 
olduğu için Karagümrüklüler kuwetli 
hasıır..l<:rına galip gelmeğe muvaffak o
lamamışlardır. İşte bu rekabet yüzün _ 
elendir iti yarın iki takım ortaya konan 
bir kupa için dördüncü defa karşı karşı
ya ge!ecekle:-dir. 

Bu sene Karagümrük stadında yap
hğı maçlarda hiç yenilmemiş olan Akın 
spor takımına karşı Karagfünrük çok 
takviyrii bir kadro ile çıkacağından A. 
kınsporluların gafil avlanmamak için 
bütün kuvvetlerini toplayacakları şüp -
hesizdir. Bu müsabakarun hakemliğini 
dürüstlüğü ile kendisini çok sevdirmiş 
olan genç sübaylarımızdan Bay Enver 
yapacktır. Müsabaka proğrcımı şudur: 

Saat 13 ele Fatihidman - Çağlayan 

A. takımları, saat 1 5 te Akınspor -
Karagümrük birinci takımları kupa ma. 
çr. 

<ia/alasaray 
mürallahe hegeii 

içtimaı 
Galatasaray spor klübü idare heyeti 

baıkanlığından: 

Klüb:lınüz yüksek mürakabe heye 
tinin altı aylık alelade içtimaı 27 -11 
-937 cumartesi günü saat 14 de yapı • 

hıcağından sayın mürakabe heyet az:ı
mızın o tar:hte klübümüz idare merke _ 
zine teşrifleri ehemmiyetle Tica olunur. 

1 

1 

1 

verileceği stıylendlğine göre sarı lA.civertllle
rtn bu pnzar daha kuwcUl blr hUcum hat. 
Ule sahaya çıkmalarını bekUyeb1Urlz ki bu 
da. Fener lehinde mevcut olan kuvvet !ar. 
kmın eayı ile l!adesine yardım eder knnaa.. 
t!ndcyiz. 

lslanbulspor - Beykoz 
Şeref stadında. cereyan edecek olan bu 

maçın hangi taraf lehine neUceleneceğtni 

kesUrmek 1mkA.nsızdır. 
Bu ık! san siyah renkli takimm lkl.ıil de 

tam manaslle mllsa .. .:ı kuvvette bulunmakta. 
dırlar. Geçen hafta lstanbulçor GUne§le be. 
rabere kalıyorken Beykoz da Vefa ~nUnde 
ayni .netfce uğrunda çal§ıyordu. Şu halde bu 
lld maç rnklpler araamda. b1r kuvvet farkı 
bulmamız& yardım edemlyecekUr Ancak ne 
tfcenln Beykoz Jchlııe k&panmui bu takı. 
mm hUcum hattmm gol çıkarma.ımıa, tstan. 
bulsporun galebcm,de mUdataaamm ha.sına 

trrsat vermeme&ııe baflıdır dJyebllhiz. 

Eyfip - V~fa 
Bu maçı Vefanın kazanması icap ediyor. 

Zfra Eyüp takımı ŞUkrU glbl en Jcuvvetll 1). 

yµncusunu oynatamamakta ve nl.abeten u... 
yıt bir manzara arzet.ıbcktedir. Halbuki Ve. 
!alılar bu mevsiriı bcm çok maç yapmJL!, hem 
de eski kuvvetli kadroln.nnı tekrar tetkll ey. 
leml~lerdlr. LQtfl, SWeyman, HalQk, Yuhte.. 
§em, ŞOkrU gfbl oyuncular Eyüp takımı içlıı 
mUhlm birer bıhlike te;kll ederler. 

Galatasaray - Sllleymaniye 
FikstUr mucibince TaJWnı stadında yapıl

mıısı 10-zı~llrken ııtad mUdOrUlğü De tutbol 
Ajanmm anlaaşmnmas1 y{lztınden Şe.. 

ret stadında yapılmıuına karar ve
rilen Galata.~aray - SUleymanlye mUsabaka 
mıda ~aferin hangi tarata na!ılp olacağı suali 
ne: Ga.1ııtasaray, denebilirse de sarı kırmızılı 
oyuncular Topkapıya ~ı oynadıktan gibi 

r beceriksiz, cansız OYp_,~~ ... SUlem;wı,ly~ , 

ler Top'kapıdan Claha ıyl"l>ır "neUce 1!1ablllr, 
ler. Halbuld Gıilat&saraylılar btltUn e.nerjlle
rllc çall,ltr, ve eski Gala.ta.saray gııyretınJ 

gösterebUlrlerse mağlQblyet fbreat SUleyma.. 
niye t.iırafma kolayca dtlner. 

Mıntakanın tebliği 
T S. K . lııtanbul bölgesi ba3kanlığmdan: 

H '.-ıı- 937 pazar gUnU yapılacak llk ma~ 
ları: 

ŞEREF STADI: 
Vefa - EyUp ııaat 11, hakem Nihat Bek.. 

dik, Yan hakemleri Samim Talu ve Bahaddin 
Beykoz - tstanbulspor, saat 12 kırk be~• 

hakem Cater, 
Galatasaray - Sllleymanlyc, saat H,80 

hakenı Bam DUtUn, Yan hakemleri Tahsin 
ve Halit özbilykaJ, 

FENERBAHÇE STADI: 
Fcnerbııhçe - Toplcapı: .,..t ıa hakem 

Saml, 
Beşlkt.8.§ - GUnq, saat 14,45 hakem Nuri, 

Bosut, :ran hakemleri Tank ve Ekrem Eraoy. -
Bu hııttn ba§lcyacağt evvelce kar,rlNtml 

mııı olan ikinci kUme maçları geleçck hatta
ya bıralntml§tır. 

Bir boksör 
Meydan okuyor 
Gala.tada Nccntlbey caddesinde MUreftı 

rakı imalAthanesindc ı:nlı_çnn Anııdolu klUbU. 
n!ln eski boksörlerinden Ekrem gazetemize 
mUracaat ederek 90 kiloya kadar bUtUn yum 
rııkçulnrn meydan okuduğunu bildirmiştir. 

Boksör Ekrem yapacağı maçların 12 veya 
115 ravunt olmıısını da latomektedlr. 

' 



Biliyor musunuz? 

Vücuduna nisbcten en bliyük kuyruğu olan hayvan, Afri· 
(cada yaşıyan, Pingolen adındaki şu garip hayvandu. 

En korkunç Şeytanları 
hayvan korkutmak için! 

Gergedanlar anısında en nadiri, 
ıllphe.ıılz beyaz gergedandır. Rallha 

surda, bunlardan ancak otuz altı 

tane kaldığı tahmin edilmektedir. 

Bunlardan on allıın, A!rlkadıı Fulu. 
bandda husus! bir amzlde, damızlık 
olarak bulundurulmaktadır. Diğer 

yinnlsl de Kongo ormanlannda, da.. 
~bir halde yqaµıakt.adrrlar, 

Bunlan yakalamak lç!ıı kurulan 
bütün tutakl&r bo;a gf tmi§Ur, çUn 

kU bu hayvanlar, pyanıhayret bir 
bu.ııu!yet.e maliktirler. 

Esasen ıı.vcllarda bu hıı.yvanıarta 
fazla uğrn§Dlakta biç de ısrar etmı 
fOrlar, çünkü beyaz gergedan yer_ 

fUzUndeld hayvanların en korkun. 
cu ve en vahJllıldlr. 

insan vftcudu 

BllyUk blr alimin 1dd1a.sma bakı 
ııraa, lnB&D vücudu hıı.klk1 blr "kim 
;vcvt maddeler fabrtkııaı,.dır, 

Filhakika, v1lcuttn 41S litre su var 
dır. Vücudun yağından birçok sa. 
bun ltmal edilebilir. Kömüründen 

dokuz b1n k1Jııun kalem ''min,,t 
:yapılabilir. Fos!oruyııa 2.200 adet 
ltl brl t k&!ası ııtlııllye blllr. 

Şunu da lllve edelim ki, vücutta. 
bir adet çM yapacak kadar demtr 
de, btr porsiyon lnglllz tuzuna kant 
tmlac&k kadar mıı.nyezyom. kUçtlk 
bir od&ıım duvarlarını ba.dan& ede. 

cek k&dar kireç ve bir köpeği biltUıı 
MUcrlndc:n teınlzllyecek kadar kt1 
kt1rt vardır. 

E;tlence 

Küçük Doğan, bir gün evin
den çıkmış, kırlarda, ormanlar-

da akşama kadar gezm:ş, fakat 
evine dönmeğc başladığı zaman 

karanlık hasmı~. yolunu şaşır
mı~tı. Haydi bakalım, elinize 
bir kalem alarak Doğanın uzak 

ta görUnen evinin kapısına var
mak için hangi yolu takip et-

mesi llizım gcMiğini ona göste

riniz. Bakalım siz bu yolu ça
buk bulabilecek misiniz? 

Çinliler, cenaze merasimin· 
de, şeytaruan korkutmak için, 
şu resimde gördüğUnilz kor
kun~ maskeleri takarlar. Bu 
batıl itikat Çinin bazı yerle
rinde hfila mevcuttur. 

Asırdlde bir gemi 

Bundan blr ay ev,rel, Amerlk&nm 
Ontaryo cyn.Ietınde, bir Yell\lDll ge. 
mi çUrUğc çıkarılmt§tır. Bir gemL 
nln çUrOğe çıknrılması, ı:ıüphe.ıılz 

büyük bir hAdiBo değildir. Faknt bu 
geminin l'i90 da lnıa edildiği ve o 
zamand~berl mUtcmııdlyen Befer 
halinde bulunduğu nazarı lUbara. a_ 

lmnım, ha.dl.senin ehemmiyeti ken. 
dillğlnden tebnrllz etmfg olur. 

Sağla.mhkta, bugUnkU maden! 
gemııc:re ta§ çıkartan bu nsırdlde 
gemlnln tahrip edilmemesine ve mu 
ze olarak kullanılmasına karar ve.. 
rllml§Ur. 

Vahşi hayvanlar 
serisinden 

Keseli hayvanların asıl va
tanı Avusturalya olduğu halde 
Cenubi Amerikada bazı keseli 

hayvanlar vardır ki, bunlar A
vusturalyada mevcut değildir. 

Bunlara Sarig veya Oposom de 
nilmektedir. Bu hayvanlar, kil· 

çük olmakla beraber gayet yır
tı~ıdır. 

Osclo, derisi itibariyle dün
yanın en güzel hayvanlarından 
biridir. Kaplanı andırmakla be
raber, boy itibarile ondan bir 
hayli kUçüktUr. 

Şen Fıkralar 

Kalp mi, saat mi 
çarpıyordu 

Doktor - Doğrusu kalbin.is ... 
beni pek endi1eye dü1ürUyor. 
Hem hafü, hem de son derece 
&üratli çarpıyor. Dakikada 300 
~arpıntı saydım: 

Hasta - Affedenıiniz bay 
d'Oktor, kulağnuzı tam saati
min üzerine dayadınız da, on· 
dan olacak. 

Ne alırmış 'l 
İhtiyar kadın - Bu kadar 

sarhoş olmağa utanmıyor mu
sunuz? Bir dütünsenize, on beı 
senedenberi rakıya verdiğiniz 
paralar timdi sizde olsaydı ne
ler alabilirdiniz, neler ı ... 

Sarh~ - Hakikaten doğru. 
Kimbilir §İnıdi kaç yüz fıçı 
rakı alabilirdim ı. 

- Yeni clbisenle dolaş 
tığın için memnun musun? .. 

- Kaç para edCT?.. Sokak 
!ardan kimse ıegntyor ki ... 

Tasarruf 
- Eğer ıende tasarruf .zihni

yeti olsaydı, ka.zandığmı.n yüz
de onunu bir tarafa ayırırdık. 

- Buna imk!n rm var? Ben 
bunu bile kazanamıyorum! 

.. ~ ~ 
-Suat bak

landa ne dü§U -
nilyorsun? 

- Pek fena 
!"tir dili var. Bq 
kalannın aırla

rını ona 11r olarak anlattım 
mı mUhakkak gidip baJkalanna 
söylüyor. 

* 

- Ablamın bütUn niıanlılan 
arasında ıeni tercih ederim. 

iyi ahçı ı 
Bayan - Evime aıçı olarak 

girmek istiyonunıa İyi ama, 
şimdiye kadar çal11tığınu yer
den tavsiyeleriniz var mı? 

Aşçı kadın - Var. Meıell 
aon defa çnlI§tığını evde altı 
ay kaldım. 

Bayan - Peki, oradan niçin P 

ayrıldınız? 

Aşçı kadın - Patronlarımın 
ikisi de öldil de ondan ı 

Bayan - Tuhaf ıeyl Niçin 
öldüler? 

Aşçı kadm "(iftiharla)'_ Ha· 
zımsızhktan bayan 1 

A plqvışlı doktor 
~ 

~ 
- Doğrusu, 

dok to ru mw: -
dan hiç de mcm 
n u n değilim. 

Dost la nm dan 
birisini bir mide 

hastalıgından tedavi ediyordu, 

adam..ağız apandisitten öldU. 
- tmkfuır yok. Benim dokto 

rum katiyen hata yapmaz. Bir 
mide hastalığım tedavi etti mi 
hasta katiyen ba§ka ıeyden de
ğil, mutlaka mide hastalıfm
dan ölilrl 

Hikaye: 

Unutma rı ... 
vıı aa.aUerdcnberi puau kurdugu 

kapl&nı wrunca. hayvaıım 8ed or. 
manlard& ahenktar bir ab1 eeda 
ııe kayboldu. Avcı btr an bekledi, 
sonra vurduğu h&yvanm yanma 
doğru yaklqa.rak Uurine etııdL 

Kaplan olOD bir defa 8llk1ııd1, sonra 
harekeı.i.a kaldı.. Ölmll§tu. 

O zaman, VU. dol'ruldu ve hay_ 
'fana ııon btr nazar atteedenık atma 
aUadı ve alqamm mahmur karaı:ıll 
tı içinde kayboldu. 

vıı, ArJaııtııı ovalarmm e.n me,.. 
hur 111mutydl ve emaalııiz bir.avcı 
olarak ıöhret bulmuıtu •• Vahı! btr 
hayvan aürOye hllcum edip ae, ko.. 
ywı .,. aUard&D blrtsinl kaptı mı, 

derhal voe mUracaat edilirdi. o da 
izahat aldıktan 80ıır&, hemen faall 
yete geçer ve biç klmaentn yardnnı 
na lQzum göstermeden, hayvanı ba.. 
lur ve öldUrOrdll. 

Vll buraBu'a nereden gelmfcU? 
KJmdl? Ntl!Ua tezkere.sin! 901'Dl&k 
adeU bu]unmıyan bu namütenahi 
ovaların, aaldnlerlnden biç binm, bu 
auallere cevap Teremtyordu. 

VD, hür yqıyor, herkeee elinden 
gelen lyUlğt yapıyordu. tıte bunun 
için de ~ııret bulmuı, kend1ainl her 
kue aevdlrmlıU. 
Atı yaralanıp, hutaıanıp Teya 

)'Ot'Uldumu, aııUne gelen çtftıtğe gL 
rer .,. .arnnnn en ctlzel atı, ona 
derhal bQyt1k bir 11evlnçle Terlllr-
dL • 

O gtın, VD, ytne Pompa ovasında 
~ aırr. at {lurlnde Derliyordu. 
Nereye gidiyordu?. Buna, biz:zat 

keııdf.t de, k&tt blr cenp Teremez 
dJ. Yaln.m §UDU bııtyordu kf, kapla 
nı vurmut olduğu yerden on ikt kL 
lometre kadar meatede, duraklaya 
cak ve lattrahat edebilecek bir ytır 
bul&bOlrdl. 

Bir aa.atterıbert yold&ydr. Birden 
iblre atmı durdurarak yere alladı. 
Yere doğru eğilerek uzun uzun bak 
tt_ Sonra prlp bir tavırla 'imnl
d&ndı: 

- Garip DeY .. OUar giğnenmiı
Burad& blrlsl durmuo. Kim acaba? 
Dost mu du,ma.n mı? 

Bu iz! bulduğundan dolayı mem 
nun mu, yoka& mQteeulr mi olm&. 
lıydı! 

Biran dtl§tftıdQ, .onra atmı arka 
undan çekerek, oUarm içindeki Lz.. 
lerl takibe bqladı •• 

Biraz sonra anladı kJ, izler, onun 
gecelcmeğe karar verdiği au bqına 
dopu gidiyordu- Gece k&ranlığmda 
suların tııkırd.ığı bu kayalık yer_ 
lerde, bqma neler gelebilirdi? 

VD tekrar durdu .• Tclııtke ora.. 
daydı ve onu celbediyordu. Her u.. 
man tehllkeyt ve ölllmU f.ııUhkar 

eden bu cuur adam, bu dc!a çeklne 
cek miydi! 

- Her ne olursa olsun, meaelenln 
lçyüzUnQ öğrenmeUytm!. 

Diye mırıldandı ve aeasizc:e yola.. 
na devam etU .. 

Biraz ötede bir u1ık lSlttlrdü n 
bu talık tızerlne, atı yere yattı. Ar. 
tık, dU,man veya doatun bulunda.. 
tunu tahmin etUğl bu yerlere yak 
l&§U'ken, atma lhUyacı )'Okt\J. 

tcabmda, gerilemek mevzubaha 
ollU'B&, atmı em1D n nazarlardan 
U%ak bir yerde bulmak laUyordu
VO. k&yalıkl&rm bulunduğU tepeye 
doğru tnm&nmala bqt&dı.. Birden 

bire yUzU koyun iyice yere yıı.ttr .. 
Biraz önUnde bir kızıl dertli vardı 
ve bu kml derili katll.Bllldakl kuo 
tllylerlnden aDl&§Ildığ'I vechlle Vi. 
deva kabilesine men.ııuptıı. VU tüfe. 
cını hazırladı. ÇllnkO, bir Videvlllle 
kaf11 k&r§ıya gebnenln yüzde yüz 

dövtlf olduğunu blliyordu. 
- O benl 6ldllnneden, benim onu 

6ldUrmem daha hayırlı olur. 
Diye dU§Qndü. 
Fakat n1p.n almak 11zere ymıı_ 

den b1ra.z doğrulurken, ayağmm al
tından kaçan bir t8§ hafif bir gUrfil 
tü yaptr. Kızıl derlll, yerinden kımıl 
damamııtı. Vll, ka?'ll.ıımda hareket 
alz duran bu adama ate§ etmeğe 
sıkıldı.. Ayağa kalktı ve aya~e 
yere wrdu .. Kızıl derili, otınıekten 
daha ııerl bir hamleyle yere uzandı. 
ve aynı zamanda ona b1r ok aavur. 
dU- Ok, VWn saçlarmı myırarak 

gcçt. 
Vll, hcnUz kendlslnl toplayama.. 

mIJtı ki, kızıl derW afi!hmı uzağa 
fırlatarak kollarını açtı ve kovbo.. 
yun kendi.sine atacağı kul'UJUDU bek 
lerkcn bağırdı: 

- Dikkat et beyaz &dam. Biz! 
yekdlğerlmlzden bir mezar ayın.. 

yorM. 
Vll tUteğlnl indirdi. Kızıl derilL 

nln ölUrn k8!1umıdakl bu pynnı 
hayret ve soğuk kanlılığı onu aon 
derece mUteheyyf ç etml§U. 

Ona doğru ilerllyerek sordu: 
- Bizl hangi mezıı.r ayırıyor? 
- Kızıl derllllcrln yegdne dostu 

olan beyaz &damm- Büyük Vllln 
mczan. 

Kml derili bu cevabı ııcslnl alçal_ 
tarak bUyUk bir hUrmct lfadesne 
söyleml§tı. Vll az daha heyecanın.. 
dan tüfeğini d~ekt1- BUyUk 
Vll .. Babam? 

- BUyUk VD, kml derililerin de
rin hUrmeU içinde burada namı de!n 
edildi? 

- Hepimiz tarafmdan aevilen bü. 
yUk vn, bıçakla wrdutu bir kap. 
lanm cesedi ya.nmda. babam tara 
fmdan bir &k§a.nı bulunduğu yerde 
defnedilmiştir! Benim okumu hede.. 
ttne lsabet etUrmedlğf için, onun 
ruhuna tqekkUr etmeltsın, çUnkU, 

Kitap merakı ! 

tJP~ 
ıscnl onun ruhu kurtnrdt" ıııı;· 
kl, bir Vlndcvllnln eli, aııc~~ı 
Vllln mezarı kar§ısmda tlµ .... I, 

- Madem ki, epey ~ 
ne diye bana ildncl bir ole•~ 

- Beyaz adam. VilJ.D. ~ 
ou mukaddca aö.zU mıras 
nı bilmiyor: "Unutma,,. f,1 
&dam, ben seni babam&: •11 rJI 
diyen blr insanm mezarı ll11 
dUreme::dlın.. ÇllnkU. ba.# 
yUk Vll harp karde§iyd118r. 
Heyecanından he.ntız 

yan. avcı tekrar mırıı.cıandfo 
- BUyUk Vll.. Bab&nl-- ~ 
- Şimdi ben1 öldllr- Bif "'' 

u, ırkının d~anmı man4 
aonra, y&p.m&#& nıU.sfaiıal'"' 
dlr. Bent öldür! BUyUk VJJ 
yor! 

- Bllyük vn ııyıe 18ti~ 
kat onun oğtu olan VD l>Ull11 

yor? 

Villn ııözlerinde 6yle ~ 
heyecan öyle bUyük bir tll 
dl kt, kızıl derlll hayrettııd 
kalarak ona baktr. 

O zaman Vll, ona, benüı 
bir çocukken babamndan ~ 
dığml anlata. Ona, ba ~ 
gece Panpada namı kAY 
nu ıı8yled1 ...• Aynı zamanda. ~ 
nm ölUmUne aebebllet vere' ..ıf, 
penin vah31hayvanlarm~.-ı1 
ttkam almağa karar verdl5_. ~ 
ledi... • .-'· 

Uzun mUddet konU§tulaı' 
müddet, Pompa aak1nlerfnlJ :,! 
lbadetgruıı haline gelen 1'd 
rm başında, kaldılar. ~ 

Nihayet kızıl derlll mırıl ~ 
- Senin baban, babaDlfll 

du! J 
- Babam büttln mert tff'J 

lerin dostuydu-. Oğlu d&~oısd'~ 
olmak lsteyor ve ı,te buJlUSl 
ki, aenl karde, olarak ff 

O zaman ayağa kalktllal' ., ' 
pa ovumm a.kşamı, bU~ ~ 
tm üzerinde lleı11ye.n Ud 
gölge g6rdU ... Bunlar, a~ 
olan büyük vnıe, k&rdc~ ..., 
nma aldığ'I ve eğerinin ark 
dirdlği kml dertliydi- _/ 

BULMAC~ 
Altmıı klbrlUe, yirmi be! .• -Jf.~ 

kU.çük mura.ba& takaim e(1lP""""_.,.,,. 
yUk btr muraba yapqı. Her ~ 
mur&baam ken&rlan blr ~ ':; 
ten mtıtqekkll olacaktır. Ş 'I"~ 
nız yirmi aeldz kibrit hazfe~ 1 
o oıırua ki, meydanda b1rl , ~ 
mamlle mUısavt 1.k1 murabba~ 

Bu bilmecemizi ııaaıl hall8~ 
anlamamız için bize 80l1 bul~ 
oekıtn bir resmln1 çidp yoll- -_.., -1 
Doğru halledenlcrden. b1~ ~ 

elektrik feneri, tklnctye, .,, ~ 
alMm, UçUncüye bir brtya.ntlO, 
nca 200 okuyucumuza ::/' 
hediyeler vereceği%. 

ABER 
ÇOCUK SA YF ,.SJ 

Bilmece kapatJ' 
13 iK1NCtTEŞRIJf 
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Figüranların kanunu 
''Açlıktan ölsen bile, hi~·l ıi ı · şeyin eksik 

Ii değilmiş gibi haı ekct el !,, 
le ollvud stadyolarmda ~ahşan figüran ' 4 - Eğer filmin "jön prömye., st 
1;1arın ~anunu: film icabı sana stüdyoda kur yapsa 

bi - Fılm çevrilirken, makineye hiç bile, kendisini sokakta görürsen tanı-
~ zaınan merak ve tecec..stisle bakma mamaz.lıktan gel. Çünkü, neşriyat aja-

d - Aynı gün içinde uz.un müddet nı onu "önüne gelenle sokağa çık-
a:v:ı.:~r:ıck mecburiyetine·~ kalırsan, mak,. dan menetmiştir. Ve neticede 
ko '"":_bıları:J:ı. ipekli kumaş parçası onu değil seni haşlar. 

~· ~oyle~ikle ayakların rahat. ed~r. 5 _ Her zaman, çok b~htiyarnıış-
h . .tstırahat anlarında, sem şlip- sın gibi bir tavır takın. 
("n~;: ~ıç kimse dilşiirıme-ci~ği. ':e bina- 6 - Açlıkt~~ ö~sen. bile, hiçbır F~ 
otıı -\'h S.tı, 1 ı'ye koymadqı u~ın. yer-e yin ehsik <lcgılmış gıbl hareket et. 
~r. l(cndini boşuboşun.ı asla yor ı Çünkü .a.~~ak zengın adamlara ödünç 

ı>ara verılir. 

Sporcu 
yıldızlar 

'Meşhur bir tenjsçi 
kadın artist 

oluyor 
Sinema flrmaıan, "yıldız,, kadrolarını ta.. 

zelemek için bir çok defa, spor dUnyuına 

• mUracaat eder. Filhak1ka, yüzme sporu at. 

nemaya VetsmUller ve Krabı, patinaj Son.. 

ya Henlyi, tenisçi Frank Şlldsi vermiştir. 1. 
kio.ci derece bir çok Bloema aktör ve aktrisi 

vardır ki, onlar da, hep spordak1 ;öhretleri 

sayesinde, sinemaya lnUsap etmı;lerdir. 

Bundan blr mUddet e~vel Hollvuddan gelen 

haberlere bakılırsa, tngilterenln mqhur ka.. 

dın tcnla §&mptyonlarından lı11a Stammera 

de, kendl.sln1 son derece seven arkadqı me~ 

bur yıldız Konstan.s Benet vaaıtaslle, bUyük 

bir film §lrkeU tarafından davet edilmı, ve 

bir konturat lınzalamı§tır. Eğer yapacagı 

tecrUbelerde muvatfak olursa, gayet fotoje. 

nlk ve .son derece sevimli bir genç kız olan 

Stammera, Konst.ana Benetıe Brlan Ohern 

b&§rollert den.ıhte etUklerl son filmde rol 
alacaktır. 

Mls Stamınera, gazetecilere verdiği bir 

beyanatta, teııtsf ııon derece ıevdiğinl ve 

her ne bahuma olurıaa olsun - kendiatne en 

parlak vaatlerde bulunulsa bile - bu sporu 

kat'iyyen terketmtyeee#fni ve ara.sıra fllın 

çevirebllecelinl. 9Öyleı:nffUr., 

Dün Nevyorkun Repub1ic 
barında göstcri1rn roviH<;. 
rin güzel kızlarından biri 
olan J1(lia Thayer'i bura. 
da, yüzme kosfümlerinin 
ftn son modasını te~h1r e. 
derken görüyorsunuz. O, 
bu gün, 1Io1ivucı studyo. 
larının gö::dc yı1dız1.cırm. 

dan biridir. 

Stüdyo mektebi 

Dftn Brodvay mUzL. 
kaıt revtllertnde oy. 
nıyan Terraıı Noah, 

bugUn AınerUcanm ta 
nmınıı film art1atle. 
rindencUr. .... 
VakUle 1l'ranaız gazL 
no revUlerinde rol a. 
lan Paınela dO V•-..... e, 
danalarındakt nıuvat. 
faklyetıe HoUvut een 
netinin kapıJannı ken 
dlsine nçabllmlftir, 

Rober Taylor bugünkü şöhretini 
bu mektebe borçludur 

leall film çıkbktan sonra, yıldız olmak 
hayli mUşkW bir hale gelml§tir. Artık gU. 

zellik kA!l değildir. En fazla aranan ;ey to. 
nojenik bir aea ve karakteristik bir şalısfyeL 
Ur. Bunun için, sinema artistıerlnln uzun 

müddet, mkı bir surette çalışmaları lA.zım. 

gelmektedir. Bu noktayı ne.zan ttıbara alan 

Amerikalılar, sinema yıldıı.larmı hazırlamak 

llzere bir "sUldyo mektebi,. açmışlardır. Bu 
mektebin dlrekt6rU sinemanın en büyük ınü 
teha.ssıslanndan sayılan Olh1er Hinsdeldlr. 

BugUn alkı§lndığımız meşhur yıldızlardan 

bir çoğu, §öhreUerlni bu hak1k1 sinema kon. 
aervatuvnrma borçludurlar. YUbala.ğasız ıı<Sy 
lenebillr ki, Clconor Povl, Rober Taylor, 
eeyma Stevart ve daha birçok büyük sinema 
sanatkllrı, bu mektepte uzun müddet çalıı. 
ma.s&lardJ, belki de meçhl'll kalncakle.rdı. 

oııvter Hindsel, taıebelerlnl, gerek haricen 
gerekse sanat noktal nazarından tamamile 
değlştJrmeğe muvaffak olmaktadır. En kU. 

çük bir noksan ve hatayı derhal meydana 
çıkanr ve bunu her ne baha.sına olursa oL 
sun düzeltir. Mcselll, sinemaya intisap etme. 

den evvel, Cleanor Poveı, gene §imdiki gibi 
§&yanı hayret bir danaliz olmakta beraber, 

maattees.sUsf gayet fena bir aktristi Sesi hiç 
fonojenik değildi. üstelik aon derece gayri 
muntazam dl§lcri vardı. "StUdyo mektebi" 
dişlerine varmcaya kadar bütün bu hataları 
dUzeltti ve Cleanor Povcl bu hatalardan llur 
tutunca, bugün, dUnyanm en bUyUk sinema 

yıldızları ara.suıda yer aldı. 

Bugün büyük bir şöhreti haiz bulunan iki 
Jön Prömlye de, bu mektep sayesinde, bu;. 
gUnkU hale gelmişlerdir. Rober Taylor gayet 
aönUk kalmak tehlikesine maruzdu. ÇünkU 
sinema müteha.saısları, onun, Kiark Geybl, 

Geri Kuper vesalr erkek yıldızların yanında 
sönllk kalma.smdan korkuyorlardı. Bu mek. 
tebe mensup bir mütehassıs. onun üzerinde, 
bir hayli çalışarak, ken!1fsinl daha vücuUu. 
daha sporcu ve daba •'erkek,, yapmağa mu. 
vaffak oldu. 

Ceyms Stevarta gelince, bu uzun boylu 
genç, tasavvurun levkindc mahcuptu. Bunun 
için. stüdyo mektebi muallim heyeti onmı 

Uze.rlnde bir hayll çalışmak ve uğrqma.k 
mecburiyetinde kaldı. Dik durmayı, kaf88Dll 

6nUno eğm<'mcğt,blrlsine IA.f söylerken tablt bh 
vaziyette bulunmayı ona. işte bu mektep öğ. 
retti. Bunda knt'iyeUc muvaffak olunduğu. 
nu bugün bu genç yıldızı, beyaz perdede 
ıısrenler, ftlphealz takdir ederler. 
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Japonya 
şartlarını 

sulh 
.... . 
Brezilyada 

... 
uoursu~luk getiren servet 

bild.rdi yeni rejim 
~ Bat tarafı blrilaclde 

BueDOll • .uru, 12 (A,A,), - Arj&DUD p. 
seteıert, Brallyad& pek ll1kı bir aamttr kon. 
dutunu blld!rmektedlrler. 

"Milyonerin 
memnuniyet oekilde halletmek sure - lerin kendi kendinl idare etmek hak. 

~ Baftar&tı 1 1Dclde ı 6 - Nanldn hllltGmetbıhı ekalliyet. hapishanede yatması 
tiyle uzak ıarkta devamlı bir IU1h ~ kmm tanmmUJ ki, bu keyfiyet Kan.. 
alaine bUytlk bir ehemmiyet verdiği çurl Ue iç :Mogollatanm latiklAllnin 
ili.ve edilmektedir. bir kuvvet tanmmuı demek olacak • 

Jllcnebl bir ajan.im mUmUlfli Am•rfka1& 
memnu ba\'&C!W g&ıdermek tefebb080Dd• 
bulundu&ımd&D dolayı t.vldf ediJIDjfUr, d v ? ogru mu • ,, 

Japonyanın konferansa i§tirak et • tJr. Şlmall Amerlkada akılllamel Fransız harp divanı maceraperest bir aıııeı 
miyeeeğine dair verdiği ceva.b üzerhıe Dlfer taraftan Çln1n anUkomilıılst 
hlsıl olan yeni vaziyeti tetkik etmek paktın& iltihakı bir takım tedbirleri za 
U7.ere konferans bugUn tekrar toplL ııırt lolma.ktacbr: 

Nevyork, 1a (A,A,) - Amerikan harp 
n fa,izmle mllcadele blrlllbıln relai doktor 
Henry Vud, h&rldye nazın Hulle bir teJg. 
rat çekerek Brezflyadtld flmalt Amerika aa. 
keı1 heyetınln geri çeldlmesln1 18temtıtlr 

kaçağının muhakemesine başladı 

nacaktır. ı - Nankln htlldhnetlnin aakerl, 
Müşterek bir dekllraayon metni hL aiyut ve 1ktısadt aervialerinde Japon, 

zırlanacaktD'. Bugtın Amerika, İngiliz, Alman ve ttaıyan mtlpvirlerinln bu.. 
Fransız ve Çin delegeleri bu meeele Jnnmuı. 
etrafında uzun uzadıya görilpniloler- 2- Çin ordusunun tecavUz allllıl&. 
dir. rmdan tecridi. 

Japonya tarafmdan verilen ceV&bm, 3 - Komtlnfat dUpanı memleketler 
Brüksel konferansı ile yeniden mtıa. tarafmdan Çln1n ukert bir Usıs\llha.re. 
kereye girişmek fmklnma kartı kapı. lre olarak lrullanılmaaı. 
YI kapadıft, Brilksel mahfellerlnde ' - Alman, Ja.pon, İtalyan ve Çin 
söylenmektedir. llrtmadl tepild meaı.t. 

Japonyaoın prUan 3 - Çbıde bazı ecnebi ntlfuzunun 
Tokyo, 12 (A. A.) -Burada hlkfm lzaleıd ve Franmz, tnguız ve Sovyet ta 

c>lan kanaate göre, Japonya Şanghay hakkOmtıne karp Çin tamamfyetlnln 
7.af erinin yaratbfı pefkolojlk andan yeniden ele alınmam. 
istifade ederek marepl Şankay Çeke Cephelerde vaziyet 
Japonya ile tefr~l mesai etmek ya .. Şangtıay, 12 (A. A.) - Japon ordu.. 
hut da alWıla ta.m•mlyle ezilmek fik. su namma alSz eöyleJD.ele ..wııyettar 
lanndan blrlni intllıap etmek husu • bir zat, matbuata beyanatta bulunarak 
sun.da son bir teklif yap1lmalıdır. Japon lat'alarmm Nanalangdan geçe. 

İyl malGmat alan Japon mah&fllf, rek bu eehrln bet kilometre prblne 
Mareoa1 Şıuıkay Çekin tim.diye kadar gelmfl olduklarım eöylemlftlr. 
tavauut tekliflerine kap!)'! kapam'41- Haııgçeu köıfezlnde karaya çıkan. 
ğı ve sulh eartı olarak da Yukuçlao lan kuvvetler Şangbaym M kilometre 
hadisesinden evvelki vaziyetin iadesL garblne kadar flerlemitlerdlr, 
ni istediği kaydolunmaktacbr. statn • Japon umumi karargllıı cenubdan 
ko §imali Çinde ve Şanghayda bazı taarruz eden kuvvetlerle garbe doğru 
mıntakalıınn askerlikten tecridini ta.• Uerllyen Jmmıı killllnln yarm blrleee
zammun ettiğinden Japonya için mem. ceklerlnl Umfd etmektedir. 
nuniyet verici ve Şankay Çek için de Japonlar haıtalara da 
kabul edilebilir bir tatbik şekli bulun. acımıyorlar 
DlUJ imkanlarını temin eylemektedir. Nankin, 12 (A. A.).- Şangtiay eeli-

lıleselenin esası Çinin anti komUn.lst rine 70 mil mesafede ve NıuıkinJJenc
paktnıa iltihakıdır. İtalya ve Alman.. hay demiryolu tıı.ıerinde kliJı VoualJı 
~ 4a. bu P.aktta btılunmuı bir ta. Amerikan bıetaııeal,, Japon tanarele
raftan Çinin Japonya tarafından Jati.. ri tar&fmdan bombardıman edflmlttfr, 
IAsma karşı ve diğer taraftan da Çin fld Çinli ölmllf ve blTkaç t&nell de 
siyasetinde bir değişiklik husulüne yarala.nm1'br. Hastaneye Amerikan 
karşı bir garanti teşkil eder ki, bu JL · bayrağı uılımftL • 
ponyayı Çine koştuğu çok ağır f8,rL' ------------
lardan vazgeçireceıi mahiyettedir. 
Şimdi sulhUn akdi için Japonlar tara.. 
fmdan ileri sUrUlen prtlar guıılardır: 

1 - Çinin antikomUnist Uçler pak. 
tına iltihakı. 

2 - Nankin hüktlınetinin bUtUn Çin 
kıt'ası üzerinde hiki.miyetinin Jpkuı. 

3 - 1935 anlaşmasını geniş bir tarz. 
da teksir ederek San nehir yukanm. 
daki mmtakanın askerliltten tecridi 

4-:-- Buna mukabil JaponYa.nm San 
nehrın uimal mıntakasmda. bu1UD&11 
kuvvetlerini birka.ç eene sonra geri al 
masr. 

5 - 1932 anlqmaamda askerlikten 
tecridi mukarrer bulunan Şanghay 
mınta k:ı.smm geniıletllmesf. 

Sarka doğau 
siyaseti 

..... Bqtaratı 1 lnctde 

.. _ Danz!gteki Polonya ahalisinin 
• haklarına tamamen riayet edilecektir. 

lngilterenin 
şartları 

..... Bq tarafı blrlnctd• 
bu temum blr 1UW akdi 1c;1D lAzımgelen 

ıartıarm mevcud olup olmadıtmı tayin et
mek tızere yapıldıtı t.aarUı edilmekte ve mev 
aımm bir nfkbinllte karp lhtiyatmz bulunul.. 
ma.amm Onllne geçmek lstenJlmektedlr. 

loglllz Baıvekillnin nutku 
Londra: 12 (A,A,) - Bqvekll Çember

layn Edimburgda .eytedltt blr nutukta de
m!fUr ld: 
"- HUkibneUn harici ml)'UeUndeld anahat 

lan fUDlardır. lng1Uz menfaaUertnı ve lnıt
llz tabaaamm canmı korumak, IUlhU muha. 
faza etmek ve lngUtereye kartı dostluk hJL 
lerl bullyen ve beynelmllel kaidelere bUr
met den blltlln mllleUerle doetluk mUnaaebet 
lerlni teırtk eylemektedir ., 

Evenfng Neva gaz~teaf inguterenln ttaıyan 
imparatorluğunu tanımak için 1u prUarı 
koşacafmı yazmaktadır: 

1 - İtalya, Muaul ve Vlll.eUnde 1ngtltere 
aleyhindeki propagandalarmdan vazgeçmeli • 
dlr • 

2 - Trablu.eta a!malrta oldulU bir taıam 
tedbirlere nihayet vermelidir. 

S - Afrlkadakl bazı hudut muelelerl bak 
kmda u)'U§Ulmahdır. 

Dr. Heııry Vard, Amerika halkmm tAttst 
bir hUkQmete yardım etmek iatemedlttnl bU.. 
dlrmı,Ur. 

V argas istediğini elde etti 

Rlo-de.Janelro, ıs (A,A,) - Reamt gaze. 
tede neıredllen blr tamimde Vargaam rlya.. 
Bet mtıddetıntn 10-11-937 den ıtlbaren b8§ 
lamak Qzere altı Mne mut.eber oldul'U blldl
rtlmektedlr. 

KudUste hAdlseler 
Kudüı, 12 (A.A.) - Diln aktam 

atılan bombalar neticesinde yaralanan
lardan ildıi ölmüıiıUr. - -

Suikast neticeıinde 2 kiti ölmUt ve 
S kiıi de yaralalUIUJbr. 

Barıştıktan soura 
arkedaşını vurdu 
Aamaaltmda ÇUTalcı Yu.sut lle Kanber 

dlln 8&bü kavp etm1fler, blrlblrlerlne bayU 
atıp tutmUflardır. Arap dlter çuftlCJlarm 
girmeml De IJd çuvalcı 'barlpUflardlr. 

AJqam beri Kanber mu ıttmek azere 
dUkkAnmr Jtapamlf, dar bir 10kalı dönerken 

alıahleJfn kavp ewtt Yuut aum:m arJıa. 
smduı hucum ederek bıçakla Kuıbert yara.. 

Jaıııııtw. Yusuf phlanmıı. ~r Ce~ 
J'8P balt&DNln• ıtaıdirı1iıuftır. 

Tramvay - otomobil 
çarpışması 

8lrbcl. Tedtkule battmd& lfllyen G2 DU. 

marall tnmvay arabul dOD Etyemezde Tq 
tekke DD9Dde Baes numaralı otomobil De 

çarpJlllUlbl'· ôt.omoblUn camlan kmlq, 
tramvayın buı Jederl buara utrazn.ıttır. 

Bundan birkaç gUn evvel, Toulan ıeh
rindeki Framu: harp divanı Hanri 
Donayö adında bir bahriyeli uker ka
çağının muhakemesine bqlumftı. Fraıı 
sız matbuatı, muhakemesi ı&rUlen bu 
delikanlmm dikkate deler mıf:eralarly 
le doludur. 

Filhakika bu cen46 bahriyelinin bqm
dan, ancak romanlarda tetadUf edilebile 
cek pyanr hayret bir90k macera ceç
ıniıtir: 

1935 senesi ikind kanununun cUzel 
bir sabahında bahriye neferi Hanri, 
Toulon fehrinin I01ra]dannda seneri
yane dolqıyordu. Fena halde milteeuiı: 
di, çilnlri1 bir gGıılilk mezuniyeti 4lzerin- · 
den tam 48 saat geçmlıti ve bunun için 
en apğı 30 cUn haplı ceı:uı yiyecefl 
muhakkaktı, J 

Bir piyanro kifealn.iıı 8nllnden se
çerken, bir aUrll bilet gördU. ArkadatJ.a 
n hep bunlardan ahrwdı ama. o, hiç 
tecriibe etmemiftl. Zaten parası da yok 
tu.. Bu esnada eli, c '>indeki bir klpd 
parçasına dokundu. Klgrdı çekti: Sar
hotlufu eınasmda, her nasılsa cebinde 
blmıt olan bir yüz frank! .•• 'Mademki 
artık bunu bir meyhanede "eritmesi,, ne 
hn1dn yok! ... Küçilk bir tereddiltten 
sonra bileti aldı. 

Karargiha döndilğU zaman bekledt
fl akibetle kaJ1ıla1tı.. 48 saat geç kal
dığr için 30 g& haplı ••• 

Aradan yirmi cUn geçti. Bu mUddet 
ı:arfmda Hanrl, "metelibb,, bldılı 
için Kantinden &teberi alabilmek için 
biletini utmak ~ Fakat bir ~\\ 
aU:ı bulamadı. Hatta 50 franp bile 
almıyorlardı. 

Mahpuslulunun 26 mcı ınnu. arka 
dqlanndan biri koprak geldL H8cre
nin kapmndan bağırdı: "Hamil ... Bir 
milyon frank kazandı ı .. 

Hakikaten, Hanrinin 888.509 numa
ralı bileti bir milyon fnnk kuanmqtr. 

Hanri, ''bir milyonerin hapiahr.nede 
yatmalı doğru değil 1,. diye kumandam· 
na mektup yazdı. Tabii aldıran olmadı. 

.. .............................. fllll'l"lllllm~lllllllllmllllllfllJQ; 

HABER'in yeni tefrikaları: 
-1-

Nlzamettin Nazlfln veni eseri : 

OdaDokDao-
Pek yakında neşre başlıyoruz 

Bu yenı tarihi tefrikamız.la size, e11 mer, sanşm, kumral. biriblrinden ar.. 
cak, biribirinden atqli ve hl1'8lı, kimi zeki, kimi safdil, kimi bir melek gll?l te.. 
miz ve iyi, kimi feyt&n ve ıirret bir yığın güzel kadını, insanlığın tarihine ea.. 
rarak tUrlU çiçeklerden bir demet halin de sunuyoruz. 

Mile1Iif bu eserde güzel kadmm mll letler tarihinde oynadıft rolü en ro. 
mantik aşk sahneleri içinde doI&p.rak anlatıyor. 

Pek yakında HABER ROtunlarında 
• •• 
-2-

Yetfi ıiyasi fırkalar ihdasının meri ve 
gençliğin yetiıtirilmesi baklandaki ye
ni kanunlar, yo:.lnız Almanlan alakadar 
etmektedir.,, 

Viyaoada Nazi propagandası 
Viyana, 13 (A.A.) - Polis (Talebe 

Cemiyeti) namı altında &izli aiyaai iç. 
timalar akdetmekte olan 50 kadar Nas. 

yonal - Sosyalisti tevkif etmiıtir. 

4 - lngUtere Akdenlzde eerbeatee seç. 

mek hakkını muhafaza etmelidir. • • • ı A h 1 ' 
İngiltere İtalya ile yapacatı blltOD mUz&. ==..~ .. -_.............. Uç sı a şor a_~ 

Ademi mlldahate komltaaında Aleksandr Dilma'nm bu ölmez eserini yalnız resimlerle hıkaye eden tef. 
Londra, ı2 (A,A,) - Ademi mtıdahale rlkam.ız bUyUklerle beraber küçük okuyucularımızı da alaka~a: edecek bir fe. 

Polis bu münasebetle mühim miktar
da propaganda malzemesi meydana çı

karmıştır. 

komıtem önUmllzdekl aalıya lçtimaa davet kıJdedir. Bu tefrikayı haftada bir Pazartesi ,unieri gasetemwn muayyen bir 
edllmlftir. Yerinde bulacaksınız. Bu teirika ile neşredeceğimiz kuponu toplarsanız, sonun. 

L oyd Corc tspanyaya~gidecek da bu kupon mukabilinde bu eserin kJLap şeldinde basılışmdan birer tane de 
Londra, 12 -<A.A.> - Lloy Georgea, 'lleccanen elde edebileceksiniz. Siz okuyunuz ve çocuklarınız& okulunuz. 

Bir tavzih 
Dlln ıu mektubu aldık: 
Gazetenizde intlpr eden dolandıncılık VL 

:..eııe hiçbir alAkam yok. Kevzuubahla E.e&t 
..,.'Ct1Jlı.&Dlılda allh:a k.Ccn Aserbaycaıılı 
~· ı.am mit&~ dolayı.elle mevzuu 
bahtııı dolandıncılıkla hiçbir &ılkam o1madJ
tmı gazeten.lslD ~Q( aUtununda anlatmıulızı j 
dllerlna. 

Belediye tenıllmaDJ: 
Eaat Kemal 

lapanyanm bUkOmetçllerin elinde bulunan 

kımnma ıttmek Qure Banelona hUkCmeUıı. 
den bir davetname almıttır 

Berlloe gidecek Lord 
Londra, 12 (A,A,) - Avam Kamaraamcta 

eonılan bir 9Uale cevaben, Bir John 8lmon, 
Lord Hallfuiıı self'Cek hatta lçlnde Bertlne 
lldecıellnl 1ıeyan ~ ft demlftb' ld: 

"'Bu slyaret, tamemll• huaulll mahiyette 
olmuma ratmen, HIUer bu huwata m&lL 
mat aldıktan llOllr& bu llyaret UDUIDda 
Lord Hallfuı ıısrmelde 1-btlyar oJacatmı 

-3-
Kabraman kız 

Netretmekte olduğumuz "Pardayan" serisi. yakında bitecektir. Bunun yeri. 
ne gene Milel Zevakonun meşhur eserlerinden biri olan "Kahrama.11 kız" ı for. 
ma forma okuyuculanmuıa takdim etmeye bqlıyacağız. 

lpret •tmlt ve Lord H&Ufu da Hltlerln da. .............................. _ ••• ,,. .. .-............ .. 
vetıııl kabul etmlfllr. 

e yeni milyoner, ancak dört gtlıı td' 
ra hapiahaneden çıktı. Mezun oJd~ 
ıUn pdip bir milyon franğı aldı. ~ 
kumandanlarma tekrar mektup y~ 
"Eler kabille akerliğinin td.:ilinl "' ıM 
o1!Dlaa, kendileriyle berabe.r paraJlll 
eritmek O.ere, Ud ay ımauniyet \ft,_.. 
lerinl., iatemlftl. Tabi! olarak bu p1' 
teklifi de onun hafifçe tecdyeaiyle fjl' 

ticelendL 
Binaenaleyh Hami ucak ~ 

bir iki defa, mllyoıı•rlilfnln tadım-" 
biliyordu. 

Fakat mDyonerllflyle beraber, \lfd' 
aualuk .da baıJadı: 

Bir ıUn, ild CO.el kadmı ~ 
alara1ıc, ıUae1 pelerde ~· cl4 
ken alaca çarptı. 100.000 ~ 1 
mobil parça puça oldu. KadmJardall 
rl dldl1. Dilerl yaralandı. Jl'üat ~ 
sine hlç bir ICY olmadı. Mahkeme otP 
500 frank para \:eı:auna mahlıcOm etti
Bu bir ıey defll. fakat 81en bdrnOl " 
ilesine de 250.000 frank tasıplnat ~ 
mek llzımdr. 

Aakerlikten, 1Dlbkemelerden \ft ~ 
dmlardan bıbn Hami brannı ~ 
Ve bir l'lln· bir ubdqlyle benııbet fi' 
rene dağlaruu aprak tıpanyaya ~ 
1935 da Sen - Sebastyan'da bir bar ,ç 
tılar. Tam bu sırada isyan patladı. P 
kapandı. Lokanta açtılar ve lflb etiJef' 
Madritte, oradan da Valanıiyaya gitÖ' 
ler. 

Para bitmek Uzereydi. trüne dlSııdO. 
Orada bir Belçikalı zabitle tanıttı. O
nunla beraber bUtiln Fransayı ceçe~ 
Belçikada Anvera ıe.hrine geldi. o~dl 
son panlanru bitirdi, Artık tam bit ,r 
falet içindeydi, Kendiılne hamallık dı6 
hi yaptıramiyorlardı. Bundan bir ay e<r 

vel An\.emeki Franaız konaoloshal'etl 

ne giderek, teslim olduğunu bildirdL -
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Bulgar kadınları 
şikayetçi! 

Çok Sıkılgan olan Bulgar erkekleri 
kadın ruhunu anlamazlarmış 

Ceıaç Jazı.r, tarlolarmcla, kendilerini aeven fakat itirafa ce1Uet edemiyen 

1-tı l!~rar kadm. 
ha..a tliztldir. Bil
lQ) 1 (Vacarel • 

mahcup delikanblarla eğlenirler 

u kadınlar 
Jlu k.. .. 

d 0 Yün ka. 
lılları .. 

tile iUzellikle-
llllıaf tnelhurdur . 

1 turada k' Ctttkl . 1 
\. Ctı de · "'tt o nıs-

c • k' 1ca Çır ındir. 

tala . dınla r ; ko
rıyıc be 

~alt rabcr 
lırlar . 

tizı. .. • ev 1§ le-
1 iOr" l 

da . ur er tarla. 
Çift .. 

lıu su~rler. 
llunıa be 

tu raber 
ı ,,alctıcrini .. 
eıtnı ,.. • sus • 

ettrı Cı;ı de ihmal 
Czlcr. 

Ilı l(oc:aı<'rına çol: 
trbutt 

iaris Urlar. Bul 
ııı. ta:ıda boıan 

'lak' 1 -
lladir . a an pek 
li dir. Bir d 
karılı . . e. 

rıa \'ar Yınnı Yaıı. Bulgar köylerinde kendisine çorbacı adı verilen aile re. 
llir, s:dan evle- isi, bir patrik pibi hükmeder .•• 
h;ılar· 1 Yıllara kadar yeni evliler ba. I 

ıy c be 
'.hu •cb raber bir evde otururlardı. 
recede ~Ple aileler kabile denilecek de

'ia,,a 
alabaJıktı .. 

Şillıd' 1 Yavaı bu adet terkolundu. 
"a'ar 

1 artık evlenen gençler kendi yu. 
rru te 'h }{·· rcı ediyOTlar. 

t. oylerde b"'t" k" l"l b" il •bj • u un oy u er ır a e 
lir. J":§arlar. Evleri biribirine biti§ik
tİttıı Yatları ınUıterektir. Kimsenin 
. eden g:·ı· b" au, f - ı ır §eYi yoktur. Bütün 
~ c tadı bir 
\tark odada, yanyana yatarlar. 

lc1t l3 en '°Yunınazlar. Gecelik göm • 
bır·~ ul~ar kadnüanrun hiç bilmediği 
tc~ Mir. Etekliklerinin altında da bir 

'tiY'Jbc.zler. 
ç<>cuıt 

)et ~· yapmayı, çocuk doğurmayı ga 
t<ı~ ti bulurlar, gizlemeye lüzum 

'tlcı~er .. ve biç biri bunda utanacak, 
~\ll btr hal görmez. 

kf~~lar; kadın olsun, erkek olsun 
haıt tu beraber uykudan kalkarlar. Sa
i';ıParı Valetıerini hep birden çCfmede 

ar. 

t'>nra ta • 
~"'··~ rlatanna gidreler. Anneler, 

l!ir eırtlannda tqırlar. 
· ladm... "' ..ı-ğil,' "'k'• t.-uJ -,.,"-: --.. &4 ,,aya uc o uz ....,s> u 
&· he &itti~· ··rUJd" .. t---"--Ui ıı;ıne lıU &l go u mu QllluÇ • 

"ıı.ı, ..._~lUnmamalıdır. Her halde 
~. ·~ aktama dofuracak bir kadm-

1 

A llncliJr 
llct~ • kadınları çalışmaktan men. 

~'Doğurduktan üç &ün sonra, 
tid,r Yavru.unu aırtlayara.k tarlaya 

• 
~ 1 

l'cr,~ kadınlan, her iti prla söyli
altı~aparlar. Tarlada, yakıa günegıin 
~İitlln ~k:ı ile çaJııırlar. Genç kular, 
ıtı~1 tün ı>erıcerenin öoilride gergef er, 

G 
ltcıı1~ ~ı~lar, bir çok prkılannda, 
td~rllli •even, fakat itirafa cesaret 
dert en ınabcup dclilr.anlıJarla alay e. tr. 

Bu elbiseleri, bh1zlan işlemek için ha 
zan aylarca, senelerce çalışırlar. 

Erkekler; kadınlan pek anlayamaz • 
lar. Onları zayıf, çılgın alddederler. 

Ha1buki Bulgar kadınları çok müte. 
hammil, çalı§kan ve çok sabırlıdır. Ha
va fena oldu mu çamurlu tarlada ge-

çebilecek bir yol açmak için ayaklarına, 
altı kalın tahta veya meşin kaplı bir 

nevi ayakkabı geçirirler. Ve eve gelince 
hemen bunlan atarlar yalınayak dolaşır. 
lar. , 

Ellerinden her i§i gelir: Tarla sür
n~k, çayır ve ekin biçmek, odun kes -

me-k, fal bakmak, gergef işlemek, her 
fırsatta analarına, babalarına yardım ve 
muavenette bulunmak gmi. 

Huna rağmen, aile reisinin hilkmü aL 
tın•ladırlar. Ailenin en yaşlıu, tıpla bıtr 
patrik gibi hükmeder. Keridisine (Çor
bacı) Unvanı verilir. Rivayete göre, es

ki ılevirlerdıe yalnız mühim kimselerin 
ıofrada çorba içmeğe hakkı olunnuı 1 

Atıf, Vet'İ!i çorbacı yapar; o alır, o 
venr, o satar. tıteri o dağıtır. 

Çocuktan, kızları, istediği zaman 
isttdiği kız ve erkekle o evlendirir. K'll
dınlar, ona danIJmadan ondan müsaade 
almadan bir iş göremezler, bir kordela 
parçası bile satın alamazlar. 

Köy çorbacılan, köyün bütün umu· 
mt ve hususi işlerini idare ederler. Kim 
~ onlara itaat"sizlik gösteremez. Bunlar 
muhafazak3.rdırlar. Yeni §eylcrden kor 
karlar. 

Çocukların, analanna, babalanna mu 
habbetleri çoktur. Analarını taparcası. 
na severler. Ana ile evlat arasında bü -
yük bir samimiyet vardır. Evlatlar. hiç 
bir sırlarını onlaıidan gizlermzler, Bir 
münakaşa çrktı mı, daima karılarını de
ğil, analannı haklı bulurlar. 

~\ıl 
-~ tar crkek:leri çok mahcup ve çok 
~k tandır. Kadınlara keridini sevdir • 
'6:~ kalblerini teshir etmek için biraz 

11111::=1: 1-......... : •• ::::.: ••• _ ...... ::::. ... u:.-::: 
ft Dlf Doktoru İl 

Necati Pakşi H 
~ lAznn geldiğini bilmezler. 

~a lllgar kızlan iıc pek oynaktır. Tar
ed~ llYuyan nifanhsmı öpmiye cesaret 
?ıltıc ~n delikanlılarla öyle hiT eğle • 

ti \l'ardır kj 
~\ll . 

'le bazg~ kızlarının en çok sevdikleri 
diltıc . ı teceler hep bir ağızdan söyle -
'de \l I'\ tarla, kırda bir ağacın gölgesin. 
llhQ~:Ya~ bir kızı tasvir eder: Kız 
ltt)or n hltanJıaı geçiyor; bakıyor, ha
h.... ' fakat §Öyle bir saçlarını bile ok. 

·•ııya c 
ş1rlcr e':-ret edemiyor. 

~Cd·ı:;· ' nı§anlı kızın bunu asla affet -
1 ı;tni .. 

'.huı soylemekle biter. 
l\ııı . tar kadınlan Avrupa kadır.lan
~İld·ınc:eliklerine, zarafetine malik de. 

it 1tf 1 

lcr ,;,. oda mecmuası nedir, bilmez. 1 
· au 1 

Hastalannı hergiln sabah 10 dan H 
akıam 19 za ka.3ar Karakl!y Tünel lf 
meydanı Tersane <:ad desi baırnda N o .• : 
112 de kabul eder. n 

'" I Salı ve cuma gilnlerf saat t 4 den il 
ı• J 8 7C kac'ar parasızdır. :i 

... ı m::mm::::smıau:nııa • .:::: 

Göz hekimi 

Dı.Muıal RamiAgdın 
MuayenehanesinJ Taksim.Talimane 

Tarlabaşı Cad. lJRFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

tcbı nunıa beraıber, o kadar güzel j 
J er d'k 

dini 
1 

crlC!r ki insan hayretten ken- :..--1------------ı ~. 

~azardan maadıt hergün: Oğleden 

•onra saat ikiden altıya kadar 

HABER - J\ktam poetuı 11 

Şakuli inhidam ' • ispanyada harp, bir tarafın Kaırakış basmadan 
nlhal zafeırlle bDtelb>DIDr mi ? 

Kara kış basmadan, lspanyad~i 
kanil kavganın bıttiğıni görebilecek 
mıyız? 

.r rankonun birkaç gün önce şu söz.. 
ıcri söylediğini hatırııyoruz: 

- lspanyolla.r, bir sabah, uykud.J.D. 
uyanınca harbin bittiğini ve nihai za.. 
feri kazandığımızı ha}Tetle öğrenmı~ 
olacaklardır. Duşm:ı.n cephesi (yani 
hüklıınet cephesi) şakUli bir ınhidarıı.. 
la de•Tilip mahvolmıya mabklıınd..ır. 

ş.ıkulı ınh.dam ... Acaba Frankonun 
dun.vaya gö~termek vaadinde bulun -
duğ ı bu süı·priz nasıl bir şey olacak? 
Acaba asiler cephesinin kunıandanı; 

"· - Düşman istihkamları iskaruoil 
kağıdından kuleler gibi bir üfürükie 
devrilivereccktir." 

Mi demek istiyor? 
Büy;.ık Avrupa gazetelerinde, lsp.ın.. 

yadaki harb vaziyetini yakından tet. 
kik eden askeri ınuharrırler bu sual. 
ıcre bir cevab aramakla meşguldUr. 
Jer. Bunlardan bilha.SM ikisi, ya.ni 
General Baratier ile Albert Mousset 
kış basmadan harbin bitmesi mümkün 
olabileceğini de bir ihtimal olarak ile
ri sürebilmektedirler. Filvaki ne bun
lar ve rte de diğer bitaraf müşahit ier 
kestirim bir söz söylememektedirlc:r, 
yalnız iki tarafın vaziyetlerini en hur. 
da noktalara kadar tetkik ederek Ml
kil.met tarafının çok zayıf olduğu ne
ticesine varmaktadırlar. O halde .zayı. 
fın devrilip gitmesin.den daha tabil ne 
olabilir? Bir bari>ten muzaffer çıka.. 
bilmek için mutlaka kuvvetli olmak 
l&zun değil midir? 

1ki tarafın iç ve dq sıyaaa şartlan, 
bugünkü stratejik vaziyetleri, silih, 
cephane, vasıta ve imkln bakmımdan 
yapılacak bir muhasebe hiik<lmet cep.. 
hesinin kuvvetsizliğini ve eilm bir in.. 
hizama mahldlln bulunduğunu ihsas e. 
debilir. Bu nevi incelemelerde zeki. 
nm ve kahramanlığın oymya.bileceği 

rollerin ehemmiyetini ve h&diselerin, 
tesadüflerin hiç beklenilmedik bir an. 
da belirecek Yardımlarını unutmamak 
18.zmı gelirse de bu tesadüflerin Fra.n
koya. da yardım edebileceğini ve Fran 
ko ta.rafının da zekadan ve kahraman.. 
lıktan mahrum olmadığını kabul et _ 
mek zarureti karşısındayız. 

Albert Mousset'nin L'Eeprit inter~ 
national adlı mecmuada neşrettiği mU 
him makalenin şu kJSmı dikkatle o .. 
kunmağa değer: 

''İsyanın ilk günlerindenbcri, yani 
Portekiz hududundaki Badahos (Ba.. 

dajos) kasabasının &siler tarafından 
zautedildiği gUndenberi Frankonun 
kararga.bı harbin bütUn seyrine ha~ 
kim olmuştur. Her taarruz, her hare. 
ket daima Franko ile arkada.şlan ta.. 
rafından yapılmış ve hükumet tarafı. 
nın bütün faaliyeti sağdan soldan ge. 
len taarruzlara mukabele etmekten 

' cephe tutmaktan, müdafaadan ibaret 
kalmıştır. Bunun sebebi f\ldur: 

Hükumet cephesinin umumt karar. 
glhı, eli altında gibi gözüken bütün 
kuvvetleri istediği anda ve istediği 
şekilde tahrik etmek imkanından mah 
ruındur. 

Hükflmet tarafı harb b3.§ladığı za.. 
man üç kuvvetin birleşmesinden te. 
rekküb ediyordu: 

1 - Baskler. 
2 - Katalonlar. 
3 - Madride sadık kalan Ispanya. 
Basklar, mahvoluncaya kadar, biL 

yük bir fedakarlıkla çarpıştılar. Fa.. 
kat Katalonlar mevcut bütün kuvvet. 
!erini hi~bir zaman hilktımet karar. 
ga.bından gelen emirlerle tahrik etme. 
diler. 

Kat.a.lonyamn faşist aleyhtarı olöu. 
ğu muhakkaktır ama, K:ıtalonya kuv. 
vetlerinin fa~ist kuvvetler karşısında 
canla başla harbettikleri görülmemiş. 
tir Halbuki Frankonun eli altındaki 
bütün kuvvetler harbin b~ladığı gün. 
denberi verilen her emri başarmağa 

Yazan: SADIK DUMAN 

.. 

f ! ft •• 

çalIŞDllşlardır. İşte Franko tarafmm 
ilk lbüyük kudreti budur. 

Katalonya bugüne kadar kuvvetle. 
rini israf etmemek istemi§tir. Bunda.. 
ki maksat aşikardır: 

Madrid düştüğü gün Katalonya 
kendisini müdafaa etmeye çalışacak. 
tır. Fakat tehlike Katalonya hudut.. 
larını zorlamıya başladığı gün bu 
Jruvvetlerin umulduğu dere~e Kata.. 
lonyaya faydalı olabileceklerini san. 
ma.k mümkün değildir. Zira.Katalon.. 
ya kuvvetlerinin bir kısmı anarşist • 
sendikalistlerin tesiri altındadır, bir 
kısmı da komUnist ve sosyalist parti. 
lerinin. 

Bu iki temayUIUn biribiriyle hiç 
beklenmedik bir anda tekrar çarpış • 
ma~a bqlamaları muhtemeldir. Zira 
bunların, Bilbaoyu Frankonun tehdit 
etti fi günlerde Barselon sokaklarında 
ne hanlı bir mücadeleye tutuştukları 
unu tulınamıştır. 

Ta.yyare, top, silah ve asker sayısı 
bakımından iki tarafın kuvvetlerini bi 
ribi.-iyle müsavi fan.etsek bile bu fe. 
likt t1i vaziyeti ile hUkftmet kuvvetle. 
rini ı harbi kazanabileceğini sanmamı. 
za ) ine imkln kalmaz. Halbuki Fran
koyı Almanya ve ltaıyadan son gün. 
lerd e birçok ağır bat:ıryalar gönde. 
rir.I1ği söylenmektedir.,, 

J,e Temps gazetesinin meşhur aske. 
ri t ıuharriri General Ba.ratier de 
Frankoya gelen yeni ağır bataryalar
dan ehemmiyetle b~tmektedir. Bu 
Fransız generali diyor ki: 

''liarbin bu kadar uzamış olmasının 
iki sebebi vardır: 

1 - İki lki taraf m da tayyare ba. 
kımından çok kuvvetli olmaması. 

2 - İki tarafın da topçu kuvveti 
bakımından çok zayıf olması. 

Uadridin düşmemesinde en büyük 
imil bu şehri kısmen muhasara etmtş 
olan Franko kuvvetlerinin büyük top. 
çu kuvvetlerine malik olmamasıdır. 
Yine Madridin muhasaradan tamamiy 
le kurtulamamış olmasının biricik 
sebebi de yine kuvvet!; bir topçuya 
sahip bulunmamasıdır. Franko birkaç 
kere elindeki bütün topçuyu bir yer
de teksif ederek hüküınet cephesinde 
bir gedik aç:mıya muvaffak olduysa 
da, cephesinin diğer tarafları top<;u. 
suz kaldığı için hükumetçiler hemen o 
taraflardan sarktılar ve Franko ilk an. 
da elde ettiği muvaffakıyetlerden isti
fade edemedi. 

ispanya harbi bugüne kadar az tay. 
yare, az tank, az topçu ve çok mitrnl. 
yözle devam etmiş olan bir harptir.İki 
tarafta da ağır ve hafif makineli tU. · 
fenkler çoktur. Bu harbin seyrinde 
bu silahların herbirinin kıymetleri 
hakkında iyi kötü birer fikir elde et. 
mek mümkün olabildi, fakat topçu 
kuvvetinin tahrib ka'>iliyeti hakkın • 
daki eski kanaat daha temelli bir şekil 
aldı. Maa.rnafih modern muharebede 
topçunun her şeyi halledebileceğini 

iddia etmek de mümkün değildir. Zi. 
ra kuvvetli bir topçuya dayanarak Si. 

• guenza mıntakasında İtalyan gönüllü.. 

Jerlnfn elde ettikleri bir muvaff akıye.. 
tin ne kanlı bir facia. ile 
nihayet bulduğu ds. unutulma... 
nuştır. Bu mm.takada h~ .. 
metçileri 50 kilometre gerileten lta.L 
yan topları, elde kafi miktarda tay. 
yare olmadığı için, hükiimet tayyare. 
lerinin yürüyüş halinde bulunan !tal. 
yan gönüllülerinin birçoğunu Guada... 
la.harada imha. etmesine sebeb olmU§
tur. 

Fakat &imdi iki tarafm hava kuv
vetleri arasında. tam bir muvazene 
mevcuttur. Bunun için Franko tara. 
f mda topçu kuvvetinin artması Mru:L 
ridi korkutacak bir tehlikedir.,, 

General Baratier'nin söylediğini ka.. 
bul etmelt. doğru olur. ÇünkU. evvelce 
Bask'lara k&r11 Jfullanılan topların 
hepsi §imdi Kata.lon ve İspanyol cep. 
heleri karşıımıa. nakledilmiştir. Ayrı.. 
ca Almanyadan da yeni toplar geldi. 
ği söyleniyor. Böyle bir topçu farkı 
ile Franko ordusunun kazandığı talı.. 
rip kabiliyeti Madrid için vahim neti.. 
celer doğura.bili!'. 

• * • 
İki taraf kuvvetleri hakk'mda tam 

bir rakam bulmak henüz kimseye 
müyesser olmamJBtır. HükUmetçilerin 
bu müddet zarfında. yeni vasıtalar te.. 
min etmemiş bulunduktan da iddia e. 
dilemez. 

Yalnız Frankonun Astüri ve Bi.skay 
dan tasarruf ettiği kuvvetlerle gerek 
Aragon ve gerek Madrid üzerinde es. 
kisinden daha sert bir tazyik ya.. 
pabileceğini kabul etmek lazımdır. 

Franko bu kuvvetlerin yüz bin kişi 
olduğundan bahsetti. Acaba hükOınet 
cephesi bu müddet ~ında yeniden 
yüz bin gönüllü bulabildi mi? 

HükUmet tara.f mdan henüz böyle 
bir haber gelmemiştir. Malfı.ın olan 
bir cihet varsa o da, hükfımetin Va.. 
18.ns'tan kalkıp Barselon'a gitmiş bıL 
lunmasıdır. 

Acaba bu hareket Va1ins - Madrid 
yolunun yann öbür gün asiler tara
fından kesilebileceğine mi delalet edL 
yor? 

Böyle olursa, harbin devamı Madrid 
müdafii general Miyahanrn ve emri 
altındaki kuvvetlerin kahramanlık 

ve tahammüllerine bağlıdır. 
Sacbk DUMAN 

Konsıreye davet 
. Türkiye aanat mektepleri cemiyeti 
kanlrğmdan: 

baş. 

Bir.b.1clte§rln pazartesi gUnU azamızm ek. 
serisi gelmediğinden te,rinlsanlnln H Uncu 
pazar gUnU u.at 10 da EminönU halkevindc 
kongre lÇtlma edeceğinden azayı 'kiramın te;J 

riflerl rica olunur. 

Satıhk 
motosiklet 

Standart marka beş beygir kuvve
tinde çok az kullanılmıı bir motosiklet 
350 liraya satılıktır. lstasbul Cağaloğlu 
yokuşunda 44/2 numarada Foto Aliye 
müracaat. 
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1 tanbul vUAy~ll Defterdarlığından: 
Eyüp, F~tih, Emin.ünü~ lleyoğ lu, Bc~ikta~; Üeküdar ve Kadıköy l\f almüdijrlüklcrindcn 

Miitekaid; dul ve yetimlerin K. evvel ve Şubat 938 iiç ayhk maaçlarm1n tediye günleri. 
Tarihi: Beşiktaş malmüuürlüğünden: Osküdar malmüdürlüğünden Eminönü Malmüdürlüğljnden E~p malınü"®rlüğündeıı 

Mülkiye yetim ve asl:eri yetim ve Mülk'ye yetim ve asileri yetim ve Mi!Jkiye yetim v:e asileri yetim ve Mülkiye yetim ve asileri yetim ve 
tekaütleri tekaütlcri tekaütlcri tekalitleri tekaütleri tekaütleri tekalitleri tekaütleri 

1. 12. 957 Çar§ambi!: 
2. 12. 937 Perşembe: 
3. i2. 937 Cuma: 

1-300 
301-600 
~01-tıa 

l--,-,600 1-500 
601-1200 501-1000 

1201-ita 1001-1~00 

1-1100 1-900 
1101-2POO 901-1800 
2001-3200 1801-na 

1-1100 1-100 
JlOl-2200 101-ill 

2201-ila -

Tarihi: Kadıköy malmüdürlüğünden Beyoğlu Malmüdürlüiünden Fatih Malmüdürlüğünden ~e te ve tekaütleri 2 inci kiıe 
Askeri yetim 1 inci ki§e Mi.ilkiye yetim ve asileri yetim ve M ütk:ye yetim ve asileri yetim ve Mülkiye yetim ve asileri yıtfm ve 

tckaütlcri tel:aütleri ekaütleri tekaütleri tekaütleri tekaütleri 

1.1~.937Ç~ 

2. 12. 937 P~mbe: 
1-500 

601-1200 
1-1200 

1201-2400 
1-550 

551-1100 
ve avans 

1-550 
1201-2400 
2401-3600 

ı~ı200 3001~060 

ıeo1-zoop •ooı-sooo 

2001-3400 5001-6000 
3. 12. 937 Cuma: UOl~! Z4dlt 1101-1650 

1 - Biir.tmum mUteRaıt, eyram v eramilin birincikAnun - Şubat - 938 üç aylık maa§Ian Bayramdan evvel tediy ~ edilecektir, 
2 - Malmüdilrlükl~ce tcdiyata birincikanunun birinci gUnü 6aat 9,30 ldan itibaren başlanacak sabahleyin lZ ye kadar ve öğl~en J<mra 12 den 17 ye kadar devam edecektir . . 
S - Pirjncikanunun ikinci ve üsü ncü günlerin.de de ayni §ckilde tedi~t yapılacaktır. 

- Maa§larıru almak ve e~ b ankasıJidan iskonto suretiyle almaktı olan zat maaşlan sahipleri bu ayın 25 inci günü akşamına kadar cilzdanlarmı men•u p olduktan malmüdür!ük~rfne vıze jçU1 

teslim edecekler, fC SO. 'I'. sani. 937 ıaJi günü e!acaklardır. 
5 - Ypkfama muamelesi bu pyın '20 inci gUnU ıaat 13 e kadar yapılacaktır. 

tarihine kadar vize için bırakma~nlann iskonto ve maaı pıuameleleri Bayt~ - Bu ~ym vjmıinci ~ününe kadar yoklamasını }'!lptırınayanlann yoklamaları ve cüzdanl;ınnı 25. T. sani. 1937 
ıdan onraya talik edikcektir. 

SARAY 
MJSLEJ( 
lFEK 
SAKARfA 

SUMER 
ALKAZA.R 
YILDIZ 
r~ 
şm 

ŞARK 

'\SRI 

ZAR 

1 .Agk tilkul 

• A§ıkl&r yolu 

! Ççllk kalı 

• Bir bıılo hatıran ve tnmı 
tere tacının lnCUerf, 
Bethoven 

1 Gangsterlerle ka?)I kBrfIYa 

• an.t fçiıl yaratı!~ 

' J>ı'p~ bll4Jmıcmı,ur 

• Son rumba ve Karaked! 
J Kal~ mUcadelesl ve SlJzde 

Jcızlar 

t progr&mmı bfld1rmemt§"Ur 
ı Prpgrammı ~44'11lemlfUr 

ı Kanu~ar ~tul vıı Hu 
ı•Y eeıılu için 

lSTAJ'IBUL 
ı Varyete ve tJ~qo 
ı Ladam Ok&melya ve kL 

dm ve eeytan 
Matmazel dokt.ol" ve ıcater 
~ıu 

lltJ~J.. ı GllnD:e dofro •e l~e"" 
ALEMDAR GUne§e dofrµ v lkiıJer 
BALK ı DrasııJa, Kan knrde§ler 
(F..skl li:cmnJbcy} ve tntlkam bombası 

KADIKO:Y 1 
IIALll ı Programını blldl~emfJllr 
SUREfrA ı Progrıımmı bildlrınemJ§tlr 

0SK0DAR 
• Romeq ~P JUllfet 

BAKIRKÖY 
&ULTtYA.Dt Kaptş.µ Blut 

TiYATROLAR: . 

ı;'RANSIZ TtfA'rnOStlm).A 
OPERET KISMJ 

Saat 20,30 @ 
ATEŞ BôCEO/ 
;Komedi ~ perde 

ERTUGRUL SADl TEK 

TİYATROSU (Aksarayda) da 

Vilcudunuzda ağrı, sancı, sızı, kll'
gınlık, ürperme hisseder etmez 

hemen bir ka;;ıe 

GRiPiN 
alınız, rahatsızlığµıız hemen geçer 

G iPiN 
--· ···---·11·-----D'iil 

lst.anbul Belediyesi Merkez Hal 

12. ıı. 1937 
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COLUMBiA 
Maruf l ı~tten 

b~stekarı:nuz Yesar Asım döndü 

ilk şarkılarını 
Altın sesli Bayan Hamiyet'e meşketti 

Bu ı:ırkı!at ljrer melodi nümunesidir. 
Bayan HAMtYET'in aesi ve c',.ğeri bu §arktlarda tamamile ~at*nakta

dır, Bu kanaate v.irmak !çin plağı baştan aonuna kadar dinleyiniz . 
Birinci p'ak numarası: 17405 

ÇARE SAZIM • HCNKAR SULARI 
Münhasır n COLUM BiA pUlkıarında 

HiS - N ŞE - RUH - SAN'AT 
Bayan HAMIYET'in COLUı)!.BtA plaklarına okuduiı.ı diğer tarlalar da 

peyiderpey aatııa 'ıkanlacaktır. 

· ıstan bu 1 _· : Bel e.df\/esl .-.,i 1an1 arı " ' . . . . . . . ~ . . 

1 - İstanbul Ziraat Bankasında aylık almakta olan tstanbut belediye ve hu•uıt 
idaresinden mUteıekkil mahallt idare emekli ve ökaüzlerinin 937 yılı ikinci altı ay
lık yoklamalarına baılanmııtır. 

2 -Yoklama llmUhabel'Jerlnln cevabı prkuındaki izahata göre ailintiaiı: yazıla
cak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maaı sahipleri yoklama ilmUhaberlerinl oturmakta olduktan nahiye mUdür
lilklerine tastıi.k ettirdikten eonra resmi senet, aylık cU.&daru :ve nüfus tezkereaiyle 
blrlikt~ ikinci te rin 937 IQJtuna kadar ait olduktan belediye !ubelcrine mürat.!aatla 
}'9}ı:Jamalannı yaptırmalıı.n ilin olunur. (B.) (7642) 

Ve@fti naklin resminden GID!l l;QrcLından do}4yı h ii.cız altına alman Doç mar
kaJı 2150 numarfilı takıe otp~iU Sultan;thmet Binbirdirekte R~fikin garajında 
23-U .. 937 gUnU saat 11 de ııçık ~rttrrmaJle satılacağı ilan olunur. (B.) (7ti95) 

inhisarlar Uınum l\iUdOrlüğlinden ı 
" imtihanla memur alınacaktır ,, 
İdaremiz mülh:ı.k:ıt:ıtida açık ve açılacak memuriyetlere !ffitihanlıı. rmmur 

atmacaktır. İmtihan istanbulda 30 -11-937 salı gUnü ~at 13 tc Sirkeci.de İnhf.. 
urlar memurin lsursu ilin14şında yapılacaktır. imtihana girmek istt\yenlerin, IJtı• 
~ki evsaf vıe Kraiti haiı: olmaları gerektir. 

1 - Uakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - A5kerliğini ''Fdli veya kısa hiz:metl~. l:ıitirrni§ Qlmal(• 

- 21 yaıından a~aği ve 30 yaşmdan yukan olmamak· 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife Hatuna mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 - Eyi abat: sahibi olmak. ( 
Bu beı mad<lddeki §C!rt!arın muhakka.}t tevsiki gerektir. 

1mtihan mev.zuu şunlar<lır: 
1 - Hesap: Adadi mürekkebe, tak!Simi gurema, halit~ terıaeıUp, faiı, isltonto. 

2 - Hendeşe: Satıhlar, haçimlcr. 
3 - Mahasehc: Usulil defteri (ihtiyaridir). 
4 - Coğrafya: Umumi Türki~ 

5 - Kitabet: Orta tahsile göre. 
NOT: 

.· İmtihana ~irmek isteyenler şizrlçlidenblr dilekçe ile ve evrakı tnUsbiteleriylc 
üç adet ,fotoğrl'fla birL'kte icaremiz mem.nin ıube:ıinc nıUracaat ctınelidirler. 

B - İmtUıan nct:cesinde ;ıyni <ic- cue muvafCak ola:llar arasmda ecnebi li. 
sa• ına va!>ıf bulur."nlarla muhascb: sualine doi"ru cevap verenler tercih ddill:ler. 

(70~2) 

PastilFot 
öksürüi~ boiaz taharriitıı~ ~ 

leye, bronıite ees kısıklı~, "9id 
cifer nahiyelerinin üıümcsinden rrıY" 
nllit hastalıklara karıı ~k'ek de~ 
de fifa ~retini haiz bir müstah%4fıfİ' 

( 

Hele kı:ı günl~ bir &ok bytaırfi rıf" 
talıklarm soğaldığr, boğ@zdan ~ 
mikroplann b~aştıın devirlerde ,1P 

her tehlikeden ı;ımet 1F4er, 

PastilFot 

Sigara iı;mdrten vcı~ dit ift;ifıaplf 
1 

rrndan ileri ge.Jen aiız kokularıru ~ 
ıeçirir. 

""' :. , .,, •. , •• ,,..·,, ....... ,l\ ···.··: ..... .ı,11•,,:,· ~"""""' ·~ 
/il~~ ( •• •· .. J ,., ~~J '. ;: ' ' 1 

Birinci l'tnıf Operatör 
11 

Dr.CAFER TA YVA•~ 
Umumi cerrahi v~ sinir, di.Dl8' 

cr.rra,Aisl mUtehassııı 
Parla Tıp F akülteşi S. Ati~~ 
Erkek kadın ı.meliyatları, diıP , 
estetik - "Yilz, meme, ka.nı1 bd 
cwuklukları., Nisaiye ve doP 

müt:.ehaaam1 

--· Muayene: Sabahlan M e c c 8nn1 
IOOKTO~ 8denl0akadar ~ 
N ti Halde 130 ve 131 No. ıu kavun - kaf· öğleden son.ra Uı::retlidir 

Müdürlüğünden: Türk Hava Kurumu 
ecae in Atasagun ı "' U ı1--' 

puz sergile.rinde icrayı ticaret eden Yu- B ov u·. k c:t •• yan g osu Beyo(ılu, Parmakkapı, Rwne 
Her giln s:ıbnhlan f)eklz buGuğa v:ın Çerikçi oğlu burndald muamelesine 1 - No. 1 Telefon: 44086 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ulc nihay~ vermlg olduğundan idaremi.rJdeld 2 . k J 77 B k "" 937 __,./ 
1i tayyare apartmanları ikiııcj daire teminatı iade edilerek ilişiği kesilcceğin • ınci eşiue irinci an un dedir. 

17 numarada hastalarını kabul eder. den mez1dlr ergilerden alacaklı müs. B •• •• k • k • 40 QQO L • d t 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye ka tahıilvar•"" evralamüsblteleriylcbirlik· UYU ) ramtye • ifa il• ZAY 996f 

"" Ziraat bankasındaki 9189 ve ~ 
dar hastalarını parnsu:, Kururı, Ha te nihayet 14-12-937 tarihine kndar Bundan başka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık bilyUk ikramiyelerle (10.000 numaralı hesaplarımda kultand1L, 

ber okuyuculan:u dakupon muka· ldnrcmiı:e milraeaatları lilzl.!m~u ilfi.n olun ve 20.000) liralık iki adet müklifat vat dır.. milhürO:.imU kaybettim. Yenisini at6ı~r 
bilinde muayene eder. Telef; 23953 ' ur. (10129) Şimdiye kadat binlerce ki§iyl sengin eden bu piyangoya iıtiralc ediniz... dan eskisinin hUkmU yoktur. ••••••••-••lilill;I Naciye '.Ak:rJı 
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'""-!!7k ........... ~1...-..__..._."""""' ______ ._._..__.__. ______ ~~---------------·---
adının zevkJe •yredeceiini bissetti a.ıret eJeıııiyen bir anne. Fakat, son 

Ve :lçiııdeıı dÜfÜJMiü: olarak bu çareyi buldu ya. 
- Mefene kendimi n. uhennemt Florans bunda aldanıyordu. Bu 

bir tuzağa dll.§ürmU§üm. mUth!3 ha.1 tarzını annesi değil, an ~ 
BLl sıvd& Llollor~ yine yavaı ya - c:ak mUthlş Leonora. bulabilirdi. Ne.. 

\10.§ konuşmaktaydı: tekim de o bulınuştu. Bunun Bebebi de 
- lsteseniı1 de, istemeseniz de ıizln bu ka 1mın genç kızı g&dükçe kocam. 

Uıer:tniıdıl bakkımıı vardır. Bu bak, nın sadakatsizliğine bir delil görmtio 
ılLlla ve babanın çocuk illerindeki bak.. Cibi olma~m~dan neşet ediyordu. 
kıdır. Bu mukaddes hakkı müda!u e. Bu kadın kocası Konçiniyi o kadar 
deceğimi.z dı muhakkaktır. Şunu u. aeverdt kf, evlenmelerinden evvelki 
nutmayın~ .ki, efer isyan edecek olur harekfıtlerlni de kııkaııınakUYdı. 
sanız, ia! evl!tlara karoı an& ve baba Mna.mafih ~unu söylememiz lAznn • 
nın tatbik ettiği ceza size de yapıla. dır ki, bu hal tnrz.1nı kraliçe bulma • 
~:ı.ktır. Bu ceza, bir manaıtıra kapa • mı~ olmakla beraber, Leonora kendi .. 
ılmaktır. Şunwı hatırınızdan çıkma • ılne ha.ber verdiği zaman, madam 

ınası da lazımdır ki, bir defa manastı. Dankr'ın bu güzel fikrini alkışhyaca. 
~nı parmnkhğmdan içeriye girecek o. ğı, memnun olacağı yüzde yüz mu -
bllrsaruz, sizi oradan kurtaracak biç. hakkaktı. Vaktiyle Leonoray:ı. "şu kı. 

lr kuvvet akla gelemez. Blr mezara zı orta.dan kaldırmak fçin ne llzmıaa 
go:nUimü,e döneceksiniz. Yalnız ötdUk yapmalı,, dememiş miydi? 
ten ısonra manastırdan tabut içinde Florans i~e ya\'aş yavaş kendine 
çıkabfllr ve rahibelerin glSmUldüğil gelmeye ba§layınca i11yan dti. ''Ha -
~eıarlığn gömülürsünüz. İşte, eğer yır, hayır ... Böyle müthiş bir ölüme 
lziın aözUmztı dinleıncuentı, l:lmrU _ llUz böyle gerecektir. kat'iyyen boyun eğmiyeceğim. Kendi. 
Le :ı mi mtidafaa etmeliyim, hem de bUtUn 

ld onora, bu slSzlerl söylerken, bel _ kuvvetimle.,, diye düşlindil. nu suret. 
de Floraruım ortadan ka lkmuına 

ne kadar heve8U oldufunu b:?lli etmiLt- le Leonoranın kendisini ~a§ırtmak f. 
tı. çin yart:~ı tı.?hdit cesaretini ve soğuk. 

Zavallı ktz, biraz evvel bir tuzağa knn!ı•ı!"'mı iade ettirmişti. Mndnm 
dU'\Uruımu, olduğunu anlamıatı. Şim. Da.nkr bu dcği{ikliğin farkına ''arma. 
di de sebebini ve gay,~fnl idrak edi _ dı, ay ğn kalktı ve kısaca dedi ki: 
Yordu. çtrafrndnkl her etY yıkılıyor - D:lsUnünilz. bütün bu gece ve ya-
gtbt oldu ve korkuyla dUf!Undtt: rm akşama kadar vaktiniz var. Yarın 
f - Evet, b --nl bu Mlttaya getirmek ak .. a'Il g Jip ceva.~ın:zı alııc:ığım. Vr • 
Stiyorlardı. to~e annemhı i!tediği fe.. re~"ğiniz karara gfr:-e buradan ya ev. 
;ı tey. Ben ki annem i~ln canımı ve. lenmt'k, yahut da man8.8bra girmek i. 
ebllltiın, o ise, yaıadıfımdan dolayı çin çıkacaksını~ 

•lnlrlenen ve beni yok etmek latlven Flor:ıns kar§ılık vermedi, eadece de 

~"•ar.ı ... Fakat bira~ r.ehir)e veyahut ı' <li kl: 

1
1r hançerle öldUrmelerl Jçln bfr tUr. - DU~Uncceğim madam. 
U emtr veremiyor. Evet, buna da ce- Leonora, kızın bir parça olsun ya.ht. 
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Landri, eıblseıtinin bir k:Oicsini sök .. 
tü, oradan dörde bükülmüş bir kağıt 
çıka.rar&k Kon,iniye uzattı. Mare~l 
D~ b!,t' deli gibi kağıdı kaptı. 13ir 
gö:~ gezdirdikten sonra. karısına. u..at
tı. Leonora da hemen okudu ve he .. 
meıı bir dol .. bın içi.ne yerle§~ı-elt gU 
~ke kilitledi. Bu strada. Konçini ele 
kanuını açarak oo kese çıkardı ve; 

·- Hesap düzeldi, - dedi - al baka • 
lım yüz bin fransım. On keseyi birer 
bir"'r atarken de: 

- Herbir kesede bin pl&tol vardır. 
ls~rtrsen say. Cebinde böyle bir kese 
csaı1en mevcut olduğundan Landri bir 
balı ıota. paranın tamam oldugunu an.. 
lanı l§tı. Ukayt bir ta vırla dedi ki: 

-- Ne diyorsunuz monaenyör, ben 
de rıize güvenirim. 

(J gün öğleden sonra. iı bir ki.tip ö. 
nünde ta.mamla.ııdı. Oda.da. baron dö 
.ft~pinyak'm da dahil old~ı bir at.. 
rü i48hitier de vardı. lnci çiçeği artık 
sinyor Konçini ile karISJ marki~ Dan .. 
kr'ııı lıakikt evladı olm113, kendisine 
de ltontes dö Lezinyi unvanı verilmio
ti. 

Landri bütün i§lerini tamamladık .. 
tan sonra Konçinlnln kendisine hedl .. 
ye etmi§ olduğu bir katırın Ur.erine al 
tın trobalarını ycrl~tirdl ve kendisi 
de binerek evin yolunu tuttu. 

Eve gelince, ıltu torbalardan birini 
bir kö§eye bıraktı, diğer on tane$ini 
bir kUçük muanm Ur.erine yerleotir. 
di. Bundan sonra geceyarısı dönecek 
olan dört arka.dalına yemek hazırla _ 
mağa başla.dl. Bu akfamki yemeği bü 
yük bir dikkatle yapıyordu. Nihayet 
Pardayanm hotlana.cağı gür.el bir sof. 
ra kurdu. 

Geç vakit Pardayan, Valver, Gren .. 
ga.y, Eekargu geldiler, hepei de fev .. 

kalade ~evinçli bir haldeydiler. zaıı.. 
rnete katlandığı :ıama.n etratmdakile • 
rin rubl ahvalini anla:makt& güçlttıt 

Qekmiyen Landrl, herkeain de kendi 
Jibi memnun olduğutıu rörmtl§tU. Y~ 
nıek nıasasına oturdular, aofranm tt.. 
aeriııi ~i§eler doldurmuştu. Pardaye.n 
bunla.rı görünce, takdir makamında 
bir ıslık çaldı. Grengay ile Eekarguı 
ağ.tl rmı §apırdatarak yemekleri HY. 
rettiler. 

Valvcre gelince, o yemeklere bak ~ 
mıyor, Landriyi sorguya. çek.iyordu4 
Onun yüzUnün ~n olduğunu görUnce 
muvaffak olduğunu anlamı,tı. 

- Muvaffak oldun değil mi? • diye 
sordu. 

Landrl ceva.b verdi: 
- Tamı.mfyle m&syö, hem de bill. 

yor muıunus kimi gördüm! 
- Ne bileyim! 
- Binat mösyö KonçiniyL 
- Onu gördün mil? Bereket versuı 

ki elime düşmedin, herhalde o eoi 
görmemiştir. 

- O da beni gördU mösyö. 
- O halde tannnam13tır. • 
- Öyle bjr tanıdı ki, hem onunla, 

hem de madam Dankr'la uzun uzadı. 
ya J::QrUştük. 

Valver hayretle sordu: 
- Evlerine girdin, öyle mi: 
-Evet ... 
Pardayan, Grengay ve Eskargas da. 

bu milkalemenin aldığı tarzı görünce 
mılara yalaşnııılardı. Landıi, Mnreşal 
De.nkr'ın evinde olan şeyleri birer bi. 
rer anlattı. Mesele paraya gelince. 
Landri torbaların üurindcki sofra ör. 
tüsünti kaldırarak dedi ki: 

- f §te §u yüz bin egUyU de mat. 
m:ız~l Floransın drahoması olmak ü • 
zere marc~al Dankr cena.rlarmdan aı .. 
dım. 



Gerek Valver, gerekse Pardayan 8-
liceııap Landrinin bu sözlerini ka.bul 
etmek istemediler ve paranın ;v.alnlz 
kendisine ait olduğunu &6yledilerse 
de Landri ısrarla dedi ki: 

- Bu ricamı reddederek beni kıra.. 
cağınızı zannetmem. Ben kendim için 
ayrıca bin pistol aldım. Bu bana f~ 
!asiyle ki.fidir. üst ta.rafını iaim ba.. 
bası olduğum matmazel Floransa. bı.. 
ra.kıyorum. 

Landrinin bu ~eri o kadar sami
mt bir bu7.da. söylenmişti ki, ka.bul 
etmemeye imkin yoktu. Valver: 

- Koca Landri • dedi • Seni çok se. 
verim. sinirlen.meni istemem. 

Eski serseriye elini uzattı, La.ndri. 
nin bu tevcocüh eseri karşısında ne ka 
dar memnun ola~ bilemiyordu. 
Beş ahbab biraz daha konuştuktan 

~nra ertesi gün Paristeki aramala.. 
nna devam etmek Uzere yataklarına 
girdiler. 
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Sinyora.Leonora, odasında derin Dir 
düşünceye dalmıştı. Kral on üçüncü 
Luinin Ode dö Valvere karşı büyük 
bir teveccüh gösterem.si nazarı dikka.. 
tini celbettiği gibi bir gün evvel Flo. 
ransla resmen saraya gittiği sırada. 
kralın Florans ile Odeyi yanında kar. 
eılaştıracak surette hareket etmesi 
hilekar kadının içinde şilphe hi.sıl oL 
masma sebebiyet vermişti. Saatlerce 
dü.şüridükten sonra başını salhyarak 
dedi ki: 

- Nekadar düşünsem kralİn va.zi _ 
yetine bir sebeb bulamıyorum. İyisi, 
her şeyde acele etmek olacak. Bun -
d8.n daha iyi çare yok. 

Derhal Lagorel ile Rospinyakı ça.. 
.ğırttı. Evvel! ı;Agorel geldi. 

•••-:l"-

Ugorele kısaca bir iki emir verdi. 
Cadı kadın bunları dinledikten sonra 
bir . kapıdan çıkarken, diğer kapıdan 
baron giriyordu. Leonora. birdenbire 
dedi ki: 1 

- Rospinyak, evlenmeniz hakkın • 
daki fikrimi değiştirdim. Evlenme me. 
rasim.iniz hemen yapılacaJctır. 

Baron, gözleri parlıyarak ceva.b ver. 
di: 

- Hazırım madam ..• 
- Evet. yarm gece yarısmda Sent 

Jermen Loksruvada nik8..hmız aktedi. 
lecektir. 

Rcıspinyak, geceyarısı kelimesini du 
yunca hayret etti ve memnun olmadı. 

ğıru gösteren bir tavır almaktan ken. 
dini menedemedi. 

Bunu gören Leonora: 
- Biliyorsunuz ya, Floransm siı,e 

karşı bilyük bir düşmanlığı Vardır. 
Yüzünüzü bile görmek istemez. 

- Ne olurmuş madam, hele bir de. 
fa nikah kıyılsın da ... 

- Ne olur ne olmaz, son dakikada 
bir mesele çıkararak hepimfai rezil et. 
mesi ihtimali vardır. 

-- Anladım madam. Gündüzün kilL 
se halkla dolu olacak. Meselenin et. 
rafa yayılmasından korkuyorsunuz 

öyle mi? Halbuki gece davet edecek. 
lerimizden başka kimss olmıyacaktır. 

- Biz de monsenyörün sadakatin • 
den emin olduğu asilzadelerden başka 
hiç kimseyi davet etmiyeceğiz. 

- Şu suretle bir rezalet çıksa da a
ramızda kalacak ve mesele kolayca 
ört bas edilecektir. 

- Zeki bir adam olduğunuzu evvel. 
denberi bilirim Rospinyak. Haydi gL 
diniz ve yarın akşam için hazırlanınız. 

· Baron iğilerek selam verdi ve galL 
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bane bir tavırla bıyığını kıvırarak dl. 
ean çıktı. 

Leonora, bir saniye bile kaybetme • 
den hemen yerinden kalktı ve Flo • 
ransm odasına gitti. Uzun söze hiç de 
lüzum görmiyerek doğrudan doğruya 
maksadını söylemeye başladı. r 

- Florans, pederinizle beraber dü • 
eündük ve sizi evlendirmeye karar 
verdik! .• 

Bunları çok tatlı bir şekilde söyle.. 
miş olmakla beraber, sesinde her va.. 
kitten daha ziyade münakaşa kabul 
etmiyeceğini belli eden bir hali Vardı. 

Bunu gören ve gayet iyi anlıyan genç 
kız da azimkar bir tavırla sordu: 

- Madam, bir emir mi veriyorsu.. 
nuz? 

- Evet, pek mühim bir sebeb yü • 
zünden yarın akşam evlenmenize kat•t 
surette karar verdik. Bu sebebi de sL 
.ze söyliyeyim. 

Florans bu darbenin şiddeti altın _ 
da sendeledi: 

- Yarın akşam mı? - diye sordu _ 
- Evet. yarın akşam. geceyarısın. 

da Sene Jermen Loksuruva. kilisesin • 
de düğününüz olacaktır. 

Florans kendisini iopladı. Şu daki. 
kadan ertesi günün geceyarısma ka _ 
dar sevgilisi Ode dö Valvere bir ha • 
ber göndermenin yolunu düşünebilir • 
di. Lconorayı hayrete düşüren bir sü.. 
kiltla sordu: 

- Beni ömrümün sonuna kadar bağ 
lamak istediğip.iz kimsenin ismini öğ. 
renebilir miyim? 

Madam Dankr, hesap edilmiş bir 
tarzla ağır ağır cevab verdi: 

- Baron dö Rospinyak ! .. 
Florans bu ismi duyar duymaz bey~ 

Dinden vurulmuşa. döndü. Biraz evvel 
verdiği kararı bile unuttu, bütün so .. 
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ğukkanlılığını kaybetmişti. İsyanını 
gösterir bir tavırla bağırdı: 

- Beni öldürünüz. Fakat bu sefil 
herüinkarısı olamam, dünyada bunu 
kabul etmem. 

- Sizi öldürmiyeceğiz, fak at ona 
varacaksınız. 

- Asla ... 
- V aracaksJ,llIZ dedim ya. İşte o ka... 

dar ... Lüzumunda sizi zorlamanın yo • 
lunu da biliriz. 

- Ben sizin bir şeyiniz değilim, be. 
nim arzuma karşı gelmek, beni 1.0rla.. 
mak hakkmı size kim verdi, ben hay .. 
van mıyım? 

Floransm bağırmasma rağmen Le. 
onora büyük bir soğukkanlılıkla şu ce.. 
vabı verdi. 

- Affedersiniz, isteseniz de, siz be. 
nim kızmısmız. Binaenaleyh sizin üre. 
rinizde annelik hakkına malikim. Hat.. 
ta muhalefetinize rağmen sizi istedi • 
ğim insana vermek hakkım da var .. 
dır. 

Hiddetsiz bir tavırla söylediği bu 
sözler genç kızın üzerinde büyük bir 
tesir gösterdi. Kadının konuşuş tarzı 
bu işte bütün nüfuzunu kullanacağı • 
nı ve asla ricat etmyeceğini anlatıyor .. 
du. 

Validesirli kurtarmak ümidi ile göz 
!eri üzerine bağlattırmış olduğu sar .. 
gı birdenbire diljtiL İş işten geçtik .. 
ten sonra anlamıştı ki, eli ayağı bağlt 
olarak kendisini en in.saf sız düşmana 
teslim etmişti. 

lşte bu düşman, onu şimdi yakala. 
mış, vicdanszca ezmeye hazırlanıyor .. 
du. Korkuyla geriledi. Önünde sanki 
bir uçurum açılmıştı. Bu nihayetsiz 
korkuyla geriledi. •. .D uuu us 
uçuruma düşerek parça parça olacağı
m, vücudunun parçalanmasını da bı.t 
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