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Bayramlık tık ıapka, çamaşır ve elbise
lerinizi ucuz fiyatlarla MODELLA ma
ğaza ve atölyelerinden tedarik ediniz. 
Daima son ve yeni modeller bulunur. 
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Hatayın büyük bayramı 

'--..... Ilatayc7a Soyuk Oluk yayl<isı 

~lmanyanm talepleri meselesi 

Fransız · nazırlariyle 
müzakereler 

bugün başladı 
() Vaı~oDali'il öfşaata göıre 

ıta Avrupa devJetleri müstem-
1.olekelere feda edilecekmiş 

"'ıtu?dra, 29 (A. A.) - li'rnnsız baş- Ingiliz hükumeti azasının son be· 
~~ Cbautemps ve hariciye nazırı yanatları, İngiliz siyasetinde radikal 
' ve fil-ansız murahhas heyeti- bir deği§111e tenıay\ilünü göstermekte-
~~taları dün saat 23.07 de Vict?ria dir. tııgiliz siyaseti, bu değişme t.t.'ti· 1 

deıı~0nunda trenden inmişler \'e E- cesinde milletler cemiyetini ve kollf'k 
t~rnına Robert Vausittart tara - tü emniyeti terkeylemekte ve kUı<llk 
ltr karşılanmışlardır. memleketleri mütecavizlerin keytine 
' '

1 
Oeorges, l<"'r.ansız devlet adam- bırakmaktadır. Bu göril§meler, Alman 

llUt r Yarın öğle yemeğine davet et- faşistlerinin "Cermanya sulbü" ismi
liııd Olduğu için Fransız sefarethane - ni verdikleri siya.sete ancak yol aç
~tıge ~erilecek olan öğle yemeğinden maktadır. "Cermanya sulhU" ile Al -
Sa eçılrniştir. man f a~istlerlnin kastettikleri keyfi-

\'Yetlere göre miizakerelerin yet de, Almanyanın Avrupa kıt'ası ü-

~ mahiyeti zerindeki hegemonyasıdır. 
,~kova, 28 (A. A.) -1zvestiya ga- Ayni mesele hakkında Pravda gau-
~1· İngiliz - Alman görüşmeleri J tcsi de diyor ki: , 
'~i bir yazısında diyor ki: . tiJIS"" Devamı ' UncUde 

Fransa da isyan teşkilatı 

Komplo merkezi 
Almanyada imiş 
lhtif alcilerin gizli şifresi 

polisin eline geçti 
'.~~-~,--:., -· --~· 

l>ozt,, 

~: bir mahzeni araştırırlarl•en ve h"Talcı tC§kiliitm arması • . (Bıt ar
~ıınıb~rn!ızı, beyaz ve mavi bir -:emin üzerine 1.rallığrn al<i.meti farık<uı olan 
..,. k ~areti vardır.) 
("'ari 

~i ta~k~9 (Hususi) - Komplo hadi
"ııt 01 ıkntı artık son safhaya gir
'attın trtattıa beraber Pariste ve Fran
~.?·" ~Uhl~lif yerlerinde yine birçok 
ltı~lttad"' ~i.ihirnmat depoları bulı.m -
:~b.atıı.: rr. Bu ~eyanda. Parisin en ka 
1dlf:'r Yerıerınden b!ri olan Euva-

\tf lh"Yd · tıı:ıe bı anında bır hcykcltraşın e-
~"'unr Roçkis mitralyözü, Fransız 

a ait dokuz otomatik tüfenk, 

on iki rnakinclitüfek (Alır.an ord·ısun
da kullanılan son sistem Şmetzer 
markalı). İtalyan Beretta markalı do
kuz tüfenk ve beheri ltalyan mamula
tından 32 el bombası ihtiva eden se-
kiz sandık ... 

İsmi zikrcdilmlycn heyeltraş tev -
kif edilmiştir. 
Şimdiye kadar tevkif edilenler - da

.-: Devamı 'Unc\ld• • 

• 
-iZ l 

r Hatayhlar bu hakikaU dün 
Fransız mümessiline bildirdiler 

Hususi binalaraf 
Surjye bayrağı 
çekilmiyecek 

~ Yazısı ıo uncuda 

HABER'in 
Daimi okuyucularma 

Müjdesi 
1 

Bazı hazır: ık ve hesaplar m 
yapılması dolayısile 

gecikmiştir 

Yarın IJAn 
IFnrtona ve vaAmurDarr.an zararDaro 

edt lecektlr 

Teşkilatı 
Esasiye de 

tadilat 
Mecliste 
Bugün görüşülüyor 
Ankara, 29 (Husu si) - İzmir meb'u

su, Celil Bayar ve arkadaşlan tarafın.. 
dan teıkilatı esasiye kanununda bazı 
değişiklikler yapılması teltlif edilmiı ve 
meclis teşkilatı esasiye encümenince 
muvafık görülerek müzakeresine karar 
verilmi§ti.. Meclis, bugün saat 9n bcıte 
ki toplantısında, teıkilatı esasiye ka.nu
nunun 44, 47, 48, 49, 50 ve 51 inci 
maddelerinin değittin1mesi hakkmdald 
teklif layihasını müzakere edecektir. 1 

• 

Deği§tirilmcsi istenilen maddeler, 
vekillerin sayısını tayin ve tah~t et • 
mekteydi. Halbuki devlet itlerinin in
kişafı, vekiller sayısının arttınlmasıru 
veya eksiltilmesini icap ettirmektedir. 
Diğer taraftan, telklifte, siyasi mU<stcşar 
larm vazüelerindcn bahseden kmnut 
da kaldırılması lstenmektedir. 

Teklif layihasının son ıekli şudur: 
Madde: ı - 8 - XI - 1937 tarih vca 

3117 numaralı kanunun birinci madde
si aşağıda yazılı surette değiştirilmi§ • 
tir: 

İcra Vekilleri Heyetinin kaç Vekil· 
ele., terekküp edeceği Başvekilin tekli .. 
fi ü"crine Cumhur Reisinin tasdikiyle 
taayyün eder. 

• Devlet daireleri, biri Başvekalet ol _ 
mak üzere, devlet işlerinin inkişafına 
göre ve devlet işlerini lüzumsuz yere 
parçalamayacak surette Başvekilin tek· 
lifi ve Curphur Reisinin tasdiki ile Ve
kaletlere taksim olunur.,, 

Söylenildiğine göre, bugünkü Meclis 
toplant1sında teklif kab:.ıl roildiği tak
dirde, Vck,'Uctler sayısında bazı deği -
şiklikler yapılacaktır. 

Yeni bazı vekaletler ihdası ve bazı 1 
vekaletlerin birle§tirilmesi de. dolaşan 
rivayetler araaındaclır, 

Konyayı mütliiş 
bir. Sel bastı 

Karadenizde bir gemi bqttı 
Seller Konyada kırk kadar 

ev yıktı, ölen yoktur 
Yağmur, soğuk ve fırtına ile kara 

kış tam manasiyle bastırdı. Karadenizde 
fırtına, ıehrimizde yağmur devam et
mektedir. Fırtına yüzünden karadeniz 
de bir gemi batmış, sürekli yağmurlar
dan da Konyayı sel basmıştır. Bu husuı 
ta gelen haberleri dercediyoruz. 

Konyada sel 
Konya, 29 (hususi) - Üç dört 

ıgündür devam eden ve evvelki gür. hiç 
fasılasız 24 saat süren yağmurlar.dan 
sonra Konyayf sel basıriııtır. 

Senelerdenberi görülmiyen bu müt
hiş yağmur, kış mevsiminde ıcl yatağı 
olan T-ekkelidagm §ehrc dogru uzanan 
'Keçil deresiyle Konyamn sayfiyesi bu · 
lunan Meram bağ ve bahçelerini suliyan 

..... Devamı 10 uncuda 

Bir inhisar kamyonu muvazenesini kaybederek devrildi - Gazeteler -

., 

' \ 

1n}&.iaarl.arı1' mil.9kirat kamyonları nakliyatta.,. 

ı 

l 
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:Dış SitJasa 

lngiltere, Fransa 
ve Almanya 

8 UYOK harpten evvel devletler 
iki zilmreye ayrılmışlardı: 

emniyetine bağlamış ise, Fransa 
için bugilnkü ve yarınki her tehllke 
İngiltere için de tehllke demektir. 

Lord Hallraks - Hitler müzakere
leri belki de Parlsten ziyade Roma
da endişe uyandırmıştır. İtalya, .Al
manyamn Berlin - Roma mihverini 
zayıflata~ğnu biliyor. Hele Japon
yanm da bu mihvere iltihakından 
sonra uÇıer kombinezonu bUsbUtiln 
bir "kazanç şirketi., olmuştur. Al
manya, bu şirkete girerken ümit 
ettiği kazancı temin ettikten sonra 
artık şirketin devamile ala.kadar ol-. 
mıyablllr. İtalyanın korkusu da bu
dur. 

İngiltere - Almanya mUnasebetle 

1 

- Bu gazeteciyi şüpheli bulmuyor 
mu.swııtz1 Vç aydır Berlinde &ulun
duğu haule Jıudud harici edilmedi. 

- Franıız karikatUrU -

Uzak şarkta "bir nıım.aralı halk 
düşmam.,, 

- Amerikan kartkatUrU -

Alınanya. AvUE:turya ve İtalyanın teş 
Jdl ottlğl ittifak zUmresi vo lnı;iltc
re, l•'ransa. ve llusY,amn teşkil ettiği 
ltlH\C zümresi. Bu zümreler teşekkül 
ettikten sonra her iki tarafın da en 
büyllk kaygısı, aralarındaki tesanU
dü muhafaza etmekten ibaretti. Bu 
iki zUmrcnln ;·.ı ana direği Fransa 
ile Almanya idi. JtiH\f zUmresfnden 
İngiltere, 191 7 senesinde olduğu gi
bi, Hcldanc vasıta.sile Almanya ile 
doğrudan doğruya temasa girişti 
mi, Fransa ve Rusya telft.ş ederlerdi. 
Rus çarı ikinci Nikoltı 1911 senesin
de yaptığı gibi, Berllnl ziyaret edip 
ikinci Yilhelm ile Potsdam müzake
relerini yaptığı zamanda İngiltere 
ve Fransayı bir tela.ş alırdı. 

rl anı-ak Fon Noyratm Londrayı zi- ~li.llW'll...ıllil: 
• 

Diğer zümre arasından da İtalya 
Fransa Jle kur yaptık~a Almanya ve 
Avusturya.da. heyecan uyanırdı. 

Bugün de de\'letıcr, belki de ken
di arzu ,.e iradelerine rağmen iki 
zümreye ayrılmış bulunuyorlar. Bir 
taraftan kazanç şirketini andıran 
Romn-Berlfn nılhverl vardır. Diğer 
taraftan da sulh cemiyetine benze
yen Fransa - lnı;lltere kom binezo
nu. Ve bu kombinezona Fransa va
sıtaslle bağlı olan Rusya. Lord Hall
faksın Berlinl ziyareti, mllletlerara
sı münasebetlerini, harpten evvelki 
zamanların ara sıra tekerrür eden 
atmosferi icine attı: Acaba İngilte
re Almanya ile anlaşarak Fransa
dan ayrılacak mı? Şunu kabul et-
mek gerektir ki böyle bir endişe 
Fransada ve şüphesiz daha bllyUk 
öicUde Rusya.da hissedilmiştir. Bu 
endişe Fransız gazetelerinin satırıa
rr arasında okunuyor. 

Bu endişe)1 karşılamak tein ola
<'aktır ki İngiltere hilkQmetl Fran
sız Başvekll1 Şotanı Londraya ça
ğırmıştır. Ve görUşUlecek olan işler 
arasında Lord HaUfaksın Berllne 
yaptığı seyahat meselesi nf n başta 

geldiği de gizlenmemektedir. Hall
faks - Hitler mUlft.katr gizli olabillr. 
l"akat tngBtcrenln Fransa.dan gizll
yccok bir siyast hareketi olamaz. 
Fransız - İngiliz mUna~etıerlnln 
busUnkU ı;lbl samimi ıııekm!e devam 
etmesinin birinci şa~t.ı da budur. 

Filhakika Fransa, lngilterenin 
kendi arkasından ve kendine karşı, 
Almanya ile anlaşmıyacağrnı blU
yor. Arada bir itllO.f olea da olmasa 
da Ji'raıısanm emniyeti artık lngllte
renln emniyeti demoktır. lngiltere
nln hudutları, Manşs denizi sahllle
rindcn dc~ll. Ren nehri koylarından 
başlar sözll Bald..-ln zamanında ol
duğu sibl, bugUn do doğrudur. Bunu 
Almanya da böyle bllfyor. Fakat 
Fransanın Sovyet Rusya ve Çekoslo
vakya ile imzaladığı mfsaklar var
dır. Acaba lngiltere, Fransa siyaseti 
nl takipte Almanyaya karşı bu mi
sakları da mildafaaya kadar ileri 
gitti mi gitmedi mi? İşte Fransanın 
endişesi bu noktadadır. 
Almanyanın bu miBaklara karşı 

takip ettiği siyaset pek aı;ıktır. Garp 
<:ephesl hakkında Fransa ve lngllte 
reye vereceği teminata mukabil 
şark cephesinde serbest hareket is
tiyor. Yani şark ile meşgul olmak 
için garpta herhalde lngntereyt ve 
nıUmkünse Fransayı Mıl bırakmak 

isti;or. Fransa buna razı değildir. 
ÇünkU bugün iı;ln bir Alman taarru
zudnan masun kalsa bile, şarkta ve 
Orta Avrupada hegemonya kurmuş 
bir Almanyaya karşı yarın Aciz va
ziyette kalablllr. 

İngntereye gelince: bu devlet he
nilz şark sulhu ne garp sulhu ara
sındaki bağlılık meselesi hakkında· 
ne dllşUndllğiinU sarJh surette bildir~ 
mlş olmamakla beraber, Fransa tein 
varit olan düşünce aşağı yukarı, İn
giltere fı;ln de varittir. E~er İngil
tere kendi emniyetini Fransanın 

~~lektrlk Şirketinden 
istenen 18 milyon lira 

Nafia Vekaletinin Elektrik tirketin
den istediği on sekiz milyon lirıa etra. 
f ındaki müzakereler henüz neticelen· 
memiştir, Murahhaslar yekında tekrar 
Ankaraya giderek hükUmetle temas ve 
müzakereler1de bulunacaklardır. 

Vekalet kendi mühendislerinin yap 
trklan tetkikat neticesinde, §irketln 
mevcud §Cbekesinin kullanılmağa elve 
rişli olmadığı kanaatine varmı§, bunun 
islahı için şirketin 18 milyon lira ayır 
masına kati lüzum göstermiı, bunun 
ya kendi emrine verilmesini, yahut ta 
şirketin sarf etmesini istemiştir. Bu pa. 
ranın içfnde, şirketin halktan al<h!ı !az- J 
la paralar da vardır. 

yaretinden sonra. tebellUr edecek. 
li'akat herhalde hft.l! eski vaziyetin 
olduğu yerde sayıp durmakta oldu
ğuna del!let eden emareler vardır. 
Yani "kazanç şirketi "sulh cemiye
ti,, ile karşı lcarşıya duruyor. lngll-
tore için Fransayı terkcderek Al-
manya ile beraber yilrümesl, sulh 
cemiyetinden ayrılarak kazanç şir-
ketine fltlhak etmesi demek olur 
ki bu, İngiliz harict politikasının a-
na hattına tamamlle aykırı bir ha-
reket olur. (UJus•t.an) 

A. Ş, ESMER 

Doğru ------Değil mi? 
Evlerde maden 

kUmUrll yakılması 
için ••• 

Ailo ekonont.isindıe günün en 
~ülıim mue'lesi, yakaca.k meaele.Bi
~. 

Henüz evine odun ve köm.Ur al.a
mıyan aileler -pek çoktur. Hall>uki 
odun 'Ve kömür fia.fları gün geçtik· 
çe palıalıl.a§nıaktadır, bir hafta. 
evveı bir çeki Odun, 400 kuf'U§tu. 
Sem güıılenl.e havaların birdenbire 
bozmam ~ne 4!5 ku~ frrla
mı§tır. Birkaç gün &onra, odun fi
atının daha ziyade artacağına şüp
he yoktur. Odun /iat'llın neden ar
tıyor1 Bu, artışa ihtikar i.mıini 1ieT

miye neden e&aret edemiyoruz' 
Bu ayrı bir mevzu olabilir. 

Odıın fiatlarının pahalılığından 
bahsetnıck-ten mak.<Jadımız, halkın 
kı§lık yakaoak ihtiyacını k-Olayla:ı
tırma.k için 90rcler aranması
dır. Odun yerine 100mür ya
kılmasının memleket ekonomisi ba
Tı.-ımından faydası malılm. Fakat 
halka kömiir yal·;mayı tavsiye eder
lwn, yapı'laoo.k ba§'ka ~ler dııha 
vardır. O da şudur: 

Ekseri evlerdeki sobalar odun 
yakan ciMtendir. Bun7.arı değişti -
Tip yerine kömilr yakmıy<:ı mü~it 
sobalar almak bir metreledir, Çıhı-
1..il bir kömi2r soba.n en cı.!<Jğı 1! li
radır. ller aile 'bu parayı birdenbire 
verecek ooziyette değildir. Bunıı i
tiraf etmeliyiz. 

Kömiır sıarfiyatını arttırmak, hal 
1cı odundan kurtarmak için, şıın
lan yapmalıyı::: 

1 - Sob<ı /iat7.arını u.cuz~tır
mak ... Halbuki soba ve 8oba boru
su ııe buna ait müteferrik malzeme 
geçen 8ene11e ni.,,betle pahalıdır, ge
çen ,,ene 30 kuruşa alınan bir soba 
boru."', bu sene ~1,5 kuru.ş, 40 k'U
ru~tur. Demir 8000 fi.atları da ge
çen sene'l}e göre 11ilzde f0-25 ni.<r
pctinde j>a}uılıdır. Vaktıi bu. pahalı
lık sı1ah yanşı dô?a.ytsiyle demir 
fiatlannın yükselmesinden ileri 
gelmektedir. Fakat bu tabii yitkse
li.<}e sobacıların da bir znm !faparal-.· 
fiatı daha ziyade arttırdıklarıncı 

şüphe yoktur. 
2 - Soba ve 80ba borusu ve buna 

ait malzeme fiatlarını 'kontrol et
mek, ldzımdır. B1t yapıld11dan son
ra, hal1M 'Ttolaylık olmak üzere tak
sit 1taulleriyle kömür yakan sob<r 
tevzi etmek miim1v-ün olamaz m1' 
Madenkömiirü Mtan b-ilyük müesse 
seler, kömür tttırfiyatını arttırmak. 
her eve m.adenkömürünU aokmak 
için bunu yapmalıdırZcır. 

Tiyatroya dair ıı 

1937 nin 9 unu nasıl 
8 yapayım? 

Yazan : M:ıhsin Ertuğrul 
Muhsin Ertuğrul/un gazetemi:: 
1çin ya.zdığı tiyatroya dair yazı
«ırından birincisi !! lldncitC§
rin tarihli :ta.yım1zdl:ı çıkmı~tır, 
ikinci yazıyı dün neşrettik. Bu 
gütı, dünk"'il yazının scmunu ve
riyoruz. 

Ben yaşta bir ahbabım, piposuna 
tütün doldurarak, dedi ki: 

"Ne yalan töyliyeyim, e.kiden Ma· 
nakyanın temaillerinden biç birini ka
çırmazdım. Hemen hemen görmediğim 
yoktur, Allahrn otuz ramazan seceai 
muhakkak tiyatroya •iderdim. Şimdi 

sizin piyealeriniz hotııma gibniyor. Bil
mem Balmumucuyu, ekmekçi kadını, 

Paris hkarasuu, Simona Mariyi, Dali
layı habrlar mmnız.; Hali. gözümün ö
nünden gitmez.. Rahmetli Alekaanyan 
see.de 1Mt alb Jôıiyi mden keserdi. 
Şimdiki piyesler hep lif.. Lif.. Uf .•• 
Boywıa lif .. Ne dramlar dram, ne kome 
eliler komedi. .• Şimdi ben tiyatroya gi
deceiirne, Beyofluna çıkıyor, bir bira· 
hanede iki duble abyor, ıarkı dinliyo
rum.,, 

Bu .zat Qa. haldı. Pek tabit olarak 
hasret çekiyor. Yalnız; ayağına bak
tım, o zaman giydiği sipsivri uçlu ayak 
kabının timdi bugün:in modasına uy· 
gun bir iskarbin var. Sırtına baktım o 
zamanın ıetrcainin yerinde bugünün 
son moda ceketi. boynuna baktım, o za 
nıarun yapına bayunbağtnın yerinde tim 
di bağlanmı.ı bir Jaravat: başma bak
tırn, eski fesin yerinde de fötr bir ıapka 
var. Yüzüne baktım eaki bıyık ve sakalı 
nın ~erinde yeller esiyor, taze tıraşının 
Uzenne pudra ıerpilmiı, ağzında da bir 
ingiliz piposu varı 

GözünıU kapar kapamaz bu adamı 
direkler arasındaki çaycı dükkanında ö 
nünde nargilesi, ağzında marpucu, bir 
ayağını altına alnuı, peykede otururken 
göroilm. Dernek oluyor ki bu ahbabım 
zamanın değişme cereyanlariyJe yirmi 
senede giyef.:eğini idetlerini, suratını, 
iç.eceğlı_ıi hep değiıtirmiı. Değiımiyen 
bır yen kalı:nıı: Kafasının içi. 

Şimdi ben, bu eski ahbabımın köh
ne hatıralarını tatmin için yeni baıtan 
(Balmumucu) ~u oynatayım? Aleksan 
yanı İsrafilin surunu üfliyerek, mezarın 
dan mı kaldırayım? Her piyeste kestire . 

•.:ek beı altı kişiyi nereden tedarik edeyim 
Ve bu eserleri yazacak muharrirleri ne 
bir sırtlan gibi, Perlaşezden na;ıl çıka
rayım? 1937 rakamının dokuzunu nasıl 
sekiz yapayım? 

Bütün bu istediklerinden anca~ biri 
ni tatmin ettiğimizi hatırladım.Şekspirin 

1 
bazı c:ıtıerlerinde sahne bir maktele dönü 
yor ... Ölülerin beşi altısı bir araya geli 

ı yor. İşte bu manzara belki ahbabımı tat 
r min eder. Barı onları sorayım dedim ve 
1 Hamleti, Makbeti, Kral Liri görüp gör 
I mediğini sordum: 

- Ben öyle yok Hamlet, yok bil
mem ne et. Böyle klivur isimleri piyes
ler.den hazetmem ! diye cevap verdi. 
Haydi bir müşkül daha. Şimdi bu maş
külü yenmek için Hamlcte (Babaıınrı 

' 

öldilren, amcasından intikam alan Dani 
marka prensinin feci eı1.;amı), Makbete 

(velinimetinin kanına. giren bir muhte 
risin acınacak akibeti), Kral Lire (ma 
lını, mülkünü kızlarına bağtılıyan bu· 
nak bir babanın nankör evladlanndan 
çektikleri) diye adını takayım? 

Haydi bunları da yaptım diy,elim. 
Bütün bunlar yirmi senedir sönen, Ustü 
küllenen tiyatro ateşini yeniden yakıp 
alevlendirebilir mi acaba? 

Hiç zannetmem ... 
Ben bütün deği§ikliği yalnız dıştan 

na hasreden insanları büyük bir halikin 
yarattığına değil de oyuncakçının yap
tığına kaniim. Böyle adamların yirmi ıe 
neyi bir anda atliyabilmeleri için ne 1$. 
zımdır bilir misiniz? Ne ruhlarının muh 
telif tekamül merhalelerinden geçmesi, 
ne de zevklerinin bir çok istihaleler ile 
İı1..:elmesi. Bütün bunlara lüzum yok
tur. Ruh ve zevk kafalarının i_çinde.dir, 
gözükmez. Bunlara sadece bir berbebr 
dükkaru lizımdır. Sakallar, bıyıklar traş 
edilsin. Suratlar modern olur gider. Bu 
da onlar için, zamanımız için kafi bir as 
rilik vesikasıdır. 

M.ERTUCRUL 

Mısır Başvekili 
Dün gece blr·sulkaste 

m .. aruz kaldı 
Kahire, 28 (A.A.) - Röyter muha. 

biri bildiriyor: Akşam saat 20,30 da, 
Başvekil Nahas Paşaya bir suikast ya
pılmıştır. Suikast faili olan bir Mmrh 
tevkif olunmu~tur. Nahas Paşaya bir 
§ey olmamıştır. 

Bağdatta tıp 
kongresi toplanıyor 

Şam; 25 (husust) - Arap memle· 
ketlcrine mahsu! • bir tıp kongresi top
lantısı kararlaştınlmıştır. Toplantı önü· 
müzdeki kurban bayramında Beğdadda 
yapılacak ve buna Mısır, Suriye, Filistin 
trak ve diğer arap memleketleri doktor 
lan iştirak edebilecektir. Kongrede görü 
ıülecek en mühim mevzu, tıp istilahları· 
nın arapçalaıtırılmaııdır. 

Vlyaoada kralcılarla 
naztler çarpıştılar 
Viyana, 28 (A.A.) - A~ük Otto

nun şerefine tertip edilmiş olan bir top 
Jantı esnasrnda nasyonal sosyalistlerle 
kri\lhk taraftarları arasında mühim bir 
arbede çıkmıştır. 

Zabıta müdahalede bulunmuş ve kırk 
kadar nümayi~iyi tevkif etm.iıtir. Yir
mi yaralı vaıdır. 

29 
PAZARTESİ 

tKt~(;tTEŞRIN - 1987 
Hicri: l3M - Ram&Ulll: 2:S 

Olbıf'tlD dotuto oaııe,aa ... _. 
7,03 16,48 

Ülker dönUmU fırtnıaaı 
Vakit Sabah Ofle lJdndl Akp.r.ı i"ataı lmaak 

'.88 12,02 H,29 16,43 18,19 ~.lT 

29 IKJN~t!Util.T - 1931 
V.L.L~""'-"" ~ 

3lav-ata daie ........................ 
Büyük bir roman 

JULES Romnlns'in Les .ııoJJlllleS 
do bonno voloııte adlı roaıf~t~ 

nııuı.ı on Uçüncll ve on dördUncll cer· 
leri de çıktı. Muharrlrln her yıl vkla 
dlği ikt clldi merakla sabırsızlı 

' d ğU" bekliyoruz. Geçen seneler oku u 
01 

.. 
muz kısımları unuttuğumuzu sa z 
yoruz ama her yeni clldi açar ııcın~i: 
Jules Romains ıllemlnin bin bit a· 
ması, gözlerimiz önUnde caıııan~ 
ğa başlıyor. Jules Romains AicJll ··: 

1 Sanki büsbUtUn başka bir dUOY~~ 
bizim dünyamızın karşısında: lçlıı ~· 
hazan dünyamızda gerçekten ın:aıı 
cud, adları herkesçe tanınmış iD •Jn 
ları da görüyoruz. Jules Rornıııns ~
dlemı, içinde yaşadığımız Alemi a ~ 
settiriyor, izah ediyor, fakat o~~J
ta kendisi değil, Bir başlayınca 

111 
mizden bırakamıyarak okuduğUJll il 
bu kitablarm l"indekl adaınıarı :w , • 

çoğuna gerçekten inanamıyor:ı~• 
onlar bizim için yaşamıyor. J il" 
Romalns'de bir Blazac'ın bir ste,ıt. 
dhal'in, bir Dostoyevski'nln, bit ıılf 
Martin du Gard'ın, tamamUe ca 1' 
insanlar yaratma kablllyetl yo ;. 
Onda büsbütün başka bir şcY ''8 

; 

romanları zekılsının i~adı ve ~~
şahıs sanki bir fikir. Birçok rotlluk· 
cılar şahıslara kendilerinin b nıll 
metmediklerini,onların kendi kBrınl 
lerine yaşayıp tablatıeri ıcabla il 

yerine getirdiklerini ve roman~~~
zihnini bir birsam gibi işgal ett lJOtl" 
rini söylerler. l.JCS Jlommcs de bir 
ne volonte muharririnde böyle ııı 

, )''ll 
şey sezilmiyor; o, Paul vaıer eğil• 
şiir yazdığı gibi, yani ilhamla ~uııu 
sırf iradesile roman yazıyor. 11 ın: 
bir kmıur olarak kaydetrnlY0( de 
sırf zekA.nın yarattığı şeyler Jı,1es 
harikulA..de bir cazibesi var; kCll• 
Romains'ln kitaplarını okur it dil• 
şahıslara inansak da inanmasa 
bil;, ilk bir haz duyuyoruz. .

11 
ıız• 

Jules Romnins lıizf,giriştlği işı anı· 
metl ile de hayran ediyor. !ıo;~tıetl 
nın on üçüncü ve on d6rdUncU c 111 ne 
çıktığını söyledim. Bütün ese~oruZ· 
kadar tutacağını henUz bUınl>fıı.ıl•· 
belki otuz cilt, belki daha ıııa~'' 
Muharrir eenelerce ona çalış or 'fe 

ondan ayrılmamnğı göze alır 011• 
da on sene, on beş sene sonra ı:;Bll' 

devam eaeblleceğlni söylüyor. ~ııc' 
sına bu kadar emniyet ıneanınlt'a.~-' 

1 1 r· "BU f1:T.: t hayretini .rouc P o uyo · · ıl' 
da iddia olur mu?,, diyoruz. :adi' 
0 iddianın havadan bir şey 0

1 1 g!S' 
~mı, vaadin yerine getlrlldlğ ;

11
1b0' 

rnnce hayrettmı,-;, hayranlığa m·etl· 
luyor. Marcel Proust, hem keY eseri• 
hem de kemiyeti ile muazzam hııııa" 
nin ilk cildini bastırmadan lCl' 

tU\."0 
mını bitirmiş, sonrad:~ı e çıkll" 
yapmış (eseri iki üç m s n crb11' 
ra.n HA.veler). Jaccıues Boulen~ıralı1' 
nu anlatırken, adeta bir ev Jute9 
(salntet~) olduğunu sö~li~~;ıncdlğl• 
Romains eserini böyle d 0 ,·tl· 

h r eketin ° dl" nl söylilyor: Onun n var J{e!l 
yalığın aksi, yani gurur ese;e allık~ 
sinden, yaşıyacağından, Bundan bU 
g6!'1terdlğtnden emtn.. t bö'•JO gtl 

l ., Faka • l· yük gurur o ur mu· nuntıfl 
1 rura, kahramanlık deni~· in cscrııı 

rlndlr kl Julcs Romatns n tı tcŞ· 
... l baya 
insan oğlunun bir zafer • tabttcco-
kil eden unsurlara bt'ildlll 0 

60vl)'O' 
ğtne imanı cllyo karşıJnyıp n bCtlCI fı 

ıanınc · ··e ruz. nu roman. tn.mnm m zckll ' 
zamanımızın en munzza 
şiir 1\bldest olacaktır. A 'f/\C 

Nurullah 

TramvaY 
arabası mı, 
meşale mi 1 

ab• Bu sabah bir ar 
yandı anıard" 

Şirket taraf mdan son zaı:ır :ııslde 
artık mütemadiyen bakırnBJZ g.rıııJJl bO' 
bırakılan tramvay ~ 

'dıyor. 
zu.Imaları devam edip gı .. de ~ 

Bugün saat 11 de KarakoY i~ 
böyle bir hadise olmuş, Bet .. ...,srsl1 

- 131 Jlı.-- 1"' 
Fatihe gitmekte olan . enbirC }(il 

tramvay arabasında bırd 
lolar yanmıya başlamıştır· lsll ~· 

Bu sırada hınca hınc dolut~JAS bııf' 
badaki yolcular arasında 
göstermiştir. ~ 

• w ocıı}dl}Ctall tJfJ~ 
Dakıkalarca ugr...., . lil önleO·~"' 

kabloların yanr~ı bir W:adaJ.d, r:~, 
miş ve gerek yanan ara daJll ~'°' 
se bu arabanın römorkUJl :zu1' ı:r--
lar aşağıya indirilmiş ve ~ııxıietJı:· ,. 
vay Karaköy makasma. ~ lt,,dlll' 1' 

Bu yüzden hat, 15 dakıka. 
patı kalmıştır. 
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!,ana kalıı sa 

St)z görünce 
gönül 

°'atoanamoyoır 

lstanbul konuşuyor 
~e ıaınan .. 

bir k . gorsenı. içimde can veren 
ki ~ i Urı>erlnesi hissederim. Sanırım 
k0ca, ~ nı ca~ı:n, tıpkı onun ruhu gibi 
llınrn §luk ıçınde bir cıgara duma· 
kaybol Yayı~tnaama beozer bir şekitıde 1 
bUru·· Up gıdecek. Beni böyle bir hisse • 

Yen g·· .... 
gf bit ' oz onunde can veren herhan-

GeçmDş zaman oDlYlır ki lhlayaoı 
clhaıril ~e~eır 

Şehzade başının 
eski ramazanları 

tı· nıahlfıktur. 
~ç unutınam, daha uf acık bir ço

buw:~ ~~ra gözlü, ay!arc.ı. besle);p 
bir k güın, beraber düşüp oynadığım 
auece0~~~ Kurban Bayranıında ke. 
kesııe~~·. ogrenince ağlamıştım ve o 

Artık tatlı bir hatıra olmuş. Şimdi saat 
dokuz oldu mu, sokaklar da insan 

kalmıyormuş 

~'atı ;gı zaman bucak bucak kaçmış, 
lte~ en kendimi kuı taramamıştım . 
~1ed: ~ene çok küçükken, aylarca 
Ya b·ı ığim bir dağ tavşanının kırda 
diye 1knıeyerek veya bc.ı.m seviyorum 

end' • den b ısıne yaptığım işkenceler-
bQ. k 

1
karak Yediği bir <'tla ze~irlenip 

• llda aç saat sonra kıvrarıınalar ara _ 
O ~~n verişini hiç unutmam. 

Un ;un bugUndür, nerede olursa eıl
lu'% e §erait altında bulunursa bu _ 
llıa:ı n can veren bir mahlukun feci 

!ere~~~~rnı gönniye tahammül gös. 

tl'atnOtottıobi) altında bacağı kırılmı~. 
la b~ay altında can vermiş bir insan. 

• ır h 
lçuı ·· ayvana acımam arasındaki 
~ u ~nim için hep birdir. 

11ıı:ı b'lle "Vak'alarda .felakete uğraya-
1Uk~ a~ına toplanan meraklıları gör. 
1u~a e doğnısu içimde bir kıska:•çhk 
da betını. Onlar nasıl Be)Tedebiliyorlar 

n ede · • d' 1-"ak mıyorum ıye ... 
l'tlj hat oraya, sırf meraklarının kuv-

"la: anııesiylc toplananlar arasın _ 

...... /\. 
1) .Y-YY .. 
~ı l'ip geri çekilenlerP. ve bir an 
~ ~ri~i kapayarak az evvel gördük
' ti ecı manzarayı silmiye çalışanla. 

tlt.a rastlanmaz değildir . t' llıek ki bendeki bu zaaf başkala
~ da var. Fakat ben merakımt ye. 
1i~;:ek kadar asabıma hakim ol~bil 
~,~ halde onlar hem kendilerini 
i be aktan alamıyorlar. hem de bel-

' l' ~ ntnı görmeden duyduğum acının 
lıô~le aç rrılslini duyuyorlar. O halde, 
!'al> tnan:ıııralara karşı duvulan ıfıtL 
le11 ~tnumidir. Kim derse ki "Ben tüy. 
bit- 'k~rnıeden, sokakta can çekişen 
''ıı ~r.er;i. seyredebilirim!.,, onun ya
dııt etVledılPinde bir dakika bile te.,.ed. 
~a11,~ lnemek ican eder. Ölii gönrıiye 
de~i 11:nıış oneratör1erin bile ellerin
~tır~ısteri ölü sinirler arasında do. 
r~~ b~kları zamanda bile içlerinde 
ı~l)ruır Ürperme duyacakhrını ina
k nı. 
Vlnıu 

\ilcud ş bir adamın, bir hayva111n 

--------------------· Vazao: 
• 

HABERCJ 
Şehzaıdebaşında Fazılın ikram ettiği 

tathları yerken, bir taraftan da konuşu
yorduk: 

- Ramazan geldi, ne de olsa işler 
mükemledri, artık .. 

Fakat Fazıl lafımı ağzıma tıktı: 

- Mükemmel mi? Ramazanın şimdi 
ne farkı var sanki diğer günlerden. Si
zin söylediğiniz eski Ramazanlarda idi. 
Artık o günler tatlı bir hatıradan iba _ 

rettir. Şimdi ramazan geceler~ saat do
kuz olup ta sinemalar başladı mı, kim -
sel er kalmıyor ortada ... 

Sustu, ve nazanm dalgın dalgın cad. 
deye dikti: 

- Ne günlerdi onlar, diyerek eski 
ramazanlardan bahsetti, durdu. 

Belki daha çok söyliyecekti, fakat 
ben: 

- Geçmiş zaman olur ki, hayali ci -
han değer değil mi? sözleriyle lafını 

kestim. 

tkram1 edilen tathlkn yemiş bitirmiş
tik. ikinci bir ide fa ikramını tekrarlamak 
istiyen eski ahbabımı bu fikrinden vaz 
geçirinciye kadar epey uğraştım. Sonra 
hep beraber, Şehzadebaşı caddesine 
çıktık, etrafı dolaş dolaşa, aşağı Sa ~ 
raçhane başı istikametine doğru yürü
dük. 

Yolda sinemaların önüne asılmış ko
caman ilanlara bakıyordum. Her rama. 
zan daima yenilikler, fevkaladelikler 
yapan Ferah tiyatrosu, bu sene de boş 
durmamış, semtin en zengin proğrammı 
hazırlamağa muvaffak olmuştu. Yanın
da kıymetli san'atkir Naşidin her ge· 
ce dolup boşalan tiyatrosu vardı. .. 

Karşı sıradaki iki sinema da Rama -
zan münasebetiyle senenin güzel film 
terini gösteriyorlardı. 
Yanımda yürüyen Fazıl, benim sine

maların, tiyatroların, vitrinlerini dikkat· 
1i dikkatli okuduğumu görünce: 

- Ramazanda, buranın yegane fev. 
kaladeliğini, bunlar teşkil ediyor. Ma· ~lt Çe~·karşısında duyulan ürperme 

Ilı , , '§en bir mah!Ukun karısısırıda l ================ 
~k:t ' 111 yanında nedir? Hiç.. I gündüz, Alemdar caddesinde zehirle-

)Ôl' aktarımızda kaza eksik olmu- ı nerek can çekişen bir köpekten bahse
l(i;e ~~vayın tekerlekleri altında diyordu. Kuduzun kökünü kurutmak 
'1( ~ .. içıinıiş bir adamın cesedini sık herkesin istiyeceği bir şeydir. F.ıkat 
llJı:._ ~0ruyo b" h k k bunlara cadde üstünde can çekiştiril-61 ~ • :ıız: ır sar O§Un, ıs an-
'd··r\'gılısinl bıcakladığına arasrra mese. 
~il§ u. :divoruz. Bunlar yetişmiyor • Medeni bir memlekette köpeğin can 
l'alar gjbı hiç olmar.sa bu feci mar.;r.a. çekişişini gelip geçene seyrettirmek 
ila.ve a biz, kendi elimizle başkalarını bilmiyorum nekadar doğru ve neka -

bu etnıesek. dar istenecek bir şeydir. 
~ ı::,,bi~ ... arkadaş anlattı. O anlatır- Göz gönnese gönül katlanacak ... 
~aklarımı tıkadım. Güpe- Sim - Us 

Cağttlo!JlwuJ,a susuz1ııktaıı §iTcü.yet e
denler. lm pis çi3p kutıısund.aıı d4 /..·ur

tulmak istiyorlar 

maafih bu sene sinemaların, tiyatrola
rın da vaziyetlerinden o kadar memnun 
olduklarını zannetmiyorum, deldi. 

- Fakat geçen se:ıe Ferahta Zati 
Sungur oynarken, bir gece boJ 
yer yoktu, dedim. Gülerek cevap ver _ 
di. 

- O başka .. Zati Sungur, fevkalade 
sevilen büyük bir san'atkardı. Rama -
zandan başka zaman oynamış olsaydı, 
tiyatroda gene de bo~ yer kalmazdı .•. 
İnanın bana, ramazanlar artık tamamen 
ölmüştür burada .. 

- Mübarek ayın bir fevkaladeliği 
de kıraathanelerdi. Onlar ne oldu şim
di .• 

- Hiç... öyle meddahlt, sazlı, söz. 
1ü kıraathaneler tamamen ortadan kalk
tı. Şimdı eski tarz krraathanelerden bir 
tane bulamazsınız bu piyasada .. 

- Orta oyunu! .• 
- O da yok .. Yani sözün kısası ra . 

mazan için sinema ve tiyatrolardan baş. 
ka hiç b'.r yenilik yok! .. 

- Yanılıyorsun, declim, Bir yenilik 
daha var: Nişancılar .. 

- Doğru, fakat ben onları hesaba 
bil~tma rm. Çünkü vaz:yct lcrind::n 

hiç memnun görünmüyorlar. Nişancda
ra uğra:nayı dönüşe bırakarak, cadde
nin baş tarafındakilere nazaran, biraz 
daha canlı. biraz daha bakımlı görünen 
etrafındaki dükkanları seyrede eıde. 

Sehzadecamiine kadar yürüdük. 
• Geçenlerde aldığım bir mektupta bu 
rarii r.amiin avlusu bir mezbelelik ol
duğundan bahsediliyordu. Bu şikayetı 
hattrlıyarak, gerek foto Al!nin, gerekse 
Fazılın hayretle baka kalmalarına ehem
miyet veremeden açık kapısından içeri 
girdim. 
Bomboş olan avlu, gene de pek temiz 

değildi amma, mektupta yazılan pislik, 
bilhassa bir köşede durduğundan bah • 
se(\ilen çöp kutusu meydan/da yol<tu. 

Beni takip eden Fazıla sordun:ı. 
- Evet, vaktiyle böyle bir şey vardı 

amma, geçen gün nahiye müdürü gel
di, gördil. Sonra bunlan kaldırtmış ola
cak. dedi. 

G:ri döndük. Fazılı dükkanına hı.. 

raktık. Sonra fotoğrafçı arkadaşla be -
raber nişancı dükkanıa uğradık. Orada 
b"r resim aldık. Dükkan sahibi, Fazılın 
söylediği gibi, vaziyetinden pek te mem 
nun görünmüyordu. Nişancı dükkanının 
karşısında daracık bir sokak, -Oaha doğ
rusu bir geçit vardr. Şehzadebaşından 
ayrılmadan evvel bir kere de semtin en 
esaslı dertlerinden biri olan bu geçite 
uğramak fena olmıyacaktı. Laleliyi 
Şehzadeba~ına bağlayan geniş ve gü • 
zel cadde uzanıyor, uzanıyor ve Acem -
oğlu sokağı denen bu daracık, bozuk 
geçitte kahyordu. 

20 metrelik bir saha daha istimlak 
edilerek iki semti biribirine bağlıyan 

cadde tamamlanamamış, Vidinli Tevfik 
paşa ve Re_şitp'\şa caddeleri gibi bura
nın en güzel, en yeni yollarının biribi _ 
riyle birleştiği yer, kötü bir mezbelelik 
olarak kalmıştı . 

Günden güne sönmekte olan talihsiz 
ve bakımsız Şehzadebaşında daha fazla 
durmadık. "Geçmiş zaman olur ki ha
yali cihan !değer., mısramı tekrar ede • 
ede geldiğimiz yoldan Bcyazıda ve ora
dan da matbaaya döndük. 

Cağa lotl"lunda 
susuzlnli tan yanan 

bir sol< ok 
Geçen gün gazeteci arkadaşlardan 

birisi telefon etti, b!r adres verdi ve: 

Bakar 'klJr •.• 

Şch::arlel>aşında, Ramazan ycnilil.:lc
riııden bir ni§ancı m~fja::ası. Altta: 
Şimdi bir mc:;belede~ı farkst:; ola ıı, 
ve Şehzrrdc~ını Laleliye bağlıyan 

caddenin ağ.:rnı tıkıyan dar geçit 

!l.atift. di11oç ki: 
~.., ~"-"" --- -.......-

Yed D lku De 
zDndanıaıru 

ve ölüm odaOaıırı 
Ycdlkule, ( 1000) mil Ad yılındıı. 

imparator (Zenon) zamanında ya
pılıuıya başlanmış ve ancak Emanu
cl Komeıı tarafından tamamlanmış
tır. (1182). O zamanlar buranın beş 
kulesi olduğu iç in, ( Beş kule) d er
lerdi. 

İmparator (Teodos), Roma impa
ratoru (Maksim) le yaptığı savaşın 
bir galibiyet hatırası olmak üzere 
beyaz mermerden (Takızafer) ile i
ki kule daha yaptırdı. Takın üzerin
de tunctan bir heykel vardı. Bunun 
için buraya şu ad verilmişti: Altın 
kapr .. 

Garp tarihcilerl Osmanlı padişah
larının, elçlleri Yedlkulede haps, vo 
onlara eza, cefa ettiklerinden uzun 
uzadıya bahsetmişlerdir. Bunun için 
dlr kl, garp tarihlerinde Yedikulc
nin fena bir şöhreti vardır. Fllha ki-

H. Rü,tü TIRPAN 
~ tıQtfen sayfayı çeviriniz 

- ~u ahbabın evine git, sana söyli
yecek şikayetleri varmış, dedi. verilen 
adres. Cağaloğlurida Hamam sokağın -
da Mimar Seyfi Arkanuı evi itli. 

Biri Bay Seyfinin valdesi karşıladı. 
Ve muhterem bayan yana yakıla şun -
lan anlattı: 

- Su meselesi., bizde artık taham -
~ülsüz bir hale geldi. Bir gün akıyor, 
iki ıün akmıyor, bazan aşağı kata gcli. 
yor, üst kata çıkmıyor. Gazetelerde 
''Belediyeye geçtikten sonra, her taraf
ta bol bol Terkos vardır . ., diye ok-..ıduk
ça daha çok şaşryonım. Eğer bu hava • 
disler doğru ise bizim sokakta niçin su
lar muntazam akmıyor anlayamıyorum. 

Kaç kereler çamaşırlarınuz yıkanır -
ken, iş yanda kaldı. Çok rica ~derim, 

Bunu yazınız da, belki nazarı dikkati 
celbed~r. 

Size bir de, evimizin arkasındaki 

Ta,,tekncler sokağında duran - ki bu
rada üniversite kimyahanesi de var
dır.- bir çöp kutusundan bahsetmek is 
terim. Bu kutunun konması yetmiyor 
muş gibi, getirip bir de eski, çürük ça· 
rık bir kutu koymuşlar, içine çöp kon. 
du mu hep sokaklara dökülüyor, çok 
rica ederim, onu da yazınız, bütün ma
halleyi kokudan rahatsız eden bu pis· 
lik vuvasını kaldırsmlar. 

Evden ayrıldıktan sonra etrafı gez • 
dik. Ba§ka evler de susuzluktan şiltfı

yetçi idiler. E6ki çöp kutusu da tam 
pislik nUmunesi olarak, söylenen yerde 
duruyordu. 

Belediyenin nazarı dikkatini celbe. 
derim 
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ıngirz hazine ıspanya Fransız nazırl~rı·ıe 
müsteşarı sahmeri ~ -- . u 

l)Uo gitti Asiler tarafından ~~ müzakereler 
Yapılan giiriişnıelerde ticaret ablokaya ahnıyor , · ı ~t~ 
mUnasclıctlcrinin genişlemesi S l ~ Bao tarafı ibirtncide mektcdir. H:ilifnks'm seyahat m. uı· 

a amanka, 28 (A. A.) - Sala- İngiliz - Alman anlaşması, faşist si hilki'tmet erkanı arasında der\ll 
kararlaştı manka hükümeti bahriye dairesi §efi, İÇERDE: Almanyanın Avusturya ve Çekoslo - t"l€ıil v 

.oıln '"kaı·a·1 an °,ehrimize dönen Barselo k ı * Anadoluhlaarında deniz kıyı•mda bu 1 ar dogurm~tur. . . ...n• 
.n.u u 0 n ma am arına tabi bUtün sa- " vakya hakkındaki tecavüz planlarmın s d Ch · ı t smın -

tn,.!ltere hnzine n"znretl mu··steş"rı h"l Uz lunan tık okul b1nasınm '"-Une rıhtım yap un ay ronıc e gaze e .ıt. 
" "" ~ 1 erinde her türlü tı'cari seyrı"sefa- vu tatbı"k ·· t tmeme"e 1ng1·1 v FranŞ•r M. Valhoy 1lo Jlıı acnt dairosi reisi tırılmasına karar vcrtım~tır. ına mumanaa e " • nettiginc göre Çenı~rlayn, i)e 

fıf. Nlkson dUn al.şamki ekspreslo in için bugünden ıtibaren mutlak bir "° Camuenn önUndekt mezarlıkların dll.zel tereııin mütemayil bulunduğunu gös- Sovyctler birliği ve Çekosıovak)"3 ıte· 
memleketlerine mtitc\ ccclhen şehri- ahlaka ilô.n etmi§tir. Salamanka hü- tıımesine karar vcrllmiştır. Bu işe Çarşıka tennektedir. İngiliz hüklımet mahafi- 1 akdettiği paktlar dolayısiyle !ng!ııat 
JDtzdoıı nyrılmışlarclır. kftmetı, \Talansiya ve Barselon önUn- pıclaki .A.tıkaU pa,a camUnın linUndekl mcızar linin yeni harici siyaset yolu hakkın- renin hüsnüniyeti hakkında tenıı 

1n&tl1z misafirler lstaayondıı kala deki bitaraf mıntakaları kaldırmıştır. lıktan ba§lanml§tır. BUtUn kUçUk mezaıltk da kat'i 1.>ir hüküm vermek iç_in daha t 
J>ahk bir lnglllz lwlonloi ta.rafından s h ·ıı lara çam ve ıeM ağaçlan dlkllecektlr. verecek ir. gı-
ıığurlnomışlnrdır. a ı ere yaklaşan her gemiye hücum ":t- l{arndenlz talebe birliği gençleri tara zaman erkendir. Fakat şimdiden §W'a- Bununla bcr:ı.ber Sunday Tirnes ]ışıl 

Ankarndan gelen haberlere göre edilecektir. fından dUn Eminönü haJkevlnde bir çay zı sı sarahnt k.espetmiştir ki, bu siyast!t, zetcsinde Scrutaor j:nzasiyle ç\at 
Mister Valhey, blllınssa TurkiJ. e ile Bombardıman yateu verilmiştir. Zlylj.fetten evvel bir çok sulh menafii ile tezat halinde bulun- bir makalede ''Fransanın ~k allı .A''• 
lııgtltere arasındaki ticaret mimase- Madrid, 28 (A. A.) _Saat 12 30 da genı:ıer, birliğin gayeaı etratmda ıö.z söyle maktadır. rnaları mevcud olm:ısaydJ, prb e-
l>etıerlnln bugiln mevcut olan inki- asilerin tayyareleri, birkaç dakika ml§lerdlr .. Btrllk nizamnamesinde bazı tadl Sovyetlerin tahm'nini teyit ruP,ada sulh u.zun bir zaman ~ıı"' 
Jat tcmayUlUnU bir kat daha hızlan- h lAt yapılmııtır. Ven,.., 
,dırmak v.e bilhassa İngiliz kleringl- şe ri bombardıman etıni§lerdir. Asi- * Bursada Yenl,.WrdQ yeni bir okul yapıl eden bir haber dilmi§ olurdu.,, deııilmcktc ~e . ıa.rill 
nln hor suretle tam bir intizam ve lerin tayyareleri, dün öğleden sonra maya baflanm11tır. Okuı ou. amıftı olacak, Londra, 28 (A. A.) - Reynoıas muahedesinin arazi)e ait hükU~ 1'-
mUkemmelfycıtle işlenmesini temin Ocana kasabasını bombardıman ede- bir kl8Dll ıcyll talebe için kuııanıııacaktır. News gazetesinin yazd~ma göre Qn de tadiliit yapılması temenni cdılrııt 
etmek hususundn Tilrkoflsle muta- rck on scKiz kiııinin ölümUne ve bir- • Bursa beledlYeai kaaaplan tkl aını!a sekiz aydanb<'ri Ledi Astor'un malika- tedir. 
:bık kalmıştır. çok kisinin yaralanmasına sebeb ol- ayırmı§tır. Bir kıaım kasaplar yalnız sıfır nesi olan Cliveden, lmdliz Alman Utvinofun mühim b!r nutkUa.1 

Bu görfiume!er s r d 1 1 ve ıtoyun, bir kıımu ela manda. ve kc....ı aatıı ~ .... r ıJ 
y 

1 nsm a ng ltere muşlardır. ı.• d tı v tı· b" h k Moskova, .. "9. (A,A •. ) - Lonill.•,et· ııa Türkiye arasında ticaret münnse- D caklardır. os ugu lehinde kuvve ı ır are ·e- ~ soo 
betlertnlo her lkl tnrnfm lehine ola- ün Cirınchon kasabasının bomhar- • Memleketimizde bir lokomotif fabrikaaı tin merkezidir. Lord ve Ledi Astar, mUııtchlplerinfn karşısmda . et.l 
rak gt.ınişlemesl Jcin her türlU imka.n dımanı neticesinde on beş kişinin öl- kurulmaaı Jaakkmaa tekUtıer. hUlmmetçe tet Times gazetesinin başınuharriri D.aw- lor birliğinin beynclemi1el si) ~s de-' 
!ar mevcut olduğu ve hAdlsenin bu düğü bildirilmektedir. kik ed1Jml§tir. Teldıtçııer ıı:tnde Alman, la son, Halifaks ve Londondcry. eyllıl ve hnlcl::mda izahat \'eren Lft,•fno :keü· 
)"Old4S bariz tnktşafında devam et- veç ve lngillz tabriltalan varoır. Fabrlluuwı mqkratilc dcYlctlcriıı tarzı hşre ı1aD 

Ka-bllk tarafm"n yapılma- me"""···'-"• ilkt"fi!'in avlarında Gör.ine:'in yardımi- le istihza odorek lspan .. ~aYn :raP. ınekte bulundUb'll bir kere daha te- T" 1 ... ucıı - ..... ~ ~ " ~· ' J • •• t da"' 
b rn uy er ürperl ici tafsilat ur. le Halifaks'ın seyahatinin prQjesini tecavüz ,.e müdahalenin mushc 1b-

a z C'ttlrllmlı,Ur. Madrit 29 (A,A,) - Colamenar- • OnUmll.zdek1 ça11amba gU.ııU Yugoalav haZU'lamı§lardır. Jlllcri ile Japonyanm Çindcld ~~ere 
il · il l ı ııtll uıuııı.. .. n11nıı1111h. ınnınıı ..rt111t viejonun hnvat bombardımanı hak- yanm mım bayramıdır. o <rlı", Galata ve ·u h t G d" azctesi · cuyane faaliyetinin bu devle ,0 c1 ı fi •ıuuuP --uıUllll lllllııı.,. ..... .ı.uanc es er uar ıan g mn kttfi gelmcdlğini ,.e bunların be) ... 

ka clr.ller 1 ti 1 i l d kında tüyler iirpertfci tnfsilAt alın- Taksim ortodokB killaeıertnde birer ruhant bildiı'Cliı:Yi plii.na U"'gun bir pJan hazrr- vizJe·· 
• • m yaz ı nsan ar ır. mıştır. ayın yapılacaktır. · Q" " milel konferanslnrcln muteca ·lt .;• 

Bunlar hapsedilmez, öldürülmez. Sa.nt 11 do astıerln 12 bombardı- • Yılbaşında mmouer cemlyeUnln mail lanmıştır. Bu plana göre Almanyanı.n den mUtecavlz olduklarını tc> ıarı-
F:ıkat, bu işi ilk defa Avrupalılar mıuı tayyaresi ile bir çok avcı tay- ve ikttsadl tetkikler §Ubeslndc boşalacak aza müstemleke taleblerinin tehirine mu- tasrih etmek ıutrunda bulunırıa 
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yapmış, ıllllerl.n<le gcn~loylp durduk yareler! kalabalık sokakların saf lıQ'a blr Türk ıııuıac~. Cemiyet genel ııek kabil Reich orta A\TUpada serbE-st nı taıev ettiklerini. halbuJd znilt~aD 
.nrı beynelmilel hukuku çiğniyerek semasında birdenbire görilnmilş ve retcrl tarafından hUkQmeUmlze blldlrilmlJ bırakılacaktır. Keyfiyetten haberdar vlzlorln emsen bunu açıkc;a b~·ur• 
"!'Urk elcllorlnl hapsetmişler, işkence attıkları ilk bomb:ı.In.rın tesiri pek tir. edilen Eden, hu projeye şiddetle iti- etmekte buluudul{larını söxıeırı ş 
11 bir hnyat sUrdUrmilşlerdlr. müthiş olmuştur. Çok kuvvetJl bir • Çocukların uınumı llnema ve tlyatroıa 1 · · I.Atvinof demiştir ki: _ .... 

Uru u s ıı raz etmis, hattfL Chamber am proJcyi ntlV" • ne e m zamanında. Yedi bomba, ağzına kadar insanla dolu ra gtrmeıcrlnln Yasak tdllmeııl hakkmdsld • "- MUtocavızıor her zaman ırır 
i< ulode, surun içinde bir camı He olan bir sığınağa dUşmuş, sığınağın kanun tekll!l eon ıckUni alnU.ltJr. Buna. &'Ö tasvib ettiği zaman da istifa ctmi9tir. satlarmı açıkça şöylemek ısteft&Il 
:.ıııyUk bir ev vardı. Ev kule kuma~ duvarları yıkılmış, ekserisi kadın :re 16 ve daha kUı;Uk yqta bulun:ın çocuk Bu istifayı Nevyork matbuatı hal:.er mcıcıe lıoraber bazen bir tara ztı" 
Jnnınn mahsustu. Muhafız askerler ve çocuk olmak Uzere 30 klşi ölmüş- ıar atncmıılarıı ve tlyıı,trolara kabul edilmlye vermişti. Bununla beraber Eden mu - hücum etmeğe lıazırıandıkltı1' a!i 
ıcın de ayrıca on iki kndnr ev Ya.Pil- tür. Diğer bir bomba, iiC katlı bir bl ceklerd1r. vakkaten vazifesinde kalmıya razı ol- man nazarı dikkati mukabil tıırrıııl 
mıştı. Etratı babço ile covrllmiş, nayı tama.mile tnbrip etmiştir. •Tehdit auretııc fabr.lkaUlr Setrakd::n bin muştur. cclbetmekte ve komintern fllfın•ıJ 
bahcelcr clceklerle sUslenmlştl. Mu- Bu suretle 100 den fazla bomba Ura isUyen ve suç UııtUnde yakalanan amc e bir sulh havası içinde bombard1

,,.,\" .. 
h f l 1 ıli ki id ib Bu haberleri veren Reynolds News a .... a ız as rnr er e • Ş en arettl. atılmış, 50 kadar insan tclof olmuş Karnik altı ay ha,pae mahk11m oım~tur. etme' l~ln kara, deniz, e ba'· raıt 
Başlnrmdn bil' ağa = kumandan flo \'O 'J 100 den !azla insan yaralanmış • P.lyuada altm taııblntn pek !Ula olUJU gazetesi, planın matbuat tarafından if- ,·otierlnjn birleşmiş olduğunu be ı:ısilf 
l>lr kD.hya = mUitl.zlm,, altı ela bölük tır. n OBınantı aıtnunın gtlııden güDe çeldlıJI ~t İngiltere hükumetini müşkül va- edecek knda.r ea.fdilAne hfle,Jere ıer 
l>aşı vardır. !'! Yardım servisleri derhal faaliyete Darphane cllrektBrllltUnU &Wcalandırm~tJr. ziyettc bır:ı.kmış olduğunu ilave <:t- rncnat etmektedirler. Mütecaviz rer-

1068 mlldd yılına kadar, ecnebi geçerek yaralıları geri hastanelere D~c bir mfktar cumhuriyet altını bu uzun vo clddt' bir baı-be karar 11 ıı-
Jnahbuslar burada, şehir tarafın- nnkletmiştir. Askeri servisler sokak mayı dll,Unmektedlr. m~11.A,,.._'_,~ ~- ~ I'. o. mezrer VO milstaktiel taarruzd• re' 
ıie.k1 kulelerde hapsolunurlardı. Rus lnrı enkazdan tathfr etmektedirler. • Defterdarlıkta yeni bir bllro kurulınu, l'i" "'! : ~ c.ak en hafi~ mukavemeti göste 1Jıl 
ya maslnhatsUznrı (Obreskof) malı Saat 15 te de nsflerin tayyareleri fe tur. Yelll bllro muamele ,.e iatıhlA.k vergile hatta. hücum edel;ıilecekJerdif·~,.. 
pus bulunduğu sırala.rdn fena halde Hiketzede kasabanın üzerinde bir da rl i§lerilo meuuı olacaktır. tSTANBUL: hatta, Sovyetler birliğinin budU 11vı-
hastalnnmıştı. öteki elçilerin devlet ha görünmUşlerse de bomba atma- * Banduınanm Turan k6yUnden tıyaa, 18,30 Te.nburl ccnııı. pl!ltla, 10 çocuk rındn tesadüf edemiyece,Itlerinl.d&t~ 
ye paıHşah nezdinde yaptıkları ta- mışlardır.. bir zeytinlik meseıe.ı yUzUnden aralannda tiyatrosu. (~lan öldU) 19.30 konferaıııı yoruz. Çilnkil bu hudutların ınü so"" 
:vnssut ve rica UzerJno kuleden çıka- Colmenarviojo kasabası l\!adritfn 32 ihtilat çıkan kardeıt tbrahlrnl tabanca ile AU KAmt Aky.Uz (çocuk ter,blyesl), 19,5~ asr yorulmadan takviye edilen "'et" 
rılarak, ağanın evinde oturmasına kilometre şimalinde ve Slerra - E- l:lldUrmllftllr. KaW 1ıyu yakal~tır.. bor.sa haberleri, 20 Rıfat ve arkada§ları yetı ordu, donanma ve hava kU" 
JDUsaade edildi. o zamandnn ltibn- seural yolu üzerinde kA.indlr. DIŞARDA: tarafından TUrk musikisi ve halk p.rkılan, lerl tarafından t<ımtn ediJmfştif· 
ren, el<;ller bir daha kulenin kor- Geçen temmuz aymda gene bom- Londra, Parla ve Belgrad ae;yahatlerlnden 20,30 hava raporu, :?0,33 Ömer Rıza tarafın ____..,. 
kunc zindanlarında hapsedilmedi. bardımana maruz kalmış ve bu bom cıanen kral Borla, dün Sofyaya avdet elmi§ dan arapı:a söylev, 20,4:ı Bcıltna ve arkada§ 
;Kule muhafız kumandanının evlnc bnrdıman netlcesindo 100 den fazla tir. Kral istasyonda hUkQmct erkA.nlle bir ları tara!ından Tllrk musikisi ve halk oarkı 
gönderilerek orada hapsolundu. insan telef olmuştu. O tarihte yan- çok zevat taratmdan karvılan~tır. tarı (saat ayan), 21,1:1 radyo !enik oncra 

Mahpusların sayısı artınca, muha gın cıkaran bombalar, bu kasabada 11o Birkaç gtlndUr kaybolan Polonya tam stUcJyo orkestrası, 2.2,15 ajans haberleri, 22,30 
fız wokcrlerln' evleri kiralanırdı. bircok bilyUk yangınlara sebebiyet rest dün nuıgnrıstanm Pirin dağlarında Londrn artl.6tlcrlndcn matmazel Rizzo kon 
Dunlnrın parasını mahpuslnr kendi vermişti. 2600 metre Yilkaek arazide hurdehaş bir aert, 22,50 son hııbcrlcr, ve ertesi gUnUn 

)eri verirlerdi. BilkOmet, elcIIerJn halde bulunınu§tur. !kisi Polonyalı ve b1r!Bl 
maiyetindekilerin sayısı ne kadar Kud u·· ste yenı· J\.vusturyalı olınak üzere Uç yolcu ve tayya 
olur:sa olsun, muayyen bir tahsisat renin Uç ınUrettebat.t tamamfle yanmıştır. 
verir, daha fazlasına. karışmazdı. h "' d • 1 * Avusturya maUye naı:ırx Newna~ 
Mnhııuslarm dışarisile nıUnnsebet a ıse er re!al<atınde .ı\.vusturya mllll bankaaı genel 
ve temasta bulunmaları şiddetle ya- dircl<t5ru olduğu haldo, dün Londray& vuıı 
snk edilmişti. Ancak Babıa.11 tercu- Irak l 8 lngil tere olmuştur. 
manı vasıtasllo dışarisUe muhabere l hl d Ü l B 1 edebilirlerdi. lstodtklerl şeyleri as- 8 ey D e D mayfş er eş mi yon 
korıer vasıtasııe aldırmalarına mu- yapılıyor 
saade verilmişti. y h d • 
•• Padişahı hiddetlendiren vezirler, Kudüs, 28 (A.A.) - Tahrikat devam a U 1 

nrzuyu şnhaneyo gayri mm·afıl{ ha etmektedir. Saccra ve Kerkvurdaki .. A\merlkan yabudi 
;ekti.ta lctisar eden,, sadrazamlar, Yahudi kolonileri tecavüze maruz kaL k 
ôorya kaptanları, "fazileti\},, şey- mış ise de vak'a mahalline gelen askeri on~reslne glire 
hlsla.mınr, Yedlkulede hapsedflir, t hli d 
burada boğazlanırdı. Bu ayardaki kuvvetler muhacimleri püskürtmüştür. e k e e ••• 
:1tlmsclcr lcin, takı zaferin sol tar.a- Hayfa - Cenine yolunda tüfek ate - Nevyork, 28 (A.A.) _ Nevyork He. 
:tına dilşen mermer kule ölilm oda- Ji teati edilmiştir. rald :ribune gazetesinin Vaşington 
Bı olarak nyrılmıştr. Vüzera, rical Hayfada, geçenle~je bir otobüse ta- dan bıldiıl:iiğine göre fevkalade olarak 
muhakknk burnda katledilirdi. Bu- arruz etmiş olmakla müttehem beş kişi topl~ "Amerikan Jevs ish cong-
rası rutubetli, kapkaranlık, kor- tevkif c.dilrnioı:tir. '' d"' 
kunc bir zindandı. Fnrele.r, sadr.a- -s ress un açılmrştır. 
zamların ayaklarının dibinde dola- İrrakta nümayiş'er Kongrede okunan bir beyanname· 
§ır, bfnblr muzır haşere iri ka,uklu Bağdad, 28 (A.A.) - Filistinde ye göre Avrupada mutlakiyetle idare 
~0>:hlslrtmlarm ensesinden bellne Şeh Saadinin asilması dolayısiyle bu. olunan ınemlekctlerde ciddi: bir tehdid 

0 5 ru kayar, onları korkula- gün Bagvdadda ve bu~:- frakta tngil- altın'1a b 1 
rından ciyak ciyak bağırtırlardı. Fa ""4 u unan beş milyon yahudi var 
kat bu sesler, zindamn boşlukların- tere aleyhtarı tezahürler yapılmıştır. dır. 
da korkunc akisler bırakaTak, bir 15 telhiş~i Kongre yahudi aleyhtarlığiyle mil • 
Yardım Ce\'abı almadan, alamadan Kudus; 29 (A. A.) - 15 tcdhİ§Çi Nas cadele etmek üzere ibir dünya yahudi 
dnlgalnna, dalgalana s6nerdi. ra civarında yahudi işçilerini taşıyan demokrat cephesi vücuda getlrilmesi-

Ö!Um mnhkCimları, burada, bin b' k · d 
blr nznp vo nzUntU içinde, celHl.dın ır amyona hücum etmi1Ierdir. Bir ya- nı erpiş eylcm~tedir. Kongre dünya 
kapıdn görUnme ini beklerler, Azra hu.di yaralanmı~r. Aske.ri kıtalar mil- daki yahu:Iilerin mustatcbel hayatlarını 
Uln vokfll knpıdn arzı endam etti mi tfl.:avizleri dağttnn§tır. tayin etmek mcsuliyefoıi Amerika ya 
can korku Ue şuraya buraya koşa- Polis kuvvetlerine de taarruz edil- hudilcrin.!n yüklenmesi lazungeldiği ka 
rak, kurtulacak, kacacak bir deme mi§ ve bir ingiliz polis memuru öldürül naatindcdir. 
bir yer nramnya savaşırlardı! mü§tıar. 

Hangi doUk! ==:::::=:::::======= lsvlçrelller farmason-
Kacncak yer nerede k1? ya şu ad takılmıştı: ) x, 
Duva.rdnn duvara. bnşlannı vurup Kan kuyusu!.. Ut§UD aleyhinde 

trrnnklarll kazıyarak, kncacak bir Osmanlı padişahlarından iklnct d ğll 
delik ncmayn cn.lı ırlarken cellG.dın Osman da. Yedlkulede katledilmiş- e ••• 
fırlattığı kement boyunlanna gecer- tir. tlçilncil Selim zamanında Rusya Berne, 29 (A. A.) - Memleket, s;ığ 
dl. ile n.ramızdn ac.ıhın savaşta, !efaret cenahın bazı gruplarının teşebbüsü ü-

lş bununla kal n lvl. Bu ameliye- erkdnımn teaml11c riayeten Yediku- 7.erine yapılm13 olan plebisit netice • 
deµ.. onra, birde keJle kesme işi lede hapsedllmeslne karnr verilmiş Binde, lsviçrede Farmasonluğun mene
yardı. CellA.t. Ol 'lDD yanma yaklaşır kcn, Fransa elçlsl general Bastıya- dilmesi hakkmdaki pro3·eyi 234.000 
te ktn bıc ~mı cıknrır, gırtlağına nlnln rlcnsı üzerine, sefaret heye-
A ~"r k ba fl'Ö' c1Pd n ayırırdı. tinin memleketlerine gitmelerine reye karşı takriben 515.000 rey ile 
u , •.1 .. n d ı i reddetmı· ~ır· . ~clleJer ya rın'1t a?ıa gl'1nderlllr, m ı:ııı.n. e ver lm ş, ve lldnct Mahmut &'" 

yabad at'!'ıl ~ny11' !l\.rım bir şPldlde znmn11mdnn 1tfbnren elçileri hapset Yalnız Fribourg kantonu, bu mem-
kaı>•nm .IJ bir kuyııyn ntıldı. Tarih- :nck n.dotl tnmnmcn kaldırılmıştır. nulyet teklifini kabul etmiş, diğer 21 

p:-ogrnmı, 23, ı;on. 

B'ÜKHEŞ: 

ıs.us plak, 10,15 şarkılar, 19,30 kUı;Uk 

orkestra, 20,20 plAk, 21,30 p1y.ann, 22,0:S pr 
kılo.r. 22,45 ııımen Iınvnlarr, 

BUDAP.EŞl'.E: 

18 e\gnn orkestrası, 19,30 plAk, 21,:0 flar 
monUt orkestra konseri, 23,ZO cazbanrı, 24, 
05 ıılı;'an orkestrası, 

BERLlN: 
19 radyo orltestra.sı, 20,10 kllçilk oikPstta, 
21,15 ası.eri orkestra, 23,80 hafif mUzlk, 

HO~\: 

21,30 ha!l! milzlk, 22, senConll< konser, 
23,15 mllzlk, 23,45 cazband, 
VARŞOVA: 

21 mllzik, 22, cazband, 22,:i5 konser. 

Şehrimizdeki 
Arnavutların suaresi 

Arnavutluk istiklalinin 25 inci yıldö. 

nümü mü.nasebet\yle, ldün Turing Pa

lasta bir süvarc tertip edilmiı. toplan • 

tı Arnavudluk ba~konsolos muavinin 

Fransa da 
komplo 

v ~ Baş~arar~ 1 tncl~:r -
ha dogrusu tevkiflerı malum olaJl 

yirmi dokuz kişidir. jtdıği 
Emniyet teşkilatının ele ~eç r:ı~ 

mühim evraktan, ihtilal teş~ı~a~ j.l· 
kezinin veya şubelerinden bıriJıi%l 
ma.nyada bulwıduğu anlaşılmıştır·• -

Diğer taraftan., ihti18.l te§k~i!1 
ro1-

zalannm, Brest civarında, ~ak~ \'3tr 
nevrnlar ve seferberlik taııml~~ 
tıkları ve hatta bazan ünifor:ı11 
bile Jtiydikleri meydana çılnnı:tır, 

Şifreler 

Paris, 28 (A. A.) - Polis,~ 
sokağında ele geçirilen g~i e geçif· 
okıı.n.oı:u>ına yarıyan şifreyı ele) Jııti
ml§tir. Bu suretle (C. S. A. R-cıedi ..,e 
lal teşkilatı mensuplarının a 

hüviyetleri tcsbit olunmu~ 

ler1m1ıdo sık sık aclı geçen bu kuyu Hüseyin Rü§tü TIRPAN kanton reddetmi§tir. ~ ~. . ~.·' ... . ': ·.. . :. . .. .. . ·. :' ; ~ ,. , • ..:. t ,• .. • • ,, 



• Cerrade bir zıplayışta ayağa 
kalkfl ve Süleymana hciykırdı: 

tJ kandırılmış \~e katledilmiş bir adamın, Oryanın karısından 
~elmiş çoban Davudun oğlu; mağrur olma! 

.......... -.._ .... 1111!111!! .... ~~..,. .......... ._..J ~'--·Y•a~z·a-n.=.N .... iz•a•m~e~tt_ı.~_N, __ a_z_lfı __ ...:I 
- ~eye d .. ..ı _ ~ Un.~un, devam etsene... 1 

enıir ı. ey~ de\·am edeyim canım ... Bir 
"1ı.l deg- ·ı . . .... 
0 

ı sın tabıt.. • 
" 1nlllaz nuy"m .,. 
~arı · " · 
~ b 1nın Yarıda l\esilmesi ve bu hır-
len~i' SUleY.JDanı yavaş yava§ sinir
ı,l'lneye baeJamı~tı. Yi\zündek: sil-

" ~e silindi: 
~11\ınaısm da ... 

l~ 'bu \de bu cevaba feci bil' mukabe
~llkt lundu. Bir zıpla~·ışta ayağQ. 
tti) ~e ~rail devleti hUkUmdarı, ls
~ liarı pt?ygambeııi Sül~a.n' 

'!loıo t er-inin suratına hal'. kırdı: 
'iıY kandmlmı3 ve katledilmi!i Nr 
~anın, Or.yanın karısından gelm~ 
'tııe Dav.ud·un oğlu! Sıma ba§ eğil
llıaıun bu kadar mağrur olma! Süley
ı-ırız ha ~a ıngaki altın tacı altp. kolla
ç,~~lamnk ve Beytullah işlerinde 
~!)ı a.~el~ba ıların dikenli kamçı
~ ~ .. ~oğe döğe öldürmek 7Pr bir 

\r gıldir ! 

~: ~ka~inde asabi bir kahkaha fır
~)~ld hır perdenin ardında gözden 

~.. u. 
'~e:trıan bl\§ını arkasına çevirme-

agrım: 

. ~ C~ı ~zel ! Gel kızma! Gel! 
~lısra~ı hül<ümdarı sevgılısirun 
t'-"'lt. niıkşeden sinirlıhğini. g~1 " 

~ t ı hıd,detini pek iyi bilirdi. Buna 
dş &: J le ahşmııtı. Kaç kere Cerra -

~"''!Man soluyaı:ak, kaşlar.mı ça
S· bıcldetle sivri kamalara sa.r:ıl-
~-· li~ llooeey ! Onun hi lcJeti bir 
~it t hile ıUrmezdi. Ayni yüzde en 
!\ d ~b~funlerin,, en ~apkın vaitle -)\ S: aştıgı görUIUr ve az evvel kama
~~ l'lldığı ayni ellerle hi\kümdarın 

olt:~r: dizlerini oğardı. 
~ ~ . . 
l~t bu sefer beyhude bekledi Sü
~~tı " Cerrade dQnmecli, dönmiye -

(). ~z~!lc lsrall evlatlanmian değildi. 
~ Ott"·u.~ nehrinin ~tkında ormanlnr
~ ~u bir dağın, Cil'ad'ın yam ba
~11\}t fınl.\6. Erdün\e sulan:w. bol ve
bti~~al~rda at üstünde dolaşarak 
t&l\f.ı uşt.u. Babası denizlerin bütün 
~ ~ Uet.iıle göğüs gerdiği her halin
~~ Ui bir gemiclv:ii ki, kiuıbllir 
~it, b ~Q~en .ve :pereden kQpup gel
~ tvı Ura,·a,, v~rleşip Filistinli bir kız-
~tlrnişti. 

'4 '- denın hepsi erkek dört kartle
~·~1· 'Bunlardan biri Sur kralı Hi
~l ~ BUvarilerine kumanda ecUyqr, 

0nu\\ yanında ~ulunuyorlaı dı. 

--3-
DördUncU erkek kardeş ise hükUmdar 
SüleYJllanın kardnşi Adonun arka
da~larındandı. 

Süleyman sevgilisinin dönm~ini 

beyhude yere bekliyc dursun 'Cerrade 
has ahırdan bir at çekip gizli bir ~a
prdan suru geçmiş ve hurmalıklar a
rasmda dört nala kıı,ybolmuştu. 

Ertesi güu Sillcyman, babasınm cs- ı 
ki mugann'lerindcn ola.o veziri A.safa 
hadiseyi anlatınca ihti)1ar adam ba
şına gelecek betayı hissetmiş gibi: 

- Efendimiz ... büyük bir hatacla 
bulunduklarına inanmalıdırlar'. .. - di
yebilmiıti ... 

ljükümdarlar saraylarında oturan
Jı:ırı dost eaymıık ,.e fiaraylarından çı

kanları yae&t.mamak vazifeleri oldu
ğunu uıı.utma.nıalıdırlar. 

SUle}"Jllan gillümscmişti; 
- Nasihatten ve.zgeçclc Asaf ... Cerra

deyi bulmıya çalış! Onun dÜ§manlı
ğından korkulmaz. Güzel kızımı ben 
bilirim. O beni sc,·er. Seven dü§man 
olamaz. · 

Ve se.sine ahenk vermeye çal\Ş~ak 
ili ve. eqnişt.i: 

- ~ bi~ düşmanlık d,uyan ! Bu 
hisle bil ki ;-.·anarsın! 

Vezir şöyle rnukabelc etmiat.i: 
...... Efendimiz bi; mezmur ahengi ile 

konıışu.yoı:lar. Efendimjz hii.yük söı

ler söylerler. 

Vezil' Asr.ıf şUphesiz "bUyUk söz" 
derken brail hükilmdarile istihza et
mek istememişti. Lakin on gü,n soura 
hadiseler SUleymanın ne bijyük söz et· 
tiğini açıkça ispat etti. Şöyle ki; 

KudUste yüz elli bin işçi ~alışıyor
du. Bunların hc~i de yabanG.t millet
lendc.ndi. Da\'ud ölümünden önce Bey
tullah'ı yaptınnıya ve büyüyen krallı
ğınaı l~k bl!' payitaht kurı. ıya kat·ar 
verdiği zaman, buna la~m Qlan ta~ın
rı, harçları, mab~cli ve sarayı süsliyc-

cek altın, gümüş, yakut, zümrüd ve 
zcbercetleri bir kenara yığmı_ş ve bu 
büyük i~i az masdfla bitirmek için 
memleket dahilinde bulunan ecne~iJe
ri zorla amele yapmıyn, karnr vcrır.i_ş
tl. Babası ölüp de Süleyman tahta çı
kınca onun düşündüğü şeyi tatbik et
meyi doğru bulmuş ve miktarı ı~ 

bine baliğ olan bütün :yabnnc:ları :Ku
düste toplamıştı. unlara pek fena 
muameh:ı ediliyordu. Musevi nöootçi

Ie.ri en ufak bir tembellik. bil' yor
guajuk veya itil'az sezdiler mi, bası
yorlardı kamçıyı ... Hiç şakaya gelmi-

Hahralarmt anlatan: Mart Rişar 
Fransa un en me,hur 9'al!I cms~su 

-==- 11 fS3 -.. 
Ssn .. pol 1 

g flleydanında 
s-::01~ gelince, tayyare meyd:ının.:ı l 
~1li'ıi . ~0betçi Garrosu görmek iste

' l{~Ylcy~ıı.;c, yiızüme güldü. 
, 

1~iniz? 
~Stlarından biri 1 

~·lirı~~ Şıı halde ona ıeh"rde ıuth· 
C lnızı 

~,L ~tao\lı h'ı b" .. • • 
\a "~ ~ Ç ır zaman gormcmıştır. 
'~t ~k.t. onunla ayni filoda otan 
~ll't bırnrtttyi taruyon:lum .. 

~~tlt :•ley}\. beni onun yanma gö
JL~ lr Pilota natlamak ümi.clile, 

.}"lı. }liib~~-m~ k~ b•kle-. 
ct~ı beni mütemadiyen gözet-

liyordu. Hiç bir tayyareci gcçmediki 
için, nöbetçinin deği~mes'nl bekledim 
ve onun yerine geçecek yeni nobetçi 
vasıtasile taliimi bir defa daha dtMmek 
istedim. 

- NJıayet onu görebildiniz rni~ 
- Hayır l Akşam, üzeri Jakiyi ha-

berdar etmek ümidile, tekrar Zuıclku• 
yolunu tuttum. Tanıdığım Dünkı:rkli, 

bh: doktQr, heni arabasile köye, kadar 
götürdü ve orada n·hayet Jakiyi bul
dum. Ona haberi verdiğ~m zam1n, he
yecanla bağırdı: ''Her ne bahasına olur 
sa olsun oraya dönmek lftzım !,. Fakat 
maattHnUf Sen Pole götüro.;ek bit. ttk 
vası.ta yoktu. Jalı:i bana: "Siz bu:a.da 
kalııl ben gkliyOnuDI,. ®di ve b.ulduğı.ı 

yorlardı. Binaenaleyh, bu bUyük insan 
yığJmnı ®hectli bir kin ve nefret sar
mı~tı. Cerradenin firarından on gün 
sonra, bir geceyarışı bu yilz elli bin 

kieinin nöbet:gilere birdenbire saliiır
dıkları ve onları haklar haklamaz u
yuyan Süleyman askerl~rinl boğaılıı· 
d1klaııı görUldü. Hadişe Q kad,ıır ani 
olmuŞ_tu ki, c~er llmelenin hallerin-1L.n 
bir müdd~ttcnberi ıtüphelenmekte olan 
vezir Asaf ta.m zarnrınmd..ı. ~·etjşmemiş 
ole.>ı~dı. Beoiifil'ailin şair ve sa~ncle 
hUkUmdar V<t ~YgQmberi Süleyman 
yatak Q(lasında çırr~ıplak yakalanı
ve,.ecckti. 

Bereket ~c'"sln vezire.,. Sülev.nıan 
hazretlerine bir gömlek J;iydirip. kılı
cını kueatarak gizli bir kapıdan şehir 
haricine çıkarmış ve ora.da ®,ima ha
zır bulundurduğM atlardan birine bin· 
dirmiştj. Ama ne olduysa kendisine 

oldu. HUkü..mda.rını kurtarabildi, fa
kat kendisini kurtaramadı. Tam atı
na atlarken hıtv.vanın böğıj.lne ü~ ok 
birden sa.ıılandı. e anda etrafının sa

rıldığını d\ Wa~ı. K\l.ranhklardan 
fışkıran bir sil Ü. adaJn U~rine saldır
dılar, kJhcını aldılar, ~it temiz d~ak 
attılar vo kars-a tuhuuba edip Davud 
kaJe&inin altındaki zindanlardan biri
ne attılar. 

• . • 1 
Ne olmuştu? Bu amele nasıl isyan 

ctmi§ti? Sliley~nanı istemedikleri an
laşılıyordu. P~ki kimi iJltiyorla.ı:<lı? 
Ne istiyorlardı? I<_endisini tıwımışlar 
mıydı. tanuna~lar mıydı? Tanıdı
lıu:şa nasıl bjr akıbet hazırlıyorlardı? 

Betba.ht Asaf bu pis \'e çirkefli y~r ... 
de günlerce aç. susuz ve uykusuz kal
dı, bunlan düşilne dU~Une harab oldu. 
Sonra bir sabah yalınkıhç iki Fenilie
linin arasında, elleri kolları bağlı ola
rak zindandan çıkarıldı, Davud kale
sinin hükümdara mahsus dairesine gö
türüldü. 

Yolda hc.r tara.fın. k~niy~n a,tlar, 
harb arabaları ve saçları sakallarına 
karı~'I;§ yalınlulJÇ a.da.mlaJ:'l~ dolu ol~ 
duğunu görmüştil, Da.ba bir iki h<lfta 

e\Cveı a.zıınıetıi aıaroetJi dola,şt;ğı deh 
lizlerdeu iti~ kakıla g~rek has oda
nı.ıı in~m strmalt kııınw. ı>er.desl önU.
nc varınca son defa olaı:ak clüş.® fü: 

"- Acab"' niçin b~aya ıet.il'ildim. 
Ne. Qlaçağım? Bu perdenhı ötcswı.~ o
turup SUley.manı kaçıranlara hükme
den ki.m ?,, 

<Dev~ v~) 

3 ~ .. 
bir bisiklete atlcyarak. sijratle tızaklaş
tr. 

Lüsiye: 

-- Ja~i. Maksimm Qynnunu bcr taraf 
edeb:ldim ı:nj? diye tı:n:dum 

- Heyhat! hayır. Jaki oraya geç kal 
mıştı. 

H eyeC&V\ için.de ti tıb'ertk bağır<fon: 
- Garros k.azaya nv ı.ıjradı? 
.,.,... Evtt:;I Fakat e-n<li.ııt ~tmeyin. teh

likeli bir fey, ):Ok. Ciarr,9t1 bu ka~adan 
sağ ve salim olarak çıktı. 

- Esir mi edildi? 
- Bunu s~ze Jald söyli.yecektir. lkn 

1:-:itün bildiklerimi anlattım ... 
L:.isi, ifpatw henüz blttrmişti ki, 

kapı vuruldu. 

Jenev 111. 
G'!nÇ, kız kapıya doğ_ru koıara:-:: 

- Annemdir! 
Diye b~ır4ı. Rakat bir h;ısta !>akıcı 

nın g_ird' tini göriince inkisarı hayale 
uğı:ndı. 

Bu meshUl tadın. uzun b-oylu ve za-

yı{ ı.;eh~l\ b)r esmerdi.~ 
J< neveytv bura.da nıı? diye sor<lu. 
L':isi de ona sı\f.1le m.ultabck etti: 
-· s:z ~i.ıntinU:? 
M eçhUl kadın yavaı •e.ıl~ ~ 

Cevapları veren: PROFESOR SANERK 
Grafo '.cji ve Gıatc.rr.elıı n.i:leharsıs 

8 ÜTÜN tafsllO.tılo karakterinizi; mczıy .. t ve usurlnnnızı; sizi h:ı.yrele dU§ilrecek 
kadar vnzib ve sarih olarak busualyctıerlnlzl; tuttug,Jnu:ı: veya dUşllndUğqnUz ı:ıe 

uvaffak o:up olmıyacağınızı; nihayet beş farkla ya§ınn:ı size söyllyebllirlm. Bana 
bir gazote~eo, bir kltııptan veya aklınızd~Q yaza~ğıoız d6rt Q.Urlık y~yı; ııon 
aylardaki tmzalarınızdan ikisini göndoıinlz. 

Tetkiklerin çok esaslı ya_pılmasuıı istediğiniz t kalrde şa~ elinizle yazdığınız 
d6rt satın, aynı yazmm sol cllnlzJe ya z·lm•ıımı; t::ı.1' \:e {ahadet parmaklıırmızco bır 
kAğıt üzerindeki izlerini; sağ elinizi kıı.ğ'ıt üzerini'! ko~erak bir kur~un kalemle elini. 
zln kO.ğıda çıkaracağınız resmini: muntelıf tarihl<'td<'l<I imzalarınızı, yazınız sağ 
el !hı kaç dakikada, sol ile kaç daklkarlll yazdığınızı: cıırscklerinlzden bileklerinize 
~adar kac 80.lltim olduğunu UAve e<!Jnlz. \ 
Kızınızı vereceğiniz delikanlının, l(\nı dıkl@r•nızın, dostlarınızın, ni anını~n. ı, 
Of'tnğınızın da secl_ycalnl, hususiyetlerini, bize imzalarını ve. herhangi bk yçışmdıın 
d6rt eatır y.ızıyı gönderırsenlz size s(lyllyeblllrim, 
I\:endllerlne cevap vetdiltkrlm, cevaplar hakkındaki mUtalealıı.rını tcabınaa 
ne§redllrr.ok Uzere - sarih adreslcrlle Y&Zablllrler. Gelen mektuplarda, bir kO.ğ'ıdll 

muhteıt! l:lmselerin yazı yazıp imza at tıklarım glirUyorum. Herkes ayn ayrı kllğıt
lara yazmalıdır. 

-40-
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929 seneslndenbcrl kısa zamanlarda pek 
muhtelit' safhalar ve tabavvtıller gösteron 
imzanızı okuyamadım. Bunu nçık olarak yaz 
ınanııt rica ederim. Yalnız muba~ak olnn 
cihet: Hayştınıada son BCDeler içinde mu. 
hlm hAdlseler ve değl§lllcler olduğudur. Bir 
de, imznnızın kar§ıama 1931 denberl demiş!. 
nlz. 1931 drın ~apgl tarihe. kadar, bwıu da 
ye,zrnız ki aize ne ne\•l hMlsclerln hangi 
tarihlerde vukubulduğunu da ıöy!lyeblleylm. 
Cevabınızı bekliyorum. 

-.dl-
F. 1\1. 689: 
Orta y~lı, bUyUk bir fhtlmal Ua orta boY

lu 'bir zat. Son zamanlarda dikkat bassanız
da - qazı muvakkat A.mlllerln teslrlle -
hafızanızda ballt bir zaat olduğunu qı.bmln 
ediyorum. 

1935 den beri hayatınızda olo.n tah&\'Vtll, 
elzl nıhen bugünden zlyado dllnc b:ığlamıştır. 
Maddt vaz!Jotınlzdc geçen senelere n~an 
(ar~ vM'(lır. B.u fark ll'hte dcgildlr. Birkaç 
sen~ ewcı, sizi daha ziyade t:ltmin eden bir 
;ya:nyı§lJllZ vardı. f"1len - pek bUy1lk fark 
\ar olmnma'kln beraber - bunda değişme 

olmuştur. Eski geni~ emel ve iddialarınız.. 

dan bir kııımr ycrlno şlmdl dlğQrl~rl kaim 
olmuştur. ~una muı•abll tabiat iU"barile blr 
az datıa. bırçınl~mı~ g-örUnOy_orrıunuz. Had
dızatında lntlzamr, 1~11iğl seven bir ruhtası. 
ııız. Sı:ın znmanlarrla, daha iyi yaşıyama

maktan mOftekl ml8lnlz! 
Aileniz etnıdmdan blrlnln hayat ve sıhha 

tile çok yakından alA.kadar olduğun~ zan~ 
ncdlyorum. Q~w® vermenizi rica ederim. 
Parmak izleı:lnlzl de yeniden gönderiniz. Ba
zı atıylly~eklerlm var. 
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Ankara Fuut 80: 
~ !arkla yqınızı 30 ........ 3~ olara.k talimin 

otmektc;1ro. J3lt> suretini göndordlğinlz llü 
sene cvvolkJ imzanızla. bugllnltü iınz@tZJ bir 
arada totldk ve ınukayese ederek son sene
lerde süsten, bir b:ı.sitılğe doğru gitmekle 
oldug-unuzu anladım. Fakat eski temayUlle
rlnlz henUz tamamen kaybolmamıştır. Ye 

8ız, zaman zaman gene ~unltt,rm tesiri altın
a113uııı:. Eğer QV\·clkl ımuıaruuzm aıplla... 

nnı E[öııdernıl§ olsaJcUnlz d!Wa kp.t'I mUtale
alnr ileri sUrcb11lrdlm. 

sızın nl:ıb<:tc.ı;ı çabuk yorulmanızı lntac: 
edecek herhangi bir rnhntsızlı~z olduğu. 
nu dn zannediyorum. Bu noktayı bildirme
nizi vo dalıa iyi gokUde çıkmış p,ıı.rtnl\'k izleri 
nlal do gtındermeniel ri<:$ ederim. 

Yazınız. btlyUk emel ve lddialru:dcuı u~ 
bu.lu .. ruw~ınuzu bugf.ln için rahatça, yarın 
:tc:ln de emin bir hayat aradığui'Z! gösteri-
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-· III Jenev! dedi .. 
-·Ya! demek III Jenev !iİ..Zsiniz ! An-

nem henüz gelmedi. Maksim sizi dün 
bekliyordu. Akşam tekrar gelecek. 

-- Dünkerke dün geldim, fakat gö
zetlcniyordum, bunun için de, geı.:eyi o 
rada geçirmek mc.cburiyetinde kaldım. 
Bu mıntaka tehlikelidir! Uzun mürldet 
burada k.almal1a hiç de l}.İyetinı yok. 
Yarın sabah Ruayoroona hareke~ ed~ 
ceğ:.m. Beni ora.da, mareşa! Frenşin J.-ız 
kardeşi Harle_y tarafından tesis edilen, 
ha_stanede bekliyorlar. 

M eçhUl kadrn a.tış;n yanlna ot:.ırdu· 
ğu b:r sırada kapı yeniden vul'lıl<Ju. 'j 

Lüsi: 
- Sem misin Zizin teyze? 1 
Diyerc·':, sefil kılıklı iht:yar bir ı ac!t-

nt iseriyc aldı. 
- Beni oğlum gijndcrdi ! :C•:4:ıkü tren 

de b.:.r casus kadın yakalc:ınr.ıış <la. onu 
haber veriyor . 

Lüsi b~yecanla bağırdı: 
-. Bir casus m!.l? N.as:l bir kadın? 
Zizin teyze: 

- Uzun boylu, esmer b:.r kadın ... 
Dedi ve parlak gözle:ini III Jeneve 

dikerok ilave etti: 
- Madama beı;ı.,ziyen bir kadın ... 

ypr. Hııyatta vaş!ın~ mUtenu:I olma~tır. 
Şimdiye knd:ı.r pek mllhlm l~lerde bulunma
dınız, bundan sonra da bulunmağl dU.=UnmU 

'!-·orsunuz. Bu işt tc!err~atı ihmal etmek de 
ltusurlarmızdan biridir. Unutmayınız ki ba. 

zı tderrUat, es:ıs tızcnnç!e o ka(iar mUealr 
dtr ki bunlardap va~g~mek aaıa mUmkUn ol 
maz. Halbuki, zaman zaman teferrUatı ih
mlll etmektesiniz. Bu yllzden hayatta ufılk 
llllk.}"BB,ta muvaf!aklyetslzliklerc do uğ'ra

mıl! o:duıtunuzu umuyorum, Binaenaleyh bu 
nu tashih etmenizi ve dikkat kablllyctlnlzl 
cıa. kuvcUendJrl\'!cnlzl tavsiyeyi yerinde bul
m~tayım. 

Fazla Ws!IO.t için cevabmııı ve mUtale&
larım h~lttnQ~I yazınızı bekliyorum. 

-43-

0alnta K. D. 102 : 

Elli ya§lanndfl, uzunca boylu, §lımanca 
bir z t, bl!yllk bir lhllm&Jle, mide veya ~r 
saklnnnızdnµ §lkO.ycUniz var. Haddı zatında 
çalı§kan ve muntazamsınız. Son zamanlarda 
mali vazlyctlnlzde - bir turetlnl gönderdi
ğiniz imzadan anla§ıldığına göre - '1 aene 
evvcllsino nuaran bir :fark '·ardır. Ve bu 
fark lctılndedlr. Yani son sene lçlnd~ maddi 
ya~ama ııeraltlnlzde lllzl memnun eden ve 
ileriye alt Umltıorlnlzl çoğaltan bir sa~h ol
muştur. 

Yazdığım gibi, mide vqya bağıraaklarınrz 
da herhangi bir raha~ıfm,z \'ar mı? Qll
dlr:ıncnW rica ederim. 

Sivri sineklerden 
sakınmanın c;ar~si 

Sivrisinekleri uzakla~t nlk ~çin en 
iyi çarenin küherçile ve sa:re gibi mah
, • . tozların aslını te~kil eden kozalak ka 
.ıu'darmı yakll)aktan ibaret olduğunu 

(Pastor müessesesi) bildiriyo::. 
Sivrisin~klerin pek çok bulunduğu 

sıcak memleketlerde bu usule mürat.:aat 
edilmektedir. Cibinl'k kullanmak zaru
ri olmakla beraber, pencerelerin, kapu
ların ince perdelerle örtiUmesi havcı ce~ 
rcyanma, ziyanın ve sineklerin girmesi
ne manidir. 

(Pastor müessesesi) sinek ısırma

sını hemen tedavi edebilecek fenni bir 

tedbir olmadığını s~lüyor. Zama:l geç 
mcsini b~kliyerek hıfzıssıhha kaidele
rine riayet edilm:t-:dir. 

Şurası dikkate değer. ki. en çok ıs
tırap veren ısırıklar, e IF tehlikd~ olan

lardır. 
Sıtma aşılıyan sineklerin ısırması ho 

men hi&sedilcmiyc.•.:ek kadiU: hclfiftir. 

2 1 t 
1''!,..,çhlH kadın sapsa.ı;ı kesildi. 
Lüııi W.:essüsle sordu: 
- By kadınıı, ~erinde

0 

bir ş~yl~r bu 

lunrnuş m.u ': 
- E\•et. $Qykndiğ:ne. gijre~ ecnebi 

lisanında yazılroJş ba.ıı k.ağıtl~r .• Yann 
sabah kurşuna .dizilecekmiş. Oğlumun 

söylediğine göre onun yakalanm~sına 
baslıca sebeb. kırmızı ha~la süslü alü
m:nyum tıic yüzüğün p;ırmağı.n,da bu
lunmas Jır. 

İhtiy.ır kadın gidince, Llisi_, müstehzi 
bir nazarla. III Jenevc baktı: 

- Doğrusu uc;.~z kurtuldlmuz !. Fa
kat bu yijzük kadında ne arıyoı::<lu? 

Mc~Ul ka.dınx.n dudaklımnd.a gat:ip 
bir teb:s"Üm belirdi: 

- U\,1 l'ÜZij~Ü kendisin~ ben ver-
dim, Onu da trende tanmuştım. Bana 
lt::ı.rşt gayet nazik davrandığı için. oı.a 
küçiık bir hediye vermek istedim. 

Bize hiyanet 
edıliyor l 

G::•.:e yarısına doğru, birdenbire 
Jcnevyev geLdi. 

Lüsi, onu, ba§ı sargılar içinde (Ö

rür.l.;e bcğırdı: 
-Anne 1 Yaralandın mı? De..,·amı • 
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Zürraın hali feci ! 
................................ 

Tütün 25 
kuruşa düştü ! 
MüstaılhlslDD kuırtaırmak nçDIFil 

Bankalar ikrazat 
yapmalıdır 

Menemen (hususi) - ''l'i.itün . artık 
25 kuruşa kadar düşm:.iştür. Müşkül va 
ziyette bulunan ve kısmen de kooperatif 
lerc olan boı•.;unun takslt zamanı gelen 
müstahzil, malını yok bahasına satmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Bu gidiş
le piyasanın daha bir hayli düşürülece
ği anlaşılmaktadır. 

rurgutluda vaziy et: 
Turgudlu (hususi) - Tütün 2'Ür.ra ı 

nın vaziyeti çok ff.i.:idir. Mütahsil, pa-

raya ihtiyacı oldu~undan et:ndeki mah
sm:inü satmak mecburiyetinde kalıyor. 
Bin bir zahmetle meydana getirdiği tü 
tünleri yok bahasına veriyor. Mmtaka
mızda faaliyette bulunan yedi kumpan 
ya mümessilleri, tütünleri 30-45 kuruş 
tan alıyorlar. 

Şu günlerde bankalar derhal ikrazat 
yaparlarsa, elinde mahsülü bulunan zür 
ra sıkıntıdan kurtulaı.:ak ve malının de
ğerini bulmasını bekliyebilecektir. 

Konyaya iskan edilen 
göçmen ırkdaşlarımız 

Yeni evlerine yerleştiler ve 
müst:ahsll hale geldiler 

Akşehirde göçmenler için 
baharda geni evler yapılacak 

Konya (hususi) - Villyetimiz.de l 
göçmenlerin iskani işleri üzerinde gös
terilen faaliyeti şöylc'.:e hülasa etmek 
mümkündür: 

Çumra ve Akşehir kazalarına 936 se 
nesi haziran ortasında göçmen gelmiye 
ba§lamış ve temmuz nihayetine kadar 
Çumraya 300 hanede 1091 nüfus, Akşe 
hire 403 hanede 1547. nüfus gelmiştir. 
Çumraya gelen 300 hane göçmen için 
300 ev yaptırılmış göçmenler tamamen 
yeni evlerine yerleştirilmişlerdir. 

Çumraya yerleştirilen göçmenler i
çin 20 bin lira ile tam teşekküllü ve beş 
dershaneli modern bir ilkokul yaptmla 
\:aktır. 

Çumra.daki göçmenlere ilkı baharda 
ayrıca 40 dükkan yaptırılacak ve her 
birine döner sermaye verilecektir. 

Bu göçmenlere bugüne kadar 310 
çift öküz, 259 pulluk, ve 30 araba veril 
miş, aynca 21071 dekar arazi tevzi edi
lip tapuya bağlanmıştır. 

Bu göçmenlerin muhtaç olanlarına 
217 kat erkek elbisesi, kadınlar için de 
864 metre pazen basma verilmiştir. Bun 

Menemende 
içme suyu getirmek için 

bir istikraz yapılıyor 
Menemen (hususi) - İyi bir içme 

auyu bulunmiyen Kazarnızm su derdini 
halletmek için Ankaraya giden belediye 
reisi İdris dönm~tür. Belediye reisi su 

tesisatı: için Nafia bakanlığı ile temas· 
larda bulunmuş ve müspet neticeler elde 
etmiştir. 

Menemen, 103.6821ira sarfiyle suya 
kavuşa.:aktır. Bu para, belediyeler ban
kasından on yılda ödenmek üzere istik
raz edilecek, taksitlerin tediyesi beledi-

ye büdcesini sarsmiyacaktır. Tesisatın 
yakında münakasaya çıkanlması Bakan
lıkça kararlaştırılmıştır. 

Menemende Halkevi 
Bu sene Menemende de bir halk evi 

açılacaktır. Halkevine üye kaydına şim 
diden başlanmıştır. Yeni binada hazırlık 
lar da yapılmaktadır. Halkevi, 18 ~ubat 
938 tarihinde merasimle açılacaktır. 

Bir çocuğun kaftıRı 
keseı'le par(•alandı 

Bursa, (hususi) - Fethiyenin Kı
zık köyünden 11 yaşında bir çc:•;uğu, 
yaşlı bir a.dam kes!rle öl&:irmüştüı. Bu 
adam zavallı çocuğa kızmış ve kes~ri ba 
şına indirmiştir. Çocuğun kafa tasını kı 
ran keser beynine saptanmış bu hunhar 
adam keseri çekip çıkarırken çocuğun 

. den bir parçayı da dışarıv;, fır-
beynın . k, d" 
l~tmıştır. Bursa hastah&nes ne na .e .. 1ı-

k 21 gün yaşadıktan sonra o -
len s;ocu 
mü_ştür. 

dan maada gö~menlere muhtelif şekilde 
7524 lira nakdi yardım yapılmı§br. 

Akşehirde yerleştirilen göçmenlere 
de 44796 dekar arazi verilmiş ve bunlar 

tamamen tapuya bağlanmıştır. Bu göç· 
menler için de 297510 kilo yemeklik ve 

100225 kilo tohumluk buğday, 2250 Ö· 

kUz, 231 adet pulluk ve 40 araba veril· 

mişti.r. 20 fakir göçmene elbise yaptınl 
mış ve 2514 lira para yardımında bulu 
nulmuştur. 

Her iki kazaya yerleştirilen göçmen 
tere geçen sene yakılacak odun verilmiş 
ve kendilerinin memleketlerinden ge· 

tirdikleri çift hayvanlarının kışlık iaşcle 
ri temin olunmuştur. Hasta olanları te
davi edilmiıı ve bunlara ilaç temin edil· 
miştir. 

Yerli halk tarafından göçmenler aza
mi yardımda bulunulmuş, ve emece yapı 
1 ~.'.:ak geçen 1ı1ene toprakları sürdürülüp 
ektirilmiştir. Yerli halkla aralarında tam 

bir samimiyet mevcuddur. Göçmenle
rin sıhhatları son derece muntazamdır. 

Akşehir göçmen evlerinin inşaatına 
ilk baharda başlanacaktır. Göçmenler bu 
ıgün tamamen müstahsil bir hale gelmi! 
tir. 

Çumrada göçmen gençlerinden mü
rekkep 15 kişilik bir futbol ve voleybol 
takımıları ile 11 ki~ilik bir bando vücu 
da getirilmiştir. Gençler muntazaman 
çalışmaktadırlar. 

l zmirde 
Elektrik ve su 

Şirketler Belediyenin 
tek lifini tetk i k 

e d iyorlar 
İzmir (hususi) - Belediyenin su ve 

elektrik §irketlerini bı:itün tesisatlariyle 
satın almak istemesi alakadar şirketler 
ce tetkik edilmektedir. Elektr:k şirketi 

müdür ve mümessili Gormezano kt-yfiye 
ti nafia muesseseleri komiserliğine bil
dirmiş beled'yenin şirkete gönderdiği 

teklif mektubunu bir karar verilmek Ü· 

zere Dclçika<lal:i idare mecföin: tebliğ 
ettiğini. cevap al:nca bunun da komiser 
liğe b'ldirilc.•;:ğini yazmıştır. 

Su şirketi belediyenin te~ebbtis mek 
tubun:.ı hukuk müş:ıv'.rliğine tetkik et
tirmektc.dir. Bu şirkete göre, beldiye 
ile su şirketi arasından bundan evvel 

m:.:baya'.I. mevzuu görüşülmem'ş. bunu 
icap ettiren bir ihtilaf c!a geçmemiştir. 
Bununla beraber hukuk n•:.işavirinin de 

mütaleası alındıktan sonra bu iş hak
kında belediyeye cevap verilecek nafia 
mümessilleri kom:serliği de bu cevap
tan haberdar edilecektir. 

, 1 ., 
D UMA SJıl 

3 

Küçük okuyucıdarımıza.: 1
'Resimli üç sililışorlar,, romanının birincisi ve ikincisi 22, 24 ikinciteşrlıı tar~li as.~: 

laronızda çılmıı§tır. Verdiğimiz kuponları topladığınız takdirde, üç silah§Orlar romanını kitap halinde sıze b 
ye edeceğiz. 

Balıkesirde 
Bir tezyint s'lnatlar sergisi 

açılacak 
Balıkesir (hususi) - Halkevimizin 

bütün kollan faaliyete başlamı~lardır. 
Halkeviıniz yakında bir ''Halk tezyini 

sanatlar sergisi" açacaktır. Bu sergide 
hallan el emeği ile yaptığı kumaş, ma
den, ağaç ve diğer şeyler üzerine yap· 
tığı tezyinat teşhir edilecektir. 

Şehrimizde ilk defa olarak açtlaı.:ak 
olan bu sergi alaka ile beklenmektedir. 

Aynca evin halk türküleri gurubu 
de yakında faaliyete geçecektir. Yakın-
da, geçen yılda olduğu gibi bir halk tür 
küleri gecesi yapılarak seçilmi§ halk 
türküleri sazlarla halka dinletilecektir. 

Ada pazarında 
köprüler t:a m ir 

edi liyor 
Adapazarı (Hususi) - Yeni orman 

kanunu mucibince köylerde, yollar ü
zerindeki bozuk köprülerin yapılması 
i~in köylüye parasız kereste verilecek
tir. Köylerin ihtiyar heyetleri bu ke . 
resteyi ahr almaz derhal köprül"rin 
t r:ıirinc başlayacak~ardır. Köprüden 
ba~!;1 bir yere keresteleri sarfeden ihti· 
YJr heyetleri hakkında takibat yapıla -
caktır . 

Genç c e v iz 
ağ2lçları k e siliyor 

Adapazan (Hususi) - Bazı köyler· 
de ka;ak olarak genç ceviz ağaçlarınrn 
kesildiğini haber alan aJakadarlar der. 
hal faaliyete geçerek yaptıkları teftiş • 
lerde ve araştırmalarda yüze yakın ka
çak genç ceviz kütüğü ıyakalanmış ve 
müsadere edilmiştir. 

Adapazarında 
bir cinayet 

Adapazan, (Hususi) - Akyazi na. 
hiyesinde 15 yaşlarında bir genç ölü o
larak bulunmuştur. ölü şehrimizdeki 

memleket hastanesine getirilmiş, şüphe 

üzerine yapılan otopsi ameliyesinde ço

cuğun boğulmak suretiyle ö!Xiürüldüğü 

anlaşılmıştır. Cumhuriyet Müddeiumi • 

si işe vazıyet etmi§tri. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Bir tale be 

Mektep müdü
rünü tehdit etti 

Kon yada çıkan "Y eni<Scs,, refikimiz. 
de şu satırları okuduk: 

"Evvelki gün şehrimiz orta okulu 

direktörü Nazif Baydur ve muavin Şev 

ket özgör eski bir talebe tarafından teh

dit edilmişlerdir. Hadise şöyle cereyan 
etmiştir: 

Orta okul direktörü Nezif Baydurla 
muavini Şevket özgör akşam üstü mek

tepten çıkarak sa:hanın yanındaki cad

deye sapmışlardır. İşte bu sırada köşe
de saklı bulunan Ali isimli bir çocuk <;;n 

terine çıkmış ve: 

"- Beni mektepten çıkardınız da 

mektebiniz genişledi mi? Ben size gös
treceğim,, diyerek üzerlerine yürümüş 
ve sonra kaçmıştır. 

Ali bundan iki sene evvel mecburi 
tasdikname ile mektepten çıkarılmıştır. 
Polis tahkikata <ievam etmektedir. ,, 

Bartın e 
BugUolerde elektrlğ 

kavuşuyor 
tın elelt· 

Bartın, (Hususi) - Bar ,ıiJl 
. . . . . Bel diye ıııe 

trik tesısatı: bıtmıştır. e . . te• " 
• i.k tarif esııU 

toplanarak yenı elektr . . . elel' " 
bit etmiıtir. Iıık ve ev işlen ıç~ 

1 
~· 

d" tri ış e 
tdğin kilovatındatı 15, en us 5 ıı:ı.ı-
de kullanıla elektrik kilovatındart 
ruş ücret alınacaktır. . tar o• 

Elektrik santralmldaki noks3llel ktril' 
b'rde e 

tamamlanmıştır. Şimdi ~e 1 

1 
tır ./\1 

tellerinin çekilmesin.: başlanın ~ rUec~· 
• eyan .,e 

başında şehre umumı cer 

tir. 

Bir kız talebeM 
ttıtBP.

lzml rde bir aşçı Y
180

d• 
tarafından y ars çıra1'1ııs 

tzmirde Karşıyakada aşç.t 
1 

ıaJe• 
oJ.-U ı.ı 

yapan Asım, -Kız öğretmen uniŞı ~ 
beterinden birine sarkıntılık e . ıe .. ere1' 

sinır •· · 
dan iltifat görmediği için, di.P il'1 

•· uııı e bıçağını çekince üzerine hUC yııl<aıaı.ı • 
yerinden yaralamıştır. Asım ııdı'· 

~ yara 
mrştır. Zavallı talebe agır 
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Şehir Meclisinde bu hafta 
şunlara karar veridi: 

ı 1 

=== -

t - tmnr projelerinin tetkiki f. 5 - Sokakta kaldınmdan inenlerle 
çin ya:r. tntilinin bcklcnmesiııo sola bakanlardan para cezası alınaralc 

varidabn arttınlmaıına 

2 - Yeni bclc<llye zabıtası tali
matnamesine göre. heı•kos ikaı>ı ı
nm önUnU tcmtzlcmeğo mcconr ol
'luğundan belediyece mükelleflere 
tnnzi!at resmi verilmesine 

Jı,8 Cl 6 

3 - B<'kiırlnrın n<,: knlıua ... ı tchli
ke-.i k:tl'ı:''"mdn, l;'ehrln pb <liyc kapa 
tılnıı hül.liıı loknutnltu·ının n~ılmn-.ı
nn 

4 - Kaznlann önüne geçmek üzere 

yaya halka kanat veya motör takılması 
na 

Hayat mücadele5i yorucudur. Erkek 
bu mücaıdeleden yorgun, argın eve dön4 
düğü zaman evde onu teselli edecek bir 
kadın bulur. Fakat ayni mücadeleyi ya 
pan kadın ayni bezgin haliyle evine dön 

6 - Saat yinni dörtten sekize ka
dar her nevi gürültü yasak olduğundan 
kan koca kavgalannın erken yapılma-
11111 temine ve bu saatlerden aonra ça· 
lmac:ak olan radyoların toplatılmaıma 

7 - Bir numarnh Jön prömiye Ro
bcr Tayloru paylaıamamak yüzünden 
lstanbullu bayanlann kanlı bıçaklı olma 
!arı ve parçalamaları ihtimaline kartı 
filmlerin ıigortaıına 

8 - Sll't hamallığı kaldmldığından 
bayanlaile beraber alıt veriıe çıkan bay 
lann birer el arabaaı taınnalanna. 

cüğü zaman evinde kenldisini teselli e
decek kimse bulamaz. 

V c sonra ikinci defa benimle vedala. 
Jarak yanımdan aynlıyor. 

Suat DERVtŞ 



Atada Siı-1 
Yakışıksız 

• 1 ' ışıeı· ... 
Cıımarte.ri günU Güneşin ikinci ta- · 

lftmına yenilen miaafir Yunan futbol
olUmi, düa acıbah latanbulun dört baş 
1cUibiJnden Fenerbahçenin ful takımı
,.. mağliıb ettiler. Kalecikriy"le tki 
ftlda/Uerin<:Um ba§ka naza" dikkıati 
celbeden bir tek oyuncula" bulunmt
yan bu takım karşısında sa" - ldci
wrtlilerin yenilmeleri spor sevenleri 
pek Jaaklı olarak mtlteeasir etti. 

Sporda yenmek de yenilmek de olur. 
'Il'akat bir "f'OTCK ~n elzem olan f6Y, 
mağlabiyetten kurlulmak tçın elindmr 
geldiği kadar ~llf'Mk "" buna mu
w.lfak olamazsa, ainirlerine Mkim 
bir mziyette 8a1ıadan aynZmaktır. 

'Il'enerbahçenin dünkü mağlubiyetine 
ta7cımda oynıyan bazı oyııncula"n lll
zwmtından fazla sinirlendiğini maale
sef gl>rdilk. 

Gol yiymı kQ7ec; kendisini mağ!ub 
etJen muhadme yumruk salladı. Sol 
mt«Win oynıya.n oyuncu da, ta rakip 
Tcial6nin sağ tarafına 7cadar giderek 
1dorfı8ına çıkan 1aaaım oyuncuyı, (ta
biri m.a1ısuaile) biçti. 

Bu çok çirkin 'hareketler, Fener ta
~mının sahayı maqlüb olarak terket
me8ine sebeb olmakla 1oalmadı. Kendi
lerinin de oyundan çıkanlmalarına yol 
açtığı gibi, milaaba1cıayı 8et.JTe gelenle-
. asabüeştirdi. 
Mahalli iX.i klüb arasındaki bir mll

sabakada çak.an 1cavgaların miisebbib
lm"ı ceasl.andtrmı ve bu gibi ıy(!;

kıfıbı: vcık'alarda _çpk titiz da1'nlt'Ulll 
!'Urk spO'T' kunımtıffdn, bir dost mem-
leketin mi<JtJ/ir sporcularına kar§' hiç 
!lakıfık almıyacağına filp'lıe oımıyon 

'l'6 Oci do# memle1cet sporcu1an am
atnda num/ı propagandalara yol aça
cak hare7cıetlerde bulutlaftlan, §iddetle 
tecziye efmeattaf beklemek ldamdw. 

O. M. Katmak 

Barutgücünün 
A, B ve 11•ç takımları 

Daı•iltpaıagı gendlleı 

Her hafta olauiu sibi ba hafta 
da Ba~ Barutgücü laha -
amda ~ maçlar yapılmlfbr. 

Barutgücü ile Davutpap kulüp -
!erinin üç takımı araamda yapılan 
bu maçlar da: Barutgücü A takımı 
!1 -0, (8) takımı 2 • O, ve genç takı
mı 3 - O galip gelmittir. 

Havanın yağmurlu olmumdan 
4'1olayı yapılman mukarrer voleybol 
maçı oynanamamııtır. 

Galatasaray - 8üleymaniye maçında 

Ta~sım stadında: -
Galatasaray Istanbul 

sporu 4 -1 yendi 
Güneş de Eeykozu 3 - O kazandı 

Taksim stadında, Fenerbahçe - E
nosia müsabakaırndan eonra lik maç
larına baılandı. İlk oyun Güne§ ile Bey
koz arasında idi. Bu maçın hakemi Sait 
Salahaddin gelmediği için takımlar Ni· 
hadın idaresinde karıılattılar. 
GONEŞ: Cihat - Faruk, R•t -

Yuauf, Rıza, Danit - SaJibacldin, Ö • 
mer, Melih, Murat, Rebii. 

Yazan: O. M. Kutnak 
- Enver, Hayri, Orhan - Seyfi, le
met, Sabih, Sami, lsmall, 

BE YKOZ'da: Safa - Bahadır, Ha- . 
lit - Sadeddin, Kemal. Melmm - Tur 
han, Munıt, Sait, Şehap, Kiznn. 

1Jk dakikalar karşılıklı akınlarla 
geçtikten sonra sarı kırmızılıların 
durulduğu tstanbulsporluların da 
büyük bir gayretle oynadıkları görül 
dil. Ara sıra yapılan ve qaha ustaca 
olan Galatasaray akınları dUnktı o
yunda sahanın en Jyi oyuncuların
dan biri olan lstanbulsporlu Hasan 
tarafından çeliniyor ve Siyah - sarı 
muhacim hattı büyük bir enerJlle ra 
kip kaleye sokulmağa çalış.ıyordu. 

ı. Sporun goUl 
Şeklinde idiler. 
Saat biri yirmi geçe Beykozluların 

ayağiyle batlanan oyunda; top iki ka. 
Je arasında gidip geldikten sonra Gil. : 
neıliler derhal açık bir hlkimiyet tesis 
ettiler. 

Beykor kalesini uran Güneı forvet
tm 5 inci aaln'lnıda bir karga!ilıktım 
istifade elı:!en Muradın vurupyle ilk gol
lmni kazandılar. Aradan üri dakika geç. 
miı idi ki aotd:ın gtıze~ bir akm yapan 
GünepiJer telrrar rakip kaleye t10kul

dular ve Salihaddinin ula ıütünU Safa 
bloke edemedi, 11.elih yetiıti ve tabnm 
ikinci golilnll de ath. 

Yedi dakika içinde ilci gol yiyen 
Beykm derhal hücuma geçti, i1ti taraf 
ta açr1dariyle güzel bir oyun tutturdu.. 
tar. lki kale de zaman zaman tehlike -
ter geçtnnefe bıtladı. Bu ft.Ziyet 20 in
ci dakikaya kadar devam ettikten sonra 
GünetIDer tekrar ağn' bumağa bafla
ı:!ılar. Sllıanm ortama kadar gelen 06· 
nq m6dafilerinin uzun vuruıtariyle ve 
IOratll merkez muhaclmlerinin atıJpn 
oyuniyle Beykoz bJal her an bir gol 
tehlikeli g&termekteydi. 

32 inci daldbc!a hlkem on sekiz plıl 
çlzıiai iberinden :ae,kos aleyhine bir 
ftrDdk verdi. Bu ceza vurufUDda Melih 
topu, demarke bir nziyette olan RelJii. 
ye geçiRU. 

Giln'!in bu kurnaz sol açığı biç ace
le etmeden, attığı çok güzel bir pllte ile 
üçüncil golö de attı. Ve bundan sonra 
netice değiımelden ilk kırk bet dakika 
0-3 GUnq lehine nuihayetJendirdL 

ikinci haftaym 
İkinci kırk beJ dlldb ıeııe karplık-

lstanbulsporlulaı ın bu çalışmala
rı 8 lnrt dakikada semeresini verdi, 
ortadan yaptıkları blr hücumda mer 
kez muhacimlerinin ayaklarına ka
panan Hızır topu tutamadı sollç de 
boş kaleye tstanbulsporun goltınU at 
tı. 

:.Bu.. •oldç sonra Galatasaraylılar 
Eşfakı merkez muavine Hlcrtyl de 
sollçe ~trdller ve matlO.btyetten 
kurtulmak için tlddetli htıcumlara 

GGlafulnıyııt 8f1'-•nuın ,,e Bılle>ıd başladılar. 15 lncl dakikada Galata-
K'!J saraylılar Uştllste 3 korner kaundı-

berabm'Jiği bozmaya {(Olıfıyorlar ıarsa da bunlardan istifade edeme-

1ı üınlarla bapach ve dakikalar i!erle.. 
dikçe BeykozJulamı ağır baamağa bqla
dıklan &8rilldU: Rilrgin ark:alanna al
mıt olan Gilnetliler tle • ilk kısımdaki 
futa çahtmaJan doJayniyJe oka ge -
relc - bu devrede yorpnluk aliimi be. J 
lirdi. 

l 7 ind dakikada Turhan karşısında
ki muavini atlatarak avut çizgili üatü. 
ne kadar indi ve topu ortaladı :ise de 
Şahap bu lllUhmi fırsatı kullanamadı. 

Akebinde gene bir Beykoz hücumu -
nu da Yuıuf kale ağnnıda mUfkiilatla 
defetti. 

25inci dakikada Beykozlu Kemali hi
kem 8ert bir çıJat ~tığı için oyundan 
çıbtdr. On cWdJra 90ftta Beykoz sol a. 
çıp •6rd&p topa ortaya geçirdi. Bu. 
na yetiten Tuman kaleci ile kartı kar
llJa bl""'ma rapıen avuta ath. Bu 
fınatları kaçıran Beykozlular mGubL 
bnuı aon dakiblam!da h&kimiyetıi tek
rar Gthıttlilere terkettilene de onlar da 
Uk dvredekl neticeyi deiiftiremdcb1er 
ve mU.±b 3-0 Beytcos aleyhine 
bitti. 

Giln'f takımı ıgUzet 'Ye konMıe bir 
oyun çılranb. Kaleci ve m6dafiJer ra • 
hat bir oymı oyMdılar, muavin hath 
sok iyi çabıtı. lıfuhacim hattında ö -
mer çok faaldi, difederi vazifelerini 
yaptılar. 

Beykoz takımı ise kendinden bekle -
nen e>yunu tuttU(amadr. Gerek mü -
dafaa, gerekff akıncı hattan kanşık bir 
oyun ovnaıdılar. 

Galatasaray - '· spor 
Taksim stadındaki ikinci müsa

baka Galatasara;yla lstanbulspor 
klUplerı arasında oynandı. Fener
Enosls, Güneş - Beykoz mllsabakala
nndan sonra Çamur deryası halini 
alan sahaya evveli. Galatasaraylılar 
biraz sonra da tstanbulsporlular 
çıktılar. Hakem DeşlkU.lı Basrlnln 
lilareslnde oyuna saat Uçte bir Gala
tMaray hUcumlle başlandığı zaman 
tn.1umlar 'u ko.drolarlle çıkmı,lardı. 

GALA.TASA Y: Hmır. - Salim, 
Suavi - Mutafa. Rlcrl, Fazıl - ?l ec 
det, S8leJ"ID&n, Bilent, Eşfak, Dan
Jal. 
· t. SPOR: P1kNt - SUdli, 'Ruan 

diler. 
Bu tehllkeyi atlatan tstanbulıpor 

lular birdenbire açıldılar ve oyunu 
rakip sahaya sokmağa muvaffak ol 
dular. Sarı siyahlıların bu açık 
hakimiyeti 30 inci dakikaya kadar 
devam etti. 

Sarı kırmızılılar lstanbulspor 
kalesi önündeki çamur deryaslle 
Hasanı bir tUrlU geçemediler. :Mer· 
kez mnhaclmln kısa paslarla ve or
tad'an işlemek istemesindeki ıaran 
da takımın mağlO.p vaziyetten kur
tul mamasına sebeb olmaktaydı. 
Galatasarayın beraberlik golll 

Nihayet kırkıncı dakikada sarı 
kırmızılı muhaclmler faaliyete geçe 
bildiler ve oyUn1uı başındanberl ih
mal ettikleri •al taraflarlle gtlzel 
bir akın yaptılar. Necdetln ortaladı
lı topu Hicri lstanbulspor kalesine 
sokarak beraberliği temin etti. 1 

İki dakika sonra gene sağdan ya
pılan bir Galatasaray hncumunda 
topu yakalıyan Danyal biran tered
düt etmeseydi san kırmızılılar ikin
ci sayıyı da kazanmış olacaklardı. 

tık devre tarafların birer gollle 
beraberlikle bitti. 

ikinci devre 
İkinci haftaym Galatasarayın Ost

t1ste ve bir tt1rln netice alamadığı 
hncumlarla başladı .. tstanbulsporlu 
lar sol taraflarlle beşinci dakikada 
cevap verdiler. Salimi atlatan İsma
il kaleye bir hayli Yaklaştıktan son 

ra sat köşeye gönderdllt ti/il 
dtretlntn yanındaki ktl- d 
lanarak lfçerl glremecll 
yetişerek uzakJaftırdı. 

Galatasoraym lldool ~fi:_ 
Bu büyük tehlikeyi de ·~;.1• ifl! 

latasarathlo.r işin clddl.7• 111 mış olacaklar ki nıüsabakaa 
danberl devam eden durgllfJ~~:ı:tdl' 
nı bıraktılar ve bir hayJl fi.4"':WI 
cırdıktan sonra su~eytnana :~.lt 
BUJ~nde gecen bir ara putl~ 
mızı merkez mubaclml tak ~~ 
kinci roıunu .yaptı; b1• gol 

0 31 fncl dakikasında oımutt • 

GaJat-rayıo tıçllnd 
d6rd8netl golleil ~;, 

Maçın batindanberf btl~~ 
retle çalışan latanbul~ 
sının artık yorulduğu • tm~•' 
Du vaziyetten istifade e CO. cır~., 
len Galatasaraylılar 34.U~Al-111411 da Süleymanın gt1ze1 bir l r sır~ 
çUncU sayılarını kaydetti: .,iopl•tt" 
klka sonra gene Süle)'Jll• ue el &t' 
kip kaleye girerken C81111,';1 peo.SOJ: 
rUldüyse de hakenı bu b:ı-ı ifil ı• 
yı vermedi. Sarı styab k rartı1tf ,r 
den ayrılmıyan Gala~~ '
inci dakikada Necdetln ~· ,ıt 
tığı golle sayı adetıerl~ett~f,&" 
kardılar. Son dakikalar 

0
,_ o.

didinme ile geçtikten; 
saray 4-1 macı kasa 

j 



gclmcdiğin<\en maç 
k d • .. oynanamadı 

da 13 a ıkoyundeki ikinci küme maçın-
~kcylcrbeyi ile Sümer takımlan karşı 
dib· tı. Fakat maçın hakemi g::lme-

•'nden 

'I'ensrbahçe - Eno81.8 mrşılapıaMna ann iToi güzel cnstanetne ... 

Beşiktaş 11 golle senenin ilk reko!unu yapfl 
O 

oyun yapılamamıştır. 

rtakUy: 2 
l<aragümrllk : O 

~ ~erer stadındaki ikinci küme maçrn
Çolt rtaköyle Karagümrük karşılaştı. 
loıır heyecanlı ve çok çetin bir maçtan 
~ğ~ Ortaköy Karagümrüğü 2 - O 

rFeıner sta ldl n ifil cı a 
Yazan : O. Kavrak ~ti. 

&<aı=-s-o_m_p_a-şa- F b h 4 
koltnıbHYrnı<dJe ener a çe 

.._~;~. :!?.:;:~i::: mü· s Ü 1 ey maniye 1 
""'"'ili] b F b h 5··1eymaniye marı dun·· leymaniye karusında alacakları netice te1..... • ır grup bugünlerde §ehrimize ener a çc u ~ :r 

..:~"ktir. Kadrköy Fcnerbahçe stadyomunda oy. oldukça mühim sayılabilirdi.. Nitekim 
-ıı•"fı" h d T 1ts• tadında En,...,:- y bir rok meraklılar havanın yag~murlu tırı1 ; r Pe livanlar ilk müsabakala - nan ı. a ım s ..,.._ unan ~ 

J:iı1 .. •sınıpll§a klübünde bu teşekkü _ takımına mağltıp o~duktan sonra san. ve çok soğuk olmasına rağmen Kadı -
gureı takımiyle yapacaktır. 1 lacivertlilerin yorgun bir taknnla Sü • köy stadına toplanmak zahmeetine 

lı 
katlanmııtardı. 

ı 
e 1 1 k Maça aaat 14,50 de Fenerbahçenin e \.7 n e m ) el 8 v cı l hücumiyle ba~andı. tık anlarda iki ta.. 

.J raf ta çok yavaı oynuyor, çok kaygan 

y 
]"''t'd 

<ı 3ergfde at1ş poligonu, c..şağıcla 

ı ~"'tlın (H • uh b. . . 
t-ı • ususı m a ırımız yazı- 1 tlj;: Üç haftadanberi devam eden ı 

~ .. k b· beYnelmilel avcılık sergisi bü- İ 
' <la~r alaka ve ayni zamanda mu- ı 
~~ cıı 1

Yet kazanmıştı. Başta Alrnan
~t~nıak Uzerc 1sveç, Norveç, Dani-

~ ~ ~nsa. Avusturya, Macaris -
it~ histan, Çekoslovakya, Yugos
ltt,~ ' ~ornanya ve Bulgaristanm iş- I 
~ltt ~l~iği bu sergi, temsil edilen mil 
""'l oı ıçın giizel bir propaganda vesi
)' Uyor. Yeni itmam ve eski pavi-

1tt;l ~ilave edilen iki rnua?.zam hali 
~i e en sergi çok güzel tertip ve 

'-~~edilmiştir. Bıttabi bu, avcılık
~ ıçı;~l olanlar ve spordan anlıy:m-
'ü)U~ok bliyük bir zevktir. 
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gUzcl bir avcı avı Uc beraber 

Bunların içinde bilhassa Macarların 
pavyonu çok ince bir zevkiselim ile 

donatılmıştır ve içlerinde en büyüğü 

de odur. Aralarında en güzeli Roman

y·-ı pavyonu bulunan Balkan milletle-

ri tc~hir .ettikleri mütenevvi ve bilhas
sa ayı ve kurt gibi vahşi hayvanat 

yüzünden çok ziyaretçi celbediyor. Bu 
paviyondn Bulgaristana da ufak bir 

yer verilmiştir. Fakat Bulgar pa\'iyo-

nu ava ait hayvanat ve izahatatn zi-

·ade Bulgar mekteplerine ve gençliği
ne ait fotoğraflar irae etmektedir. 

Maamafih mükemmel bir propaganda 
ya ,·esile olduktan sonra matlup hasıl 

bir hal alan sahada top kontrolü adeta 
imkan haricinde kalıyordu. "Ylrmi 
>.:lört dakika mütevazin bir tekilde de
vam eden maçta, Fencrbahçeli Muzaf. 
ferden açıklara uzanan derin pasların 
birinde Orharun ortaya attığı topu Şa.. 
banın kafa ile ağlara takması a.yesin _ 
~ ilk sayıyı kazandı. 

Bu golden sonra Fenerliler on daki
ka hlkim oynadılar. Fakat Fikretin fe
na oyunu yüzünden aarılicivertliler gol 
çrkaramıyorlardı. 

38 lnCt dHibda !derin bir paa alan 
SüJeylnaniye af ~ğr Sedac1i evire çe
vire geçti ve bleye kuvvetli bir §Üt 
yolladı. Needctin plonjonundan sonra 
10l açrk Hamdinin ayağına geçen top 
oradan Fener kalesine girdi. Bu bera -
~rlik çok devam edemedi. Sarılacivert 
takrmmm merkez muhacimi Muzaf • 
fer; sağ açık Naciye bulunmaz bir fn
aat hazırlıyarak takımına ikinci sayıyı 
kazandımuı oldu. Ve ha!taym böylece 
2-1 Fenerin leh.ine nihayet buldu. 

ikinci devre 
Süteymaniyeliler bu ~vrede çok düz. 

gün bir ıekilde 'bqladılar. Top daha zi
yade onların sevk ve idaresine tabi olu.. 

yor. Ekserisi ikinci maçı yapmakta olan 
Fenerli oyuncularda yorgunluk ve ta

-katsizlik var. Süleymaniyelilcrin bu e. 

nerjik ve güzel oyununa ttıukabele et
miye çalışan Fenerliler bir türlü haki • 
miyeti ele alamıyorlar. 'Müsavi Jckilde 
devam dden oyunda iki kale önünde de 
heyecanlı sahneler hasıl oluyordu. 

On beşinci dakilcadan sonra bütün 
gayretini toplayan Fcnerbahçe takımı 
galibiyeti garantiye bağlamak azmiyle 
tt'krar hakimiyeti ele aldı. Muzafft'rin 
bir pasmr enerji ile takip eden Şaban 
müdafaa ve kalecifıin müdahalesini ber 
taraf ederek topu köşeden ağlara taka
rak gol farkını ikiye çıkarmış oldu. 

Bu say~:Jan sonra Fener hücum hat. 
t:nda Şabanla Muzafferin büsbütün a
çıldıklan ve Süleymaniyc müdafaasını 
çok hırpaladıktan görülüyordu. Şa • 
handan yerinde 'bir pas alan Muzaffe. 
r!n çok şiddetli bir JÜtü yirminci da. 
kikada kale direklerini sarsarak avut ol 
du. 

Fikretin fena bir güni;ni:Je bulun
ması ye sol açrk Orhanrn çalım sevdası 
yüzünden Muzafferin büyük emeklerle 
hazırladıgı hücumlar hed'Cr olup gidL 

Şeref sta<dloırıda .............................. , ... 
Yazan : A. Mesut 

Vefa 4 - Topkapı 1 
Şeref stadında günün ilk birinci 1 

küme maçını Vefa ile Topkapı yaptı. 
Müsabakaya vaktinden geç baş. 

landı. Saha çamurlu idi. Oyun yağ. 
mur altında devam etti. 

Bu karşılaşma umulduğundan 
fazla heyecanlı oldu. Topkıı.pı maça 
çok gllzel başlamıştı. Bilhassa birin
cl devrede çok çetin oynadı. Akınlar 
da başka bir güzellik, başka bir tarz 
g6rUIUyordu. 

Oyunun başlamasından 15 dakl. 
ka sonra yani 13,30 da Vefalı Saim 
kafa vurruken ayak koyan bir 
oyuncu yUzUnden yaralandı. Oyun
dan cıktı. Vefalıların on kişi kalma. 
sından istifade eden Topkapılıl~r ilk 
sayılarını yaptılar. 13,54 do Topkapı 
birle gaJlp nzfyette. 

Bundan sonra Vefalıların açıldı

ğını görUyoruz. Fakat bir netice ala
madan birinci devre bitti. 

İkinci devre başladığı zaman, ga
lfp vaziyette olan Topkapılılar bera
berliği temin etmek için yeşil beyaz 
lıl1'r pek çok uğraştılar. Kalelerini 
iyi müdafaa edon Toplcapılılar J 4 ,1 O 
dan 14,21 e kadar sıkr hilcumlar ya 

pan Vefaltlnra sayı yapmak lnıkanı
vermedller. H,22 de Vefalılar güzel 
bir akından sonra Lütffnin ayağfle 
trHı:ikten bir gol kazandı. 

Bundan sonra Vefalılar galip gel 
nıek için çok azimli bfr oyun ~ıkar
mnya başladılar. 

14.44 de saiç Hüseylnin Yerdiği 
bir pası ŞUkrU gole tahvil etti. Bu 
andan itibaren Vefa takımı h~klmi
yeti e1iııe aldı. 

14,45 de de .Muhteşem frikikten 
çok gUzel bir vuruşla takımına 3 ün 
cil golü kazandırdı. Topkapının bun 
dan sonra bocaladığ'ı görülüyordu. 

14,50 de HUscyinin yerinde ·ver
diği bir pastan istifade eden ŞUkrü 
iyi bir vuruşla 4 Uncu golü yaptı. 
Bu suretle maç 5 dakllrn daha Vefa 
nrn tiRtUn oyunu altında devam etti 
ve 4-1 bitti. 
Takımlar bu maçta şu kadrolar

la çıkmışlardı: 
VEP~\: 

Halük
0 

- Saim. Süleyman - Ab-
düş, Lutfl, Mu:;tafn - 1\Iuhteşcm, 

Hüseyin, LAtif, Şükrü, :Mahmut. 
TOI'KAPI: 
Tahsin - Hakkı, Fethi - Sürey

ya, 1\lahmut, Tahsin - Salfihaddin, 
Yunus, Hamit. Besim. 

Beşikt~ş 11 - Eyüp 2 
------Şerer stadında günün son maçını ) 

Beşlktaşla - Eyüp yaptı. J 
1 inciyi Nflzım, 2 inciyi .Muzaffer, 

3 üncUyU gene Nttzım, 4 UncUyU Fey
zi, Eyüp takımı kalecisinin hastalan 

ması üzerine kalecisinden mahrum 
du. Buna ra~men hastalıktan yeni 
kalkan Şükrü takımında oynuyor
du. Beşlktaşta da: Hüsnü, Hayati 
yoktular: 

Oyunu Adnan Akın idare etti. 
Oyunun birinci devresinin ilk an

ları mütevazin bir halde devam edt
Yordn. Fakat 5 inci dakikadan sonra 
Beşiktaş Ustüste 6 gol yaptr. 

yor ve sayı adedi bir türlü yükselmi -
yordu. 

Fikretin sol a~ığa geçmesi üzerine 
oyunun rengi birdenbire değişti Ve Fe
nerbahçenin hücumları d-:rhal seyyal 
bir hal aldı. Nihayet 37 inci dakikalda 
Muzaffer bomba bir şütle dördüncü 
golü kaydetti. 

Otuz dokuzuncu dakikada Süleyma_ 
niyelilerin tehlikeli bir şütünü seyrettik. 
Top avuta çıktı. Bunu biraz sonra tb
rahimin Necdetin kucaeında kalan bir 
vuruşu takip etti. Kırk dördüncü da -
kikal:Ja Fcnerbahçe ortadan tekrar hü. 
cuma· geçti. M uz:ıfferin çok güzel bir 
şütünü maharetle kurtaran Süleymani -
yenin kalecisi Muvaffak dört gol yeme
sine rağmen maçı muvaffakıyetle çıkar 
mış olduğunu göylece bir daha isbat et.. 
ti ve müsabaka 4-1 Fenerbahçenin 
galebesiyle nihayet buldu. 

Süleymaniyeliler umumiyet itibariyle 
güzel oynadılar. Ruhi, Daniş, İbrahim
ler çok iyi idiler. Fenerbahçe takımın.. 
da ise Şaban, Muzaffer, Lebip, Aytan, 
ve Hayati biraz da Naci muvaffak oldu -
lar. 

EyilplUler de buna mukabil Beşik 
taş mdafansının yaptığı bir penal
tıdan Jstifadc ederek Şükrü Yasıta
eilo vaziyeti 4-1 yaptıktan biraz son 
ra, Şerefin gUzel bir şütü 5 inci golU 
yaptr. 

Eylip kalecisinin noksanlığmı se
zen ReşlktaşlıJar mUtemadf nkınlar
ln Eyilp kalesini şilt yağmuru altın
da bıraktılar. Muzaffer hunlardan 
birini golle neticelendirdi ve birJnci 
devre 6-1 bitti. 

lklncl devrede kalecisi eksik olan 
' Eyüp çok çalıştı. Bµnun neticesi Hay 

dar ikinci golfi yaptı. 

Biribirfndcn lyl muhacimi olan 
Beşiktaş takımı Eyüp kalesine şUt 
atmak fırsatını buldular. 7 inciyi 
NAzım, 8 inciyi Eşrof, 9 uncuyu gene 
Nttzım, 10 uncuyu da Eyüplülerin 
yaptığı penaltıdan Enver yaptı. 

Beşiktaşlılar 11 inci golü de Şere
fin bir şütile kazandılar. 

nu suretle oyun 11-2 gibi mühim 
bir farkla bitti. 

Eyilp knlecisl Halit bugün takım
da olsa idi Eyüpliller bu kadar mü
him bir farkla yenilmezlerdl. 

Ankara ve lzmirdeki 
maçlar 

Ankara; 28 (hususı) - Şehrimiz 

lik maçlarına bugün de devam edildi. 
ve §U neticeler almldı : 

~ h• antrı•nin sağına tesadüf e
~. -c',.\'l-' 
'«l'; .\J 0 nda Almanya te~hir edilmiş 
'\ııA '11aııya pavi~·onu Almanyadn 
' "'1ıları .J ' 

t <loıc1 muhtelif hayvanların reı:ıim 
"· &ıı~rlılmuş cisimleriyle süslenmiş· 
~tl t ~ssa tekmil duvarları kaplır1:k boynuzlarının bolluğu ve 

oluyor demektir. Bu kadar milletin iş

tirak ettiği bu sergide bizim neden 

temsil edilmediğimizi bilmiyorum. A

caba davet mi edilmedik. yoksa, bü

tün Bnikan, hatta Avrupa milletlerin

den zengin olan av sporumuz teşkilat
sızlık yüzünden mi cesaret edemedi? 

Rasing -Arsenal maçı 
Ingiliz takımının 2 - O galebesile 

neticelendi 

Muhafızgücü 2 Gençlerbirliği: 1 
Bu son maçta birinci devrenin 2Sin 

ci dakikasında hakem Muhafızın aağ 
müdafiini sahadan çıkardı. Bunun ü. 
ze.rjnc sağ açrk müdafaaya geçerek o. 
yuna yeniden başlandı ve Muhafızgü 
çü on kişi ile oynadı. 

• * • 

~ <ır •nı:ı.n a ,.c:ılarının tasvirleri gö· 
\ t. .. Pıyor .Almanya halinin karşı~ı-

~adij . 
kt l« f ed n ayni uzunluk \'C r-:e-

~ tah:ı 1 J1~''''on diğer on bir mille
!! edılmi~tir. 

Serginin son kısmı sanayie aittir. 
Burada C:'l son sistem av tüfcnh"'leri \'C 

le\'nzımı mebdeden itibaren geçirdiği 
muhtelif hatvclerlc görülmektedir. 

Su.at Erler 

Paris, 29 (Hususi) - Her sene, ayni tarihte, hasılatı kamilen hayır işlerine 
sarfedilmek Uzere Pariste yapılan Rasing - Arsenal macı. dün çok büyük bir 
kalabalık öııiinde Kolomb stadında icra edildi, ~ok heyecanlı ve güzel bir oyun 

neticesinde, Arsenal 2-0 galib geldi. 

İzmir 28 (hususi) - Bugün de. 
vam edilen lik maçlannda Doğanspor 

1 - 13 Demirsporu, Ateş 5-2 Alsanca 
ğı mağlUp etti. 

Üçok ile Yamanlar arasmldaki maç 
ta Yamanlar 8 - 2 mağllıp vaziyette 
iken hakeme itiraz ederek sahadan ~
kildiler. 



;··------_- . ... O .ünün _ ve-· bugünün haber ve had.iseler-i ·.-
_ _ •••••••• :~.... ....... ..•.. ... . . .... . ... .. . . - - - ·- ~ ı 

Hatayın bayaamı 
Antakya, 29 (Hıausi) - Hatayda 

Milletler Cemiyetinin kabul ettiği statü 
ve ana yasa bugün meriyete ginniJtir. 
Bütün Hatayda bugün bayram yapıl -
maktadır. Her taraf daha dünden do -
nanmıştr. Mahalli idarenin hareketi yil
zünden hasıl olan malUm vaziyete rağ
mer bu saate kadar herhangi bir !hadise 
çıkmamıştır. Tahrik unsurlan faaliyete 
geçmezlerse akpma kadar da bir hL 
dise olmıyacağı tabiidir. 

Sı.ıriye fevaklade komiseri Kont dö 
Maı tel kararını deği§tirerek Hataya 
gelnıeğe karar vermiş ve Şamdan hare
ket ~tmiştir. 

B\lgünkü bayramda bayrak çektre 
yüzünden çıkan ihtilaf dolayısiyle 

Fransız d elegesi dün akşam geç vak'' 
parti azalarını delegasyo"'a rlavet etmis 
ve lbu meseleyi görü~müştür. ~ 

rransız •delegesi, Roje Garo, sancak 
Türkleri arasında da merasim ve bav 
ramJa Suriye bayrağının çekilmesine 
mün•anaat edilmek istenlidiaine dair 
bir cereyanın mevcut bulund~ğu ha be • 
rini aldığını, statü ve anayasada Suriye 
bayrağının kaldırılaca ğına dair bir 
kayd ve sarahat olmaması dolayısiyle 
böyle bir ha reketin doğru olmıyacağını 
söylemiştir. Fransız delegesine göre 
Suriye bayrağının çekilip çekilmemesi 
meselesi aliikadar devletler arasında ve 
diplomatik yoltarla haltedilecek 'bir 
iştir. 

Bunun üzerine Türk mümessil heyeti 
stati.i:le Suriye otoritcsirun kaldırılaca
ğına dair kat'i sarahat olduğuna göre 
Suriye bayrağını resmi binalara çekme
nin Sancağın istiklaliyle telif edilerni • 
yeceğini ve bu hareketin Sancak halkı 
üzerinde derin bir tesir husule getire • 
ceği cevabını vermişlerdir. 

Türkler ilaveten demişlerdir ki: 
- Hatayda yalnız Hatay bayrağı 

çekilebilir. Bu isarr yüzünden bir ka
rışıklı çrkarsa bunun mes'ulü mahalli 
hükumet olacaktır.,; 

Delege yalnız hükumet konağı, jan
darma ve belcl:iiye dairelerinde Suriye 
bayrağının çe~ilec:;eği.ni1,;';\'.._ürklere bir 
cemile olmak ilzere sokaklara, yollara, 
çarşılarda ve hususi binalara Suriye bay 
rağı çekilmesine mUsaade edilmiye<:eği
ni, statünün ilanı gününde siyai mUcrim 
]erin affolunacağı, Halkevinin açılma. 
~ıına müsaade edeceğini bildirmiştir. 

'tt.atay bizim milli davamızdır,, 
Ankara; 29 (hususi) - Yeni Hatay 

rejiminin meriyete girmesi dolayısiyle 
"Ulus" .gazetesi bugün §U makaleyi neı 
rcdiyor: 

"Bugün Cenevrede kabul edilmiı o
lan metinler mucibince Hatayın yeni re 
jimi meriyete giriyor. Kardeılerimize 
ve pütıJn Hatay halkına kutlu olsun. 

İnkişafında matlOp olan asıl netice
ye vusul için bu yeni idare Uç merhale 
katedecektir. İşte bugün bunların birin 
\:isine ba~byoruz. 

Bu birinci merhale milletler cemiye 
tinin Hatay için kabul etmi§ olduğu müs 
takil rejimin henüz basamağını teşkil 
eder. Çünkü Hatay rejimi tam iatiklfile 
varmadan evvel ilk intihabata kadar mu 

rakkat bir fransız idaresinin franıırz man 
oası icabatı altında bir intikal devresi 
geçirecektir. Bu devreden sonra Hatay 
halkı mcf.:lisinh.: intihap etmi§ olacak ve 
o meclis de devlet reisini seçerek milli 
hükumetin tesisine lazımgelen ınekaniz 
mayı harekete geçirecektir. 

15 nisan 1938 den ba§lıyacak olan 
bu ikirt:i merhale yine milli idarenin 
manda rejimi icabatına uygun olarak yü 
:rilmcsini iltizam etmek dolayısiyle ikin 
ci bir intikal devresi teıkil edd.:ektir. 
:Yani Hatay bu devrede de milli h'.ikjl
metini tesis etmiı olmasına rağmen he 
nüz tam istiklale kavuımuı olmiyacak 
ve fransız mandasının tesiratına tabi 
kalat.:aktır. 

Suri~e ve Lübnan mandasının fran
sa tarafından milli hUkilmetlere terkini 
istihdaf eden .;,uahedelcr meriyet mev 
kiine girerek o muahedelerde derpi§ e 
dilen iki senelik müddet geçtikten son
ra Suriye ve Lübnan ile birlikte Hatay 
da tam istiklale kavuşmuı olacak ve il 
zerinde milletler cemiyetinin sır! bir 
"kanuniyet mürakabesi" dcytt.:eğimiz 

nazari kontrolundan başka bir kayd ve 
şarta tabi oJmiyan tam bir istiklal man
zarası gösterecek ve Hatayın asıl milli 
hayatı 0 gUnden başlıyacaktır. 

Hatay halkını bu m:sud neticeye i
sal ederek Jayik olduğu bahliyar ve müs 

takil hayata kaVU§turacalc olan devre
nin asıl intihabatın hazırlandığı ve ya
pıldığı birinci intikal devresi olduğu ko 
laylıkla anlaşılır. Bu devrede gerek fran 
sız manda idaresinin gerek milletler ce
mi yeti tarafından gönderilen ve gönderi 
lt•.:ek olan komiayonlann vazifesi 
halkı dilediğini ifade edebileck tartlar 
içinde intihap sandıklanna göndermek
ten ibarettir. Bunun haricinde yapıİacak 
hareketler 9izzat halkın intihap propa 
gandalanna münhasır kalmak ve yuka 
nda bahsettiğimiz otoriteler tarafın
dan velevki bilvasıta olsun, bir müda
haleyi tazammun etmemek lazım gelir. 
Bu cihete olan büy:.ik hassasiyetimizi 
rejimin meriyete gird!ği bugün de bir 
kere daha katiyetle ifa.de etmek isteriz. 

Evet, biz Hatay rejimiyle, onu ha
zırlıyan devletlerle, intihabatın sureti 
cereyaniyle, fransızlarm ve cemiyeti ak 
vam komisyonunun tarzr hareketleriyle 
hülasa Hatay intihabatından çıkacak ne 
tice ile alakadarız ve bize verilen senet 
!erin en küçük ihlale uğramamasını ya
kından mürakabe edeceğiz. 

Büyük millet meclisi kürsüs:.inden 
Türk milletinin sesi Atatürk lisaniyle 
yükselirken Hatay meselesi iki defa 
"büyük bir milli davamız" olarak tavsif 
edilmişti. 

Hatay işi türkler için, Tr:.irkiye cum 
huriyeti için bihakkin milli bir davadır. 
Bu davayı Atatürk on beş sene evvel 
Adanada yaslı Hatay kızlanna hitap e
derken ilan etmiş ve o davanın temelini 
atmıştır. 

Sulh yolunda 1921 de yaptığı birin 
ci büyük fedakarlığı Türkiye, p..rta mu 
allak olarak yapmJftı. 

Ni~n inkar edelim? Cemiyeti ak
vam önünde türkiye 1937 de ikinci defa 
olarak sulh uğrunda fadakS.rlıkta bulun 
mu1tur. Eğer milletler cemiyetinde ka 
bul edilmiı olan metinler, ifa.de ettikte 
ri bütı:.in manalarda hakkiyle tatbik edi 
lirse Türkiyenin yapmıı olduğu büyük 
fera.gatin mukabili verilmiı ve muvaze 
neler tesis edilmiJ olur. Fakat o metin
ler birer göz boyacılığından ibaret ka 
lrr v.e neticelerinde Türkiyeye mevu.d 
idare tromıu Hatayda teessüs ctınne 

sulh yolundaki fedaklrlığı Türkiyenin 
elinden igfal suretiyle alınmış ve türki
yenin itminanı bir safdilliğe istinad et
miş olur ki, her zaman hakkını anyan 
bu milletin bu bariz hakksızlığa kaqı 
aksülameli nasıl olsa kendini gösterir ve 
tesirlerini yapar. 

Fransızlarla olan münasebetlerimiz 
yolunda, dostluk sahasında inkişaf et
mt-kte görı:.inüyor. Fakat Atatürk dedi 
ki: ''yarınki Türk-Fransız müpasebetle 
rinin dilediğimiz yolda inkip.fına Ha
tay işinin iyi bir yönde yürümesi, esaslı 
bir ölçü ve amil olal.:.aktır kannatinde
yim." Bunu dostlanmızrn hakkiyle anli-

yaC"aklarına ve Hatay meselesinin hal
linne velev ikinci derecedeki küçmc me 
mudann dürüstlükten vaki olacak en u 
fak inbiraflannın bu dostluğa birer dar 
be ,,ıacağını takdir edeceklerine inan
malt istiyoruz. 

1stiyoruz ki Fransa hükumetinin Pa 
rist~ki lisaniyle Beyruttaki lisanı biribi 
rine uysun, İstiyoruz ki Türk-Fransız 
dos"luğunun lüzumunu, faydasını ve i
t.:abatını Bey.rut da Paris kadar takdir et 

sin. İstiyoruz ki Hatayda manda idare
si partizan zihniyetinden feragat etsin. 
Orada §U veya bu unsurun fazla rey al
masiyle alakadar olmasın. Şu veya bu 
ırk mensuplarını haklannm müdafaa ve 
himaye kisvesi altında parçalamağa ça 
lışmasm. 

Biz Hatay itini beynelmilel bir mu
varfakiyetin üç günlük ifadesi gibi al 
madık. Biz Hatay i§inde beynelmilel 
muvaffakiyet peıinden koşmadık. Cenev 

re antaımalannr izzeti nefsimizi tatmine 
yarayacak bir bot teneke gürültüsü telak 
ki etmedik.Cenevre anlaşmalani bizi ıe 

vindirmi§ değildir.O fedak!rlığı Türkler 
netice, haklanru tasavvur ettikleri derct.:e 
de tatmin eder ümidiyle kabul etiler ve bu 

gün Cenevre mukarreratmın arifesinde 
olduğu gibi hassasiyetle alaka ile, hatta 
endite ile bekliyerek filiyatın nazariya
ta uygun olup olmadığını görmek isti
yorlar. 

Hatay halkının akibetine olan alaka 
ve merbutiyetimizi gizlemeğe lüzum 
görmeden Han ediyoruz: 

Hatay bizim büyUk bir milli dava
mızdır. 

Japonyaya yeni 
bir nota 

lnglltere ve Fransa 
protestoda 
bulundular 

Tokyo, 29 (A,A,) - İngiliz ve 
Fransız sefirleri, pazar gilnil öğle
den sonra Hirotayı ziyaret ederek 
kendisine Şanghay gümrUklerl hak
kında ayni suretle tanzim eaumış 
olan birer nota vermişlerdir. 

Japonyau namına söz söylemeğe 
saH\hlyettar bir zat, beyanatta bu
lunarak Japon cebannm heniiz ve
rilmemiş olduğunu söylemiş ve Ja
pon hükumetinin Çin gümrüklerinin 
ecnebi lstlkrazlarının rehinleri ol
duğunu takdir ettiğini fakat gUm
rilk varidatının cephane tedariki 1-
çin kullanılması tecviz edilemlyece
ğl için bu varidatın Japon makamla
rı tarafından kontrol edilmesi l~zım 
geldiğini na.ve etmiştir. 

Ingilizleri tehdit 
Şanghay 28 (A,A,) - Chinkiang' 

da bulunan altı İngiliz vapurunun 
ge rl alınması için Japonlar tarafın
dan lngiliz makamları nezdinde 
~iddetll tcşebbUslerdo bulunulmuş
tur. 

Japon keşif tayyarelerinin rapor
larına nazaran bu vapurlar mevcu
diyetlerile binlerce Çin kayığını mu 
hafaza. etmek istiyorlarmış gibi bun 
ların arasında demirlemişlerdir. 

Tokyoda. çıkan Asahi Shimbun ga
zetesi Japon askert makamatının 

fnglllz gemilerinin muayyen 
bir mühlet zarfında geri 
çekilmelerini diplomast yoluyla ta
lep etmiş olduğunu, bu mUhletin geç 
meal halinde bombardımanın başlı
yacağınt yazmaktadır. 

Japon tayyarelerinin faaliyeti 
Nankln, 28 (A,A,) - Japon tayya 

releri, Ya.ngtse Uzerinde k!ln Şlkl
ang limanına 140 botnba atmışlar
dır. Sanıldığına göre Çinliler ara-
sında cok telefat vardır. Çin asker
lerini nakletmekte olan bir tren Vu-
hu civarında Suançende tahrip edil
miştir. YUz klşl kadar öHl vardır .. 

Bunları 
BUlyor muaunuz? 
"-" 2-2 ~ _, ._-

Ruzveltin 
ceddi 

Son :zamanlarda (Estonya)da mey
dana çıkarılan bazı vesikalara göre, bi.r
leıik Amerika cumhurreisi Ruzveltin 
•.:eddi, 1625 yılında, Estıonyarun ıimdiki 

merkezi olan Reval şehrinde d:.inyaya 
gelen Marten liofman isminde birisi
dir. 

Hofman, bir müddet İsveç ordusun 
da zabitlik etıniş, 90nra istifasını vere
rek Hollandaya gitmiştir, 1657 de de A
merikaya hicret etmiıtir. 

O sıralarda, Klaes Van Rozvclt adlı 
bir Hollandalı da Amerikaya gitmi§tir. 

Hofmanla Klacs ailesi Nev Yorkta 
yaşıyorlardı, 

17 52 de, Klaes Rozveltin torunu
nun oğlu İzak Rozvelt; Korneliya Hof
manla evlendi. 

Şu halde, ıimdiki cumhurreisi Frank 
len Ruzvelt, İzak Ruzveltin torununun 
oğlu oluyor demektir. 

... LUle ta,ı 
En ıyısı, en ınakbulii Eskişehride çı 

kar. Kuyulardan çıkarıldığı vakit ıslak, 
ağır ve san renklidir. Yazın açık hava
da sedlir: kışın sıcak yerlerde kurutu.. 
lur. 

Kuruyunca ağırlığının üçte ikisini 
k1tybcıder, katılaıır, beyazlanır, adeta 

kar gibi olur. Evvela sıak suya batml

mtı bir bez parça.siyle silinir, sonra bı
çalda düzeltilir. Balmumu ile cila veri
lir. 

Bira eskiden de 
ma·ommuf 

Babiltiler bira içerlermiş .. (Babilon) 
şehri. civarında yapılan son araştırma -

larda bulunan kilden mamul bir kabın 
üzerinde biranın nasıl yapıldığı yazılı
dır. 

Fakat o zamanlar, şimdiki gibi ömür 
otu kullanılmıyor, biralar ardıçla veya 
çiçekleri milnehbih bir hassaya malik 
güzel kokulu otlarla yapılıyormuş .. 

On iki bin llrahk eldiven 
Hind mihr~.:elerinden Bahadirin eli 

tamııın 12 bin lira değerinde taşlarla, 
incilerle süslü; cl~iven içinde saklı im.iş. 
Eldivenit yalnız dua ederken çıkanmu§. 

.. 
~~·~?· 
~~· ,,. aıttrnııntımnmu ___________ _..... 

Doktor Şaht'ı n i stifası ,.ı 
KURUN' dH Bitler \•c arkadaştan iktisadi sahada 

1 

B UGONKC Ahnanyanın lktlaadi ve nıall 
hayatında bU)1lk bir rol oynaıruı olan 

Ekonomi nazın doktor Şabt çekU.mJttir. A 
•mı Ua, buglliıkU yazısında bu bldleenln OV\ 

naamı tahlll Nllyor: 

"Doktor Şaht \'ersay muahedesinin mail 
eaaamı tc§kll eden Yung plA.nını hazırlarken 
bu memleketin beynelmilel lktiıad1 A.leml 
içinde bir mevki alması gayesini istibdat 

ediyordu. Yung p!A.nı sukut ettikten sonra 
da gene Almanya ne harici A.lem arasmda 
asgar1 bir had da iresinde Jk tısadl te~rlklmc 

aal 1mklnlanm d:ılma aradı. 

Halbuki bugünkü Nazi Almanyasının eko 
nomlk prenalbf başkadır. Na!!yonal soııya 

llzm rejimi tıpkı fa§ist İtalya gibi otar§I ta 
ra!tandır. 

man mllletlnln kendi kendine yetmesini ut 
yorlar. 

ın1e1<et 
.MUmkUn olduğu kadıır başka nıe r 

·orıa · !erle m al mUbadelcslnl keSI\!eğe çalışı) 1 ·asyo~ lşte bu noktadan dok tor Şaht ııe r\ ra 
sosyalizm rejiminin ekonomi başkanları 8 

sında açık bir lhtilö.f vardı. Uu thtiiaJ, ~ 
tıcYnel 

man zaman kendini gösterir, arasıra rd1 
milel basın hayatına kadar inUkal tde ' 

Fakat öyle görOlllyor ki artık doktor şab~ 
muhalifleri şimdiye kadar a lt tan a lta de''& 

t:ınf!ller 
eden prensip m ücadelesinde galebe e • u 
dir .. Alman Ekonomi Nazırmm 13tif8!1 b\lfl 

ııı 
gösterir. B ilhassa Doktor Şııbtm ı.stifaSl df P 
g lllz nazırı Lord Halifaksm BerUne gl 

Hltıerle konuştuktan sonra vukua gcıınJŞ ol 
maaı da manalıdır.,, --· 

Hatayhlar1n sevincin i kend i 
kalplerimizde h issediyoru z 

CUMHURI YET' de tacağını göreceğiz. Biz göreceğiz ve d~ 

HATA1·, Milletler oemlyeUnln kant.n mo 
cUıfnoe bug'ün fillen tııtlklA.U.ne kavoı 

mu, bulunuyor. Yunua Nadi, bundan doğan 
.evlnçfortnl anlatarak Hataylıl.ann kalblerin1 
dolclurm&kta olan 90nsuz 11&&det şe\·klerln1 

pek lı,1 &nla4ıfmııu \ '9 bu eevklerl aynen 
kf'ndi kalblerlmlzde duydupmuıu tebarin 
ettfrfyor, eliyor ki: 

.. Şimdi varlığmm aellmet ve emniyet! tıd 
bllyUk devletin ke!aletl altına almmıo kUçUk 
bir memlekette haric! endişelerden azade bir 
halk idaresinin nasıl bir cennet hayatı yara 

görecek. Hataydan dUnyaya l§te b6yle ısrııe-e 
bir saadet levhuı çıkm&J!Dlı kendJml.Ze P' 
edlnmlı bulunuyoruz. Saklamağa ııacet yoıı: 
tur k1 bu kUçllk kardq ülkenin o dediği 
mlz saadet cennetine biran önce ve nınaıJtllD 
olduğu kadar fazla lnkılA.p edebilDl•:; 
elimizden gelebilecek yardnnlann aza 
yapacağız, ve kendlalnin, dlğer koınJUlartı' 
dan bqlıyıırak bUtnn dünyadan, hep bU g6' 

gtırın• le bakılarak muamele ve mukabele eıı 
Bini açıkça ve blltUn bir aam!mJyeUe teın 
nı edeceğiz.,, 

Fransız nazırlar1nu1 Londra seyahati 
AKŞAM'da : ve hlklmlyetlnl Okyanuslar ortasında~ 

F RANSIZ bafveklllle hariciye na7.ırmm 

Alman meeelceJnl &'Öriltmek üzere Lon 
draya a-ltttklerlnden babııeden (F. T.) diyor 

lnglltereye bu netice pek vahim geııni1or;, 
Bunun vahim olmadı#ma, kıta devıett 0 d 

ve harpten ııonra A vnıpada hftJdın ~ 
ihraz eden Fransayı da ikna münıkiln oı. 

"İngiltere, Bertin - Roma mlbverlnJ boz m~ranınz na.zırlan Alman bUyUmeaiJıe ~ 
mak için HIUerl tatmin ederek Berlin - Lon _ 

ki: 

dra mlhvc.rl yaratmak laUyor. Londra gaze olmaaa.lar da, Almanyanm "emrivakil~ıat 
leleri içinde, Avrupada Cermen hlkim.Jyetinl temile,.,lngllterenin "mcna.fllni nered~teJS 
mukadder görenler bile var. •'Coğratl mev sa oraya meyletme.al sistemi,. elele ve etf 
kil, Almanyaya bu muvatfaklyeU bahşedi;yor. kelll ne diyebilecekler? Ne yapabnecel1 ,O 
Cermen vahdetini meydana getirmemek en Nazırların Londra seyahati k&rlısıııda 
dişealle BllyUk Britanya ve Domlnyonlan .dUoUnce hasıl oluyor: ısıt1' 

harp edecek değil ya..,, dlyorlar. Franııanm ı.temedlğl ~ylere mani 01 ... 
Anlaşılıyor ki tnglll.% slyuetı, Blsmarkm için mUeyyideal nedir'! - Protesto etı!S tııı' 

yaptığı itlerin mabadlnl tamamlıyan Hltıere konferans toplamak, ilhakları tasdik e 
mllzaheret edecek. mek. ,,ı 

Avrupa kıtut hAldmlyetl Almanyaya ge Bunlar da, Almanyanın bUyUmesıoe Dl 
~ecekmJş ! Anhamlnha }>lr ada devleti olan olacak oeyler deflldlr.,, 
~---~....:..:.:.-...;...:.~...;;.;;.;_~~~~~~~~_.;.~~~-~~~--~~~--....:.;,.;,.;-

Konyayı müthiş 
bir sel bastı 

Karadenizde bir gemi battı 
Seller Konyada kırk kadar 

ev yıktı, ölen yoktur . 
Hükumet selden mutazarrır olatı ıaJ 

lelere lbımgelen yardımda bulunmaıct' 
dır. 

_.. Bnştarafı 1 incide 
dereyi taşırmıştır. Huıule gelen seller 
iki koldan şehre girmiJtir, Sel kolların 
dan birisi bazı bağ ve bahçelerde hafif 
tahripler yaparak ziraat mektebi etrafı
nı askeri orta mektep civarını kaplamıı, 
Selimiye, Akba! mahallelerinden uza
narak şehrin }İmaline dogru ilerlemiı-

Şehrimizde yağmur ve 
karadenizde fırtına 

Ş h . . d "k" .. n.d.. devam eden 
e nmız e ı ı gu ur . . bulll 

yağmur ve soğuklar kı§ı getırını~ ler. 
nuyor. Liman dairesine gelen 'haber nın 

tir. Meram deresi dcrekö~:inde ilk tahri Karadenizde ehemiyetli bir fırtına Jcta 
hükum 9:irmekte olduğunu anlatrna .. 8• 

batınr elektrik fabrikası bendleri üzerin b b" " k posta ~ 
de göstermiş ve şehrin elektrikleri saat dır. Bununla bera er uyu n ge 
24e dogru sönmÜJtilr. Bu sel yolu üze- purları mutad seferlerini yapmakta 
rinde bulunan Dereköyünde 1 ev yıkıl ri kalmamışlardır. ~hsB 
mış, bazı hay' van1ar sularla sürüklene- Karadeniz.deki son f ırtınatar, srııa .. . . . batrrıa 
rek bog"' ulmuctur. nı Huda adında bır gemının gore 

:ıı V ·1 turrıata . 
Sel Meram bağlarını da kaplamıf ve sebeb olmuştur. erı en ma ı. ıı· 

d İhsanı Hüda Bulgaristanın Burgab·•la «ehirle Meram arasın a araba ve otcmo- t tan " 
'll' d d "ki" k s bil münakaleleri durmuştur. Meramda manın an ° un yu ıyere · ete fıt 
bulunan vali konağının dört tarafı da ~lmekte iken, Karaburun önl:~n bir 
sellerle sarılmı<ıtır. tınaya tutulmuş ve saatlerce b r ı,at 

:ıı •• k. 1 bera e 
Vali Cemal Bardakçı gece ı le 9og bd;alama.dan sonra yu ıy e batı. 

· · 6 k" Tk mürette ·ı ru atla ıehre gelerek .set ınıntakasında mıştır. Gemının ışı 1 tarab1 • 

hükumetçe alınan tedbirlere nezaret et ufak bir sandalla canlarını kur 
miştir. m!şlerdir. dınd• 

Sel şehrin ı.;enup mahallelerine yü • Bandırma limanında ~~r~~:~:)'8ra1' 
rümüıtür ve bu kol ilerleyiş sıraşında 8 tonluk bir kayık demırını 
demiryolu menfezlerinden bazılannı da karaya düşmüş parçalanmıştır. :13ıırt' 

1 .. "nden r 
tahrip etmiştir. Sürekli yağmur ar y uzu ırrıuttıl . 

Cedidiye, Mamuriye mahalleleri ve da Orhanili yolunda bir kaza 
0 

··1cen ç• 
Mavipazar semtleri su altındadır. Bir kamyon, ııellerle bir tarafı ç~ııın~ 

Seller ziraat mektebini, askeri ku- tak köprüsünden geçerken yuva ~tıt· 
... b" b kinde bulunan iki kioııi yaratan mandanlığın bulundugu ınayı asmıt. -ı :s 

buraıarda önüne çıkan daha bazı evleri Fransa ltalyaf l 
yıkmıştır. Sel memleket hastahanesiyle protesto etli -"'. 
hapishaneyi de kısmen basmııtır. s· asi JJl~· ~ 

Yağmur dün dinmiş, seller çekilme Paris, 28 (A. A.) - ~~ ıısrjc>), 
ğe ba§lamıştır. filde teyid olunduğuna gore, b'ııtf 

Muhacir mahallesinde ve şehrin ıi· genel ~kreteri, Legcr, Fra~~ t1C'l iltl 
malindeki fakir mahallelerde 30-401cadar ye n:ı.zın CampinchPnin bir ~~ıeritılJ'l 

ev yıkılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. alakadar olarak İtalyan ga.ze ~ 
Sel yüzünden 300 kadar nüfusun açık hücumları İtalyan masta.bil 
ta kaldığı tahmin cidlmektedir. · neminde protesto etmiştir. 
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Baş döndürücü bir faallyet 

,, 
epçecik,, Makineler durmadan dönü_yor ; 

bobinler durmadan doluyor Yazan: Musta fa 
l)ÜNKO KlSMIN HüLAsAsI muz gtınUydU. Fakat boğucu sıcak Buradaki işçiler beni kat iyen yadırgamadılar; oolurla 

O Yll kuraklık varıiır. Ekinler yat 
rnbourauzıuktan bir karl§lan yukarı 

Ylanama CUk.J mı§lardır. Ka.aabanın ço 
~ an, eakt bir ananeye uyarak 
uır n • 
Ya evı :>'lltmur duaaı olan Kepçeclk 

Pınata karar veriyorlar. 
lilk!y rt kak e) anlatan, yaramaz bir 80 

.dı çocuğudur. Ayni mahallede 
na a ' 

cı amdun denilen bir çocuk var 
ç 11' ki, tarnamııe pısırık bir latanbul 
OCuğudur. Bu blı1blrlne taban taba 

~:1:1t karakterde iki çocuk. allele 
bal> lcmaaı dolayulle bir gün ab 

Oluyorlar. 

\ lıahçed 
~ llıba.c ekı arı kovanlarını. sak-
i llııtan:ı 0Ynadığımız damı bir Uirlll 
ar haı:ın . BUtiln bu 0\'e ait hatıra

] l{llı:Uk gözlerimin önündedir 
/Yenıerı konRcrvc kutularındaki !es 
ar tlbı n kokusunu rnklt \•akit kok 
llan:ı olurum. 
~ töt:un beni en·elA kendi odası
a tl kop rdu. Karalamalarını. kltap-
0nra bYe ettiği resimleri gösterdi. 

11 
c;,ta1~hçeye çıktık. ag,I )[ a nasıl kuş \'Urduğumuzu 

t~k.111 o~·un yaydığımızı anlatırken'. 
1Ynrd" anan bir jestle yUzüme bas u. 

tra··ıc "e lıayt enceclk.,e gelince şaşkınlığı 
~"lııcı anıı~ı bUsbUtUn arttı. Gözleri 
·11~ ltıee bışıldıyor. ellerini çırpıyor, 

... ..... akarak· 
t 11e • llrrıtd n de olsam ne olur? diye so-
lf u. 
> l\tııdu 
ltı ll:ıu nun Adetlerimizi yadırgamı 
· <•6,. nıs hali pek hoşuma gitmiş
... "ap \'erdim· 

' • aı · lı'. nız, bunun da edebi. erkAnı 

C\ tunı 
l' \ıtr göğsüne koydu. Ancak ço-
'\l\tı da rastııyabfleceğlmiz blr ha
'~ başını yana kaydırdı: 
~ e gibi, söylesene! dedi. 

4,.ti1,~~ce ananın ilki olman !Azım. 
• nı sevinçle çırparak batır-

' illa ... 'l'aın 
~ ""<Q ''k atn, anamın ilkiyim •• Ta-
~\·, eptecik,, olabilirim değil mi 

t •• 't~lı: 
~ıııd Ulpesent, endişeli bir tavır 
't/fll· SözUnU kestim: 

~'lııı:n Ur baka.hm, Hamdun, hemen 
lıı du eğe kalkma .. Sonra anan, ba

ııı lfaı:nYarsa .. 
'-•tıı dun anasının, babasının duy

bı' 'Ner>ek. umurlamıyor gibiydi. 
~ona bolur sanki.. lş olup bitsin, 

,, ' \' akalım .. 
~~l>~eoo .. Ben karışmanı .. Senin 

lira bcı11: .. olacağını duyarlarsa,, 
'4' lıı en karışmam .. 

tı bıı z ısöyJemedlkten sonra nere
~ ' llaecekıer? 
''ı kiyi düşün .. Sonra kanşmam 

...... b 
fG liaı:n~Ytnazlar, duymazlar. 
~ lldnıc un 'kcpçecik,, olacağını dü 

1tor Ce se,1nclnden yerinde dura-' o1~Utoın adlyen: 
~l IJe Cağım değil mi? aman ne 
\ar ll:ı ~·· Tencere ağır mı? lp çok 
l{ 1 gibi sualler soruyordu. 

~ lltııd II G: ll'tce an çıkarken ceketimin altı-
~ llda k 80kamadığım urganın mey 
~lt ııaualan ucunu anam gördü. Fa-

1'ttı:n le .. Den çoktan sokağa çık
~ ........ s:natnın; 
~ ~•rıa nt kör olası yumurcak .. Ça 
,1 ııı batı nereye sereceğiz? Allah 
~be.rı 1 ş~trı.dan kaldırsın? .,diyen se-

t' gıbı öşe başına kadar bir aksi 
lı;'ta. kovaladı. 
~~du~on Yanında beni bekllyen 
~e~ıe~a çocukların toplandığı 
oıııa tııezarlığı.,na gtttlk. 

tı;- lia sık sık : 

11 teıc trı.dun karışmam ha! sözle
~~ ~laı 11rathyordum. }il "a e lnUbhem bir blsslkablel
l~ !aııı l'dı. 
tıf1 tor~nun gözleri, görmediği şey 
~Darı Uıos hnyran bir turist sevln

t il.ısın l)·ordu. 
~it-(11~~ lcnr.creyt, vücuduna hasırı 
~rı lıırll:ılz vakit sustu. Bu halile 

\ı < lr aı;, datgı<'a döıımUştU. 
·~.~ floıldnn bağıra bağıra sokak 
,, 1.'l(l\ aşmağn başladık: 

'•\~'·•ıı:~!: hnnıur., 
'•ı.~" .ı\Jt ~nmur.,. 

•1., nhıın ,·er 
ı\ı ''"" ... (;ı ''" l\t- l'aftmur • ., 

''•ıu'I nhn. 
: . · lck<'rlek .• 

1\ .. : • • 
I• ""'' • • :\\ ..... il ki 
lı 11\'lı • 

,,. tıırı tl1 ı ·ı 
~ ""11,, .': •• 

'>\·I\ 1 ım11 kıır-•rtan ttzntıl"n 
1 'ltt~uyu kepçecl~in başından 1 

tıyorlardr . Güzel bir tem-

o gün yoktu. 
Tozlu yolları çıkmaz sokakları do 

Jaştık. Epey tarhana, bulgur topla
dık. 

Her kom başından aşağı dökül
dükçe tencere kafalı, hasır gövdcll 
Hamdunun ancak görünen ince ba
cakları titriyordu. Eski hasır ısla
nmcl'l rengini büsbütün değiştirdi, 
deve tUyU, ıslak bir renk A.ldı. 

Kepçeclğin beline ba~Ianan urga 
nı Dillgeroğlu çekiyor. topladı~ımız 
tarhana bulgur dolu torbayı palaz 
Cemil taşıyordu. 

O gün şehri altüst ettik, epey tar
hana. bulgur topladık. Hamdun sak 
ladığımız elbisesini giyerken. hdlA 
başından aşağı ım ctlikülUyorınuş gi
bi titriyor. çeneleri blrlblrlno çarpı
yordu. Tüyleri diken ctlkPn ürrınmiş 
11. Eve kadar çeneleri blrlblrlnc çar 
pa çarpa bana. teşekkür etti, durdu. 
Ayrılırken elimi sıktı , avucu ateşler 
lçlndnydl. 

• "' * 
Yemeğe oturduğumuz vakit 

"görlimce hanım,. bize geldi. Kur~ 
şişe lstedl. Konuşulanları annem 
mutfaktan duymuş olacak ki, başını 
uzattı: 

- Ne o hayrola Mebrure hanım? 
diye sordu. 

Mebrure, hAIA bugün bile kulakla 
rımda akisleri tltrlyen <'ndlşcll bir 
sesle cevap verdi: 

- OstUnüze şifalar Hamdun hasta 
landı. Ateşler icinde yanıyor. narı 
kuru şişe çekelim. dedik. 

Bu haber. kafama bir yumruk 
gibi indi. 

Anam, lşfnl bırakmış, kdfurulu, 
slrkell bir tıA.ç tarif ediyordu. 

Aradan bu kadar yıl geçtiği hal
de, hAIA bu konuşulanları unutma
dım. Ses çıkarmadan. suçlu olduğum 
zamanlardaki gibi boyun büküyor
dum. O zamanki yaşıma rağmen 
Hamdunun hastalanmasmdnkl his
semi anlamıştım. Gitmek istedim, 
bırakmadılar. 

Ablam: 
- Bırakma nnne, ç.ok ateşi var

mış,dedt.Zavallıların kendi telO.şları 
kendilerine yetip artıyor .. Bir de bu 
ayaklarına dolaşmasın. 

Geceyi korkulu rüyalarla geçir
dim. 

El'tesl gün ilk işim Hamdunu yok
lamak oldu. Odaya girdiğim zaman. 
Annesi Hamdunun nğzına llAç kaşı
ğını dayamış: 

- lç oğlum .. Baban akşam sana 
ne getlrPcPk bale .. iyi ol kalk. valla 
hl hislklet alacağım .. diyordu . 

Hamdun kaşığı "istcmem .. lcrlo 
ittikçe: 

- Annen olmam nrna? ! fyl olacak 
sın ya?! .. diye lçmf'sl için zorluyor
du . 

neni görUr görmez: 
- Bak. arkadaşın da gelmiş .. 

Haydi o da görsün ilAç içtiğini.. de
di. 

Hnmdun başını çevirerek )'üzüme 
bal<tT, dortlf dertli gülilmscdl. 

Siteme, şlkAyete benzer bir bakışı 
vardı. Aradan yıllnr ~eçtlğl halde. 

Mustafa Nivazi 
(Devamı 1 S ir:•.::.de) 

ahbeplığımız heınen başladı 
Bir bobin dolunca, ötekine başlıyo. 

rum. Yorucu olmasına rağmen işimden 
zevk duymaya baıladığınu da söyler -
sem bana inanmazı mısınız? Kafamın 

içinde makine oğultusundan başka bir 
şey yok.. Çok milsterihim. Lüzumsuz 
hayallerle dolu değilim. Makineler ile. 
minde, kendi halin:l:ie çalışıyorum. içim
de bana verilen işi çabuk kavramamdan 
doğan ayrı bir rahatlık ta var. Gcnif 
nefes alıyorum Her bob:ni doldurdukça 
göğsüm kabarıyor, yanımdakilere: 

- Bı:kın·z, işe daha yeni başladım . 
Fakat hiç bir müşkülata uğramadn, ko. 
}aylıkla başaribelecek bir vaziyete gel· 
dim. 

Der gibi. yüzlerine, içimden gelen bir 
tebessümle bakıyorum. ' 

Herkes çalı~ıyor. Ben çalışıyorum. 

..................................................... _. . : 
! Röporla[ı yapan : i 
i l\1eria. an i : . ························································ 
ğrmrz artıyordu. Bir taraftan önümüz 
deki bobinleri dolduruyor, diğer taraf. 
tan, biribirimizi işitebileceğimiz bir ses· 
le konuşuyorduk. 

Bunlar hallerinden memnundular. 
Çalışıyorlar ve çalışmalarının karşılığı
nı alıyorlardı. İçlerinde aile geçindiren. 
leri ihtiyar babalarına yardım edenleri 
vardı. 

Bir aralık Nimet, kumral başrnı bana 
çevirdi ve: 

- Dma evvel hangi fabrikada çaltı· 
tın?. diye sordu. 

- Fabrikada ilk defa çalışıyorum, 

dedim. Mak'ncler durmadan dönüyor, bobin -
lcr doluyor .. Hümmah, baş döndürücü - Saldama 1 dedi. İlk defa çalı13n 
bir faaliyet .. Ara sıra makine seslerinin böyle iş yapmaz ... 
Ustünde: Ccvab vermedim. Fakat o, bu cevab 

- Hcyyy !.. vermeyişimi bir tasdik mahiyetinde te-
Diye yükselen insan sesleri kadın ve 18.kki etmiş olacaktı ki, 1srar etme· 

erkek sesleri, genç kız se~leri dolaşıyor. di. 
iki kafa biribirine bakıyor. Bir 1eyler 
konuc1uluyor. Daha doğrusu söylenenler 
<iudakların hcıreketlerine bakılarak an -
laşılıyor .. 

- Heyyy! .. 
Bu çağırış. fabrika çağrıırdır. Konuş. 

mak istcı:Jiğin =ze sesinizi başka türlil 
işittirmeye imkan yoktur. 

Buradaki işçiler, beni kat'iyyen ya -
drrgamadılar.. Bana bir rakip gözüyle 
bakmadılar. Hemen ahbaplığımız baı· 

ladr. 

Benimle ıenli benli konuırnaya baş. 
la,dılar. Hele işi çabuk kavramamdan ua. 
taya memnuniyetle bahsediyorlar. Doğ 
rusu onların hakkımdaki iyi görüş ve 
iyi hisleri beni büsbütün sevindirdi. ; 
Yanımda çalı~n kız işçileri tanıma _ 

ma iki saatlik bu kısa zaman kafi gel
di .. 

Zehra, yanık eımer }"Jzlü bir kızdı. 
Boyayla hafifçe açılan saç rengi krzıla 
bakıyor. Kaş1arını incelterek siyah bir 
kalemle ayni ıektlde boyaınuJ. 

Arkasındaki kısa:ık siyah göğüslüğü 
dolgun vücuduna adeta yapışmıı gilbi 
duruyor. 

Nimet. kumral, insan.da bir an 
yeıit, lacivert hissini uyandıran içine 
gömülmüş güzel mavi gözlü bir genç 
kızdır. 1nsana on yedi yaşının taze ve 
temiz bakışlariyle bakıyor. 

M~kiire : Bu on dört yaıında mini -
minicik bir kızdır. Siyah gözleri de 
vücuduna uymuştur, minnacıktır. ML 
kimavs kadar sevimli bir hali var. 

Bu kızlar da benim gibi saatte 6 ku
ruı alıyorlar. Aralarında on sekizinden 
büyük yok .. En kü~ükleri Mefkuredir. 

Bunlarla, saatler ilerledikçe ahbaptı-

Fakat bu ısrar etmeyişin hakiki 
sebebini, çatık yUzlü gözcUmüz yanı
mıza yaklaşınca anladım. O bizim ko
nuştuğumuzu görmemeliydi. Ona gö
re, iş başında konuşmak, iş yapma
mak demektir. 

Gözeli yarumır.dan ayrılır ayrılmaz, 
tekrar konuşmamıza başladık. 

Saatler hep böyle geçti. Çalıştık. ko 
nuştuk. Bobinler ... bobinler ... Makine 
gürültüleri... Arada sırada: 

- Heyyyyy! 
Ler ve şarkılar... İşçiler arasında 

kendinden geçip, oldukça yüksek ses
le ga.zel tutturanlar bile vardı. 

Bu şarkılar ve gazeller arasında. 

bir aralık kulağıma ismim çarptı. 

Baktım. Yanımdaki Zehra sesleniyor. 
Başımla: 

- Ne var'! 
Diye sordum. O bana doğru iki a

dım attı. Sonra kulağıma bir şey 

fıslar gibi haykırdı: 
_ Mini biliyor musun? 

_ Eh oldukça ... dedim. 
- Bir tane söyle~scn ben de sana 

söylerim. 
_ Bari söyliyeoeğin gil7.Cl mi? 
_ Hele sen söyle de... Ben de se-

ninkine göre ka~ıhk vereceğim, 

- Pek ala öyleyse: 
Zeytin yaprağm r1.ö1·:mcz 

Muhabbet candan gitnıez; 
Bu gözler 8Qni gördü, 

Başkasnuı kar etme:! 
Bunu söyledikten sonra 

baktım. o. mfınime maniyle 
verecefii yerde sordu: 

- Hiç sevdin mi? 

yUzilne 

karşılık 

?!. .. 
Cevab veremedim. Faknt o zaten be-

nim cevabımı beklemiyordu : 
Bu suali, söyliyeceklerine bir baş

langıç olsun diye sormuştu. 

Hislerini, kalb acılarını, duyuşları
nı daha yeni tanıdığı birisine açacak 
kadar saf bir kır.dı bu ... Netekim bu 

görüşlimde aldanmamıştmı. Bana, göz 
!erini yarı knpıyarak ve uzak, elden 
kaçırılmış blr hakikati hayal halinde 
olsa bile yakalamıya çalışarak, iç çe
kerek anlattı: 

- Ben on dört yaşındayken sev
miştim. 

- Şimdi kaç yaşındasın ki'! ... 
- On beş. Yani bundan bir sene 

evvel. 
- Şimdi sevmiyor musun? 
Yeniden iç geçirdi: 
- Nişanlanacaktık da ... Faka\..-

- Çok mu seviyordun? 

- Sorar mısın? ... Geec uykularıma 
giriyor, gündüz gönül rahatlığı ile ça
lışamıyordum. 

- O halde niçin nişanlanmadın? 
- Vermediler ki ... 

- Kim? .. 
- Kim olacak, annemle babam. 
- Yazık ... 
- Hem ne yaz.ık... Şimdi artık o 

benim için öldU. ÖldU ama, başkasını 

da sevemiyorum. .. Fabrikada gördü

ğün her kızın muhakkak bir sevdıği 
vardır. Onlara baktıkça adeta ktSka-
nıyonım. 

Birdenbire, betıimle yakl§ık almıya

cak geyler konuştuğunu anlıyarak 
sustu. 

Sonra, aöyliyeceği karşılık mani 
aklına geldi. Bana: 

- Tut, dedi, ben de sana aöyliye-
yim. 

-Tuttum. 
• 

Mefin ka8ket ~nda, 
l(akmı, oturur ~1Ula. 
Kız ben aeni alırdım, 
Askerlik var ~<tınıda .. 

~Sonu yarm 

Salona eldlven ıe 
mi girlllr, 

eldivensiz m i ? 
Son zamanlarda, buton ve §&pka gi

bi eldivenlerin de dıJ&nda bırakılması 
uıulu kabul olunmuıtur. 

Eldivenin bir tekini çıkarıp diğeri
ni elde tutmak modası artık kalktı. 

Unutmiyalım ki, otomobil ve moto
siklet devrinde yapyoruz. En yakın bir 
yere gidilmit olsa bile, - tozlar ixinden 
geçildiğinden - eldivenler tabiatiyle mik 
roblanır. 

HalM>r deniz ve ma«ra romanı 10 dlm. Kolların ku\·vetlle eğilen kürekler !likayı 
dalgalar nzerlnde ok gibi tıerl sUrUyordu. Ben de 
kıç tarafta ayağa kalktım, düşmemek için All
nln omuzuna dayanarak yanan geminin güver
teslnd ne olup bittiğini görmeğe çalıştım. O rada 
öyle bir manzara gördüm ki: öylesini Tanrı ba-

mıyacak kadar çoktu .. 
.. / .. .· ' . . '--

v(cGi~qıfr'~ ~u 
Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

ÇünkU birdenbire serseri gemide boğuk, u
zunca bir patlama duyulmuş, parçalanan kereste 
çatırtrları içinde havaya uçan güverte He bera
ber bilyük bir alev kümesi (LUranıı) yatının di
rek şapkasından yukarı yükselmişti. Bu büyUk 
alev kUmest yıldırım ışığı gibi. 1Akln kıpkırmı
zı ohı.rnk denizi aydrnlattı. tn uzaklara kadar 
alevden dalgalar yuvarlanıyordu. 

Bu korkunç bir görünüştü . Keresteler • öfkeıt 
bir homurtu fle yanıyor. halatlar tutuşmuş ol
dukları halde ateşten yılanlnr gibi havada sal
lanıyor, ateşle suyun hlriblrlne çarptığı yerlerde 
boğuk bir vızıltı duyuluyordu. 

l.ıAkln bu hal en çok bize korkunç görUnU
yordu: <'ilnkU dostumuz olnn. kurtarmak istedi
ğimiz ndamın hn alevler içinde yok olmnğa mah 
küm teknede bulunduğunu billyorduk .. 

Tufan reis \':lZlyeU şöylece kanadıktan son 
ra tekrnr cnnlnndı: 

- Çocuklar, daha vakit \'ar, asılın kürekle. 
rf' .. Gemide ndnmı çayır cayır yanmağn bırak
mıyalım ! 

nutunu mltslzllğo rağmen blr şey söyleme-

na bir daha göstermesin! . 
Martin Hall, tnglliz dostum, geminin ana 

çarmıhında duruyordu. Hiç kımıldanmıyordu. 
Dumanlar, alevler etrafını almıştı. Büyük ateşin 
ışığı onu bize iyice gösteriyordu. Tufan reis ör
ke tıe seslendi: 

- Bu deli İngiliz niçin denize atlamıyor? 
YUzme bilmese bile onu biz kolayca kurtarablll
riz. 

Sonra kalın ses, karadenlz şh·csile gök gibi 
gürledi : 

- Hey gemiden; atla bo karındaşım! 
LAkin Martin Hali b·ı haykırışa. karşı da 

parmağını bile oynatmamıştı. Uzun, zayıf, ke-
mikli vücudu bilsbUtUn donmuş gibi duruyordu. 

Alevler eline, bacaklarına, sırtına çarptığı 
halde biçimi değlşmemekteydf. 

Bu sırada yanan gemiye lytca yaklaşmış 
olduğumuzdan Tufan Reis haykırdı: 

- Hey Ulu Tanrı, bu ne zallmllk! lngntzl 
çarmıha ba~lamışlar .. Hem de zavallı çoktan öl
müş gitmi ş ! 

Gemlcllcrin elinde kürekler durdu: heplml
?.ln r;lizlerl bu faciaya dikildi. Bu sırada yirmi 
metre lmlıncaya kaaar yaklaşmıştık. rUzgAr Us
tUnde olduğumuz halde ateşin sıcağı dayanıla-

lnglliz dostumun sarı alev ve kızıl ateşle 
çerçevelenmiş ölü cesedini seyrederken, o kadar 
alışmış, hattA sevmiş olduğum solgun yUzllne ba
karken klmblllr ben de ne hale gelmiştim .. 

Birdenbire yat esen ı1lzglrın alevli arması
na. olan tazyiklle biraz daha döndü, ateşten ran
de yelkeni bir daha yapraklanarak etrafa bin
lerce kıvılcımlar sactıktan sonra baştıstn dalıp 
lnglltere kanalının suları altında görünmez ol
du. 

Dört yanımızı gene karaıılık sular kaplamış 
tı. 

Dizlerim kırılmış gibi flikanın kıç tarafına 
dUştUm n Tufan reise: 

- Çevir gemiye! ' , 
Diyebildim. All bana bir şeyler söylemek is

tediyse de sesi boğazında kısılmıştı; yalnız elimi 
tutarak demir bir kelepçe gibi sıktığını duydum. 

(Karta.1) yatının gU,·erteslne çıktığımız va
kit kimse blrlblrlle konuşmuyordu, ben hemen 
aşağı kamarama indim, mumu yaktım. kapıyı 
kilitledikten sonra MarUn HalUn ölUmUnden son 
ra. okunmak Uzere bana vermiş olduğu kAğıtları . 
okumağa başladım. 

Bu, artık bir ölüden 

••• -·-
gelen mektuptu. 

Zarftan cıkanlar, on sayfa kadar sık el yazı 
t1llc, bazı el yapması resim Ye pltmlardan, gaze
telerden kesilmiş bazı parçalardan mürekkepti. 

_... Devamı var 
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1 - F ötr şapka siyah jpckli bir kor 
dela ile süslüdür. 

2 - Kahve rengi fötr şapka, tepc
ainde bulunan tı:iyle süslüdür. 

lhtiyas-!3mama~ 
ç ! 

Maı~~h Ya.tb§)nft n~ a 

}eri ihmal ctmeyin:z; } ü:reden, de -

rinleşmedcn, izaleye ç lı ınız. 

Bunu bizzat kendiniz, ince parmak -

larmrır:ln yap:ıbilirsiniz. Bir rr.ütehass sa 

lüzum yottt ır. p;:ırm:ıklanl"ıza krem 

sürüniiz, son a ş l· brdan bnşlıyarak j 

3 - Kili rengi fötr §apka, lacivert 
kordela ile süslüdür. Spor biçimidir. 

4 - Siyah fötr §apka, ön tarafı kal 
luktır. Siyah, kırmızı ve beyaz renkli kc 
lebeklerle süslüdür. 

i l.ay at, 
aşlc ve 

!tadın • 
I layat öyle br romandıı ki ancak 

.);) s::ıyfaları ol:unurk n manası an 
.a. lır. . . :(. 

Bir salon kadını, kocasından baş. 
;."\ herkesindir. . . :(. 

Hangi ana vardır ki oğlunun tesa
düf edeceği kadını titreıncksiniz dü· 
ün bilsin .. Hangi baba vardır: ki kızı 
h1kkın:!a ayni hale uğramasın. 

• •• 
Aşk medeniyetin hastalık saydığı 

.. histir. 
ııı • ,,, 

B:r kadma; aşıkı melek, kocası 
yuın, oğlu ana dama~ı da kayna. 

na gözüyle bakar. 'Fakat gariptir ki 

böyle ayrı: ayı:ı nazarlarla baktık - ı 

l lan halde gördükleri hakikat yalnız 
' r ~::ydir ; Kadm'lk r •. 

hafifçe ma .. ej yapınız .. 

Alnınızdaki çiz~ilcı i unutmayınız. Söz. 
söy lt"rken, bir şey anlatırken alnınızı 

kın .. tırmayt §.det etmeyiniz, eğer adet 
et~ $seniz b rakmağa çalı;mız. 

Göz k.ıpal:larında çizgiler çok çirkin 
g·:>rünür. Burun tarafından baı?Iar, şa • 

kaga do~ru iki parmakla m;.saj yapar
sanız, az sonra bunlardan da eser kal-
• maz. 

Burun da ara sıra masaj ister. Fakat, 
gayet ha!if. Yukan dan aş.ığı değil, da • 
mia aşağıdan yukarı olmak şartiyle .• 

flABER - i\ltşam poetut 

Fransa, cehennemi yarışta 
geri mi kalıyor ? 

Fransız hükOmeti, deniz kuvvetlerine ait tahslsattarı 
tasarrufu düşünüyor 

Diğer devletler 39 tonluk ağır zırhh;ar yaptırırken Fransız tezgahtarı 
kUçUk tekneler yapmakla meşgul ••• 

Bundan evvelki yazımızda, milyon
lara mal olan cehennemi yarıştan 
bahsettik. Büyük devletler, Almanya, 
İngiltere, Amerika, Japonya durma
dan silfı.hla.mycrlar. 

Bugün, İtalya. \'e Fransanm deniz 
silahlarını tetkik edeceğiz: 

ltalyadaki deniz silahlanma faaliye
ti de dev adımlarile yUrümektedir. 
ltalya birkaç yıla kadar Akdenime 
kuvvetli bir ağır filoya sahip olacak
tır. Bu filo yapmakta olduğu beheri 
35.000 tonluk iki zırhlı ile baştan 
başa yenileşmiş olan dört eski diret 
nottan terekküp edecektir. Bu yıldan 
itibaren İtalyan denizaltı filosu Fran
sız denizaltı filosunun kuvvetine bir 
hayli yakınl~mış olacaktır. Bugün 
İtalyanın 74 denizaltısı J.ardır. Fran
sızların denizaltılarının sayısı ise 83 
dür. Modern 1talyan gemilerinin tonaj 
yek(ınu 435.000 dir. Y"niden 22 gemi 
yapılmaktadır. Bunların tonaj yekunu 
da aynca 100.000 i tutacaktrr. 

Frnnsada : 
Fransa deniz harp kadrosunu yeni

leştirmek savaşma rakiplerinden ev
vel başlamıı;ıtı. Bugün 500.000 tonilato 
hacminde modern gemiye sahip bu
lunmaktadır. Ayrıca 150.000 tonluk 
bir hacmi dolduran muhtelif gemiJer 
de tezgahlarda veya henüz denize in
dirilmiş bir halde bulunmaktadır. 

Bu sonuncu kısım ge~exı yıl ve bu 
yıl verilmiş olan siparişlerdir. 1937 
nin ilk ayından birinciteşrin avına. 
kadar olan zaman içinde Fra:nsız 1 
amirallığı entrlne verilen yeni gemiler 
şunlardır: 

Beheri 1300 tonluk 4 büyük dc?\Jz 
altı (Tonııank, Agoşta, Bcve:ı.ıers. 
Conqucrant). 

Beheri 600 tonluk 2 denizaltı 
Bea ktıçilk torptto 
75oo tonluk bir kruvazör 

Bu ayla gelecek ay içinde ise y1ne 
~OO tonluk diğer Uç büyük knıvazö
rün inşaatı bitmiş olacaktır. Yine bu 
ayın. içinde Dünkerk zırhlısmm son 
tecrlibcleri de biteceği ve katt surette 
~:ete gfrmi§ olacağı tahmin edil~ 

Bununla beraber, Alınanya ttaıya 
ve 1n 'Jt • ' 

•• ~1 ere tezgahlarında görülen baş 
dönduıiicü siirat Fransada mevcut de-
ğild' 
Bizz ır. işler pek yava.§ yürümektedir. 

at Fransız balu:ive mahf-11 • • ne§?'" . ıı:.uermın 
ıyatı, bu gidi9le F.ra:nsanı:n yanş-

ta yaya kalacağı zannmı uyandmyor. 
~ Fransız deniz erkanrharbiyesi 
m·ansa hükmeti tarafından kabul edil 

ış olan harp donanması prog-

~~.m!:11ı ~enmemektedirler. Bütün 
uyuk denız devlelterinin 35,000 ton-

h~k ağır zırhlılar yaptırdıkları bir de
vırde Fransız tczgahh~rı hep kiiçük 
tekııelel" yapmakla meşguldürler. 

Fi.Ivakl Fransa bir ta.raftan da ağır 
ge~ılcr yaptırmaktadır. Lakin donan
ma crkanıharbiyesi bu nevi zırhlıların 
mümkün mertebe ~ok yapılmasını is
teı:ıektedir. 936 sonunda ve sipariş 
~~len \·e bir kısmı bitip donanmaya 
iltihak eden, bir kısnıı ise etmek üzP
re bulunan gemilere şöyle bir göz 
gczdirelfm: 

Bunların içinde yalnız bir tane ikin 
ci sınıf kruvazör varclır. Diğerleri 
şunlardır 

Beheıi 1772 tonluk 2 tcrpito, behe
ri 1000 tonluk 4 torpito, bir adet bi
rinci sınıf denizaltı, 4 adet ikinci sınıf 
denlzaltı, 1 adet denizaltı mayin ge. 
misi. 2 adet kü~ük torpito, 4 adet 
tayyue levazım gemiG.i, 10 adet torpil 

Yazan : Sadık Duman 

Fransız donanmasına men sııp bir fiw matıe'V7'Gd4 

tarayıcı gemı,, 18 adet denizaltı avCI- ytlzünden bu siparif]Bin verııeıııf1" 
sı, 2 küçUk torpito. ceği sanılıyor. ı? 

Bu gemilerin bir donanmaya fayda- 1938 bUtçesine kara knvve~er;u,.4• 
1ı olamayacakları iddia edilemez. Böy- yüı.de 28 hava kuvvetleri içuı uıW 
le gemiler de lazımdır. Fakat bn nevi 33 fazla tahsisat konması dil~ 
gemilerle bir donanmanın tecavüzi bir ken deniz kuvvetlerine ait sa ıeııl' 
kıymet kazanabileceği de iddia edi- yüzde 7tasarnıf yapılacağı J'ıı~ 
lemez. Bir donanmanın kuvveti ağır yor. Frank geçen seneki lnyıne JDP' 
topçusunun kuvveti ile ölçülür. bir hayli düşkündür. Bu w~me~1'&Jı• 

Fransız gazeteleri Dunkerkin eşi at fiyatlarının yükselecegı mulı 
olan Str.azburg zırhlısının inşaatı bi~ tır. 1'1} 
mek üzere olduğunu da ikide bir yaz- 1938 Fraıısız deniz btıtc;eeııııı;ri' 
makatdırlar. Rivayete bakılırsa: bu inşaata mahsus faslı 4: milyar_. -~ 
geminin ilk tecrübeleri 1938 ilk baha- b 4 ınDY.,. .... trr. Yapılan hesaplar u ":"_J 
rında yapılabilecektir. Bundan başka 5 milyar ~ -
Fransanm da tezgahta iki bUyük ancak geçen yılın 2, . ae: 
zırhlısı vardır: muadil olabileceğini gösterıyor. 11~ 

ı _ Riı:ıliyö hükiimet yeni tahei.!at koytrı~;;' _..uı• 
... etmezse Fransız inşaatı bu ',µ )"?-

2 - Jan - Ban.. 
Bunlar son modaya uyj?Un, yani 

35,000 tonluk olarak yapılmaktadır. 
Rişliyö altı ay sonra Jan Bart ise do
kuz ay sonra denize indirilebilecek
tir. Fakat Fransada denize indirilmiş 
bir geminin sil8.hlanması diğer bir 
memleketten daha uzun Rilrdü~ için 
bu iki geminin 1939 den evvel filoya 
iltihak etmelerine imkan yoktur. 

Almanvada. f tal va da ve tngiltere
de gemilere konacak toolar geminin 
den ize indirildiği güne kadar hazırlan 
mı$ olur. Gemi denize indirilince Tıe
men tonların tabiyesine ba.c:lamr. Hal 
buki F rnnsa dcnız inşaiv"ciJiöfoin sa
yısız kabahatlerinden eksildiklf'rindcn 
ve tcrucilıitsızhklarmıian biri de bir 
gemive konulacak ~il~hlar.ın ancnk. 0 
gP.mi denize indirildikten sonra sipa
riı> edilmesidir. 'Fransız deniz erkanı 
harbivcsi bu adetin mantıksızlığını 
cokt"n ıı.nJamu:trr ama. her nP<lense 
bu itivnttan Frnnsada bir türlü \'RZ

ge<'ilememektcdir. 
Fransız inşaat programı 1938 de de 

1111 siparişlerin verileeeğini vaade.diyor 
du : 

2 ~vvare gemisi, 1 kruvazör, 3 muh 
dn. 3 iklncl ı:ıt!lıf muhrip. !'i deniznltr, 
2 hnJif torpito. 

Ukin Fransız bütçesinin berbatlığı 

de saymağa mahkumdur. "' "ytev 
Halbuki zengin Fransanın .. böb~ dt"' 

samı! entrlkalarile uğ:gştığl dl~ 
virde birbirinden zöğürt ola.D aIY8 el' 
iki devlet yanl Almanya ve tt ı'ffl' 
lcrine geGeni deniz siJAhl~JI' 
vermektedirler. Maamafih, ın i~ 
kelerini elden çıkarmak istet" ftl d' 

::kd:::o:~:a~ç:~ı:~~ p&t' 

sarfetmeğe başlayacağı tabiid~pl 
Sadık~ --------- -

Kaıro u ınıf 
mlYlaımeBe 1 ~, 

JCurtlen. bir gün mahke!Jl.C ~ tıd 
rind :n bir mektup aldr. ~Ü~~· tıif 
mek~upta, pek ehemmiyctsız 0 

t IB 
paranın ödenmeıtini istiyor; 48 ";ı tılf 
tiği takdirde (Kanuni muaıııele) 
vurzcağı yazılıyordu. 

:d'S 
TCurtlen hemen cevap ver' 

1 

"Mösyö, 1'•1•d j 
' İcraya borcumdan geri ıV" eô" 

frank 60 santimi gönderiyoruı:J1·jpi ;11' ~ 
rim, bu paranın makbuz seııed ifıd' ~ 
ta ile gönderiniz. Aksi talcd tı" 
nunt muamele) ye ba~ vuraca~~ 
kınızda dolandırıcılık da'°ası aç' 
Saygılarımla. .. ,. 
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d~ Yanına gelmiş olan muhafızlarla gar- Raskas, hep göz yaşları dökerek, Korin-
hniara: yanı kucakhımağa çalıştı, fakat, gayet 

• ,.1 - liadi, diye bağırdı, bu adamı der· tabii olarak, kısacık boyundan dolayı .. a!h-r • 
~ w.,, onun ancak beline sarılabildi: 

b rinyan biran i~nde yakalandı, aya- - Ah! Sevgili kardeşim, dedi. Ben 
tıldzkaldırıldr ve itilerek dişanya çıka- onlara m:.itemadiyen, sizin Tran!ı:avcl 
li · I>e~etinden mosmor kesilm'ş, e· olm:ıdığınızı söyleyip durdum. Bana 
kıta~ağı tutulmuş bir şekilde avluya çı· bir türlü inanmak istemediler. Ne ise 

rr dı. çok şükür 1 

hlt ?~ üç meş'alenin ışığı altında kızıl Rahip dişlerini gıcırdattı ve bir kü-
lta Sıl\let halini alan, idam sehpası. fürl: beraber, onun çenesine öyle bir 

taııı w 
~ara rgın on:esında, korkunç bir man- eliz darb:si indirdi ki. zavallr Rask.ıs al-

arzediyordu. tı adım öteye yuvarlanarak, iki di~ini 
~ ~askas da, mütemadiyen te!crarlı- yere tükürw. 

r\lu: 
Korinyan, BaEtiy'der1 çıkır.•.;a, ba-

; Asın çabuk şu herifi!.. caklarında mevcut bütün hızla ko~mağa 
~lltcr vluda. hapishane mücio:.irü. birkaC' b:ışta.dr ve ko~:trken de ~öyle dü~i.indü. 
darı ~Yan ve bir düzüne kadar muhafız- - Bir gecede iki defa ölümden kur-
hlr a~'~a kimseler yoktu. Buişin bilyük turdum. B:r tehlike bin liradır. Şu hal-
l:ta ~ır İ!iinde yapılması emndilmi§tİ. d~. RiitbetlU, hayatınu. kuvvet:mi ve 

Pıshane ''d" - b' . 
Ccıı· mu uru ır ışaret yaptı. zekamı hasrettiğ:m bu işte bana ilti bin 
biti a~ ~azifesini gören gardiyanlardan altm borçludur. Trankavele gelince, 

o t~ ıpı korinyanın boynuna geçirdi onu vakalamak hiç de gtiç bir i~ c!eğil. 
lttr ~an, bedbaht ra~ip, uzun ve Li:van- Ma:lemki. sefil, benim kiyafctimc 
ba~ ır İnilti ve enin kopardı, sonra g'rmişt·r. gayet tahii olarak, kapılan 

lıi1l'tnağa baı::t-..1-: 
:ı w.u ivicc kapanan arabaya bincı.;ek ve ma-

Itor-:-- Canını ben Trankavcl d:.ğilimt n~st ra P't1ecektir. Orada da, kapanda 
ırıy:ı ... _ 1 Rah' K · ! ld ~ . . ·b~ l-l ~11• ıp o.mı.yanı o u~u ıç.ın. onu bir sıçan gı ı yakalı:-

ilpı!:Jıanc miidür'1 ba}Tetle: mak buynumun borcu olsun. 
hlt .. - :Ne o? ..• diye bajırd.ı. Bu her:f Nihayet manastırın kapısına gı-Idi .. n .. 

l!o ... masallar okuyor? • ve zfü çı.J:dı. Kapı açılınca da, her ay-
clc bıı:n~:~ .Y~ım. yamalıık ve belki ni süratle içer:ye dalarak, kapıcı rahibe 
raı:. la ?dıgı latınces nden imii.lt a.:-ıya· bağ rarak sor.uu: 

- tince bağı.rmao:ı b12şlad.ı: - Deni nereye götürdüler? 
lltt. ~ ~ rahip Korinr..:ı.ıın.I S!zc la.- l~a_? •.:ı. bir an içinde kendini topladı 
01~Yoruın ve hepin'z •.::h~nn::ı:ıilik ve bu tabii fakat ayni zacanda şayanı 

.... UUz L 1 hayret cevabı verdi: 
t' Garipti k. . ~ . , 
•ııec . r ı, Korınyanı. bu nyıf Li- - Si:i Ş•pe:·c götürdüle.r ! ... 

tchat' .~ardı: Hapishane mildüııü, ı:or:nyan, 1'r::.1hveı:n Şapele ka-
tiııcc e.tının ve bu cehaletine rağmen Hi- patıhlığmı öğrenince, onu yakal:ımak 
'- ''Yle '' k • ıt;:ıirna u alalık., yaprralıtan ~eri için, on güi lü kuvetli ra!ıip istedi. Fa-
tctıı11 Illanın ıneş~ur ettiği Korinv:ı.nı b~. Ş:ı p:l'clc:Ci adamın bir rahip dahi 
L ?, l{ b' 
ttt\t,.}j ısa ır izahatml eonra, Tran- 'r.}:ıaığını, bağıra bağıra söyl~dii:i za-
~ lrtt• §ayanı hayret bir cürctle kaçtı- , .... ,n. yalnız on kişi .değil, fakat bütün 
l)\tıc?u a•ıldı. Bunun üzerine b2pishane lta:··~::enl:r hücum ettiler. Tehlikesiz 
Clbct til mevkii için titredL Korinyan bir zaferin verd:ği büyük bir coşkıın-

ill..ı:sını ~karacağım ve bu sehpa- lukla, bütün manastır sakinleri Şapel'i 
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ı...--------------------------------------------------------------------ve kral ıatodan ayrılmadı. An.::ak 
gelişinin on ikinci günü gitti. Bu müd
det zarfında, Llı!z'i ~ir tek defa JiÖrmc 

dim. Kral gidince, Lespar'a koştum: 
Luiz'i gizli bir ümitsizlik altında ezilmiş 
gördüm t Fcliikct oradan gcçmiştL .. 

Peder Jozci bermutat hareketsizdi. 
LUi dö Rişliyö sert bir jest yaptı. Fa
kat.şüphesiz içinde ebediyen kırılmı§ bir 
şey vardı, sünk:J hiç bir gayret sarkt
mcden sükfı!unu buldu ve devam etti: 

- Üç ay müddetle, LUiz, gözümün 
öniinde haraboldu vcben, onu ma~veden 
iztırabı öğrenemedim. Bana sadece, nra 
mızda hcrş~yin bittiğini tekrarlıy')rdu. 
Adeta deli divane olmuştum. B:r akşam, 

na, evlenmemiz için herşey~n hazır oldu 
ğunu söyledim. ') zaman, biitün vucudi
lc doğruldu, elimi tuttu ve bana şöy1e de 
di (- Ben bir Ri~liyönün zevcesi ola
mam! .• ) Bu sözler, kardeş!m Arman'm 
s:izleridi 1 V ~ b:rder.birc, korkuç hakikat 
beyaz dudaklarından çıktı; bir gece ka
pısının. §iddctle vurulduğıınu duymuş 
ve kard im_-ı Eesini işitı.J;ti: ( Çalıuk! 
Çabuk lLfü buradadır v~ muhakkak si· 
zinle konuşması lazım!. .. )Liiiz de heye
can içinde yatağından fırlamış ve k:ıpıyı 
a;mıştı. Odaya bir erkek atılmıştı. kor
kunç b:.C mücadele vuku bulmuş ve ne· 
t!;edc, Liıiz bayılmıştı. Uyandığı zaman 
sabah olmuştu. Meçhul adam ortada 
yo:t~u ... Fakat Lfıiz or..u, daha ise-iye :i 
rerkcn tanımıştı: Bu adam Fransa kıra
lı dördüncü Hanriydi. 

Baş piskopos soluyarak sustu. Bu 
defa hatıranın acı ıstırabı onu tamamile 
::armıştı. 

Peder Joze~ soğuk bir tavurla .. ordu 
- Sonra? 
- Liiiz, bana bunları anlatırken bir 

tek göz yaşı damlası dökmedi. Yalnız 
t ::~i.in vü~ucEle titrediğini gö-i.iyordum: 
Bir ölü gibi sararmıştı ve bana ölmek üz 
re bulunan bil insan sesile §Öyle dedi: 
(Elveda,Lüi. güzel rüyarruz artık bitmiş 
ti:. Ölmeyi ümtt rtmi~tim ve hala sa 
ğım. Kendimi öldürmek : · ~diın ve anla 

u·m . . /' }: ' J~iıi. anlaC:ıcı ki göisümde 
t' reyen :.avalh küçük n:a.hlUku öldüre 
ceğim. Elveda Luil Ne maşuka ne z:cv 
ce, fakat aııne olacağım ... Ve, anne ola· 
rak, bu masum mahlQk için ya2aya
cağım" Kralın kızı ... Bir cürmün kızı ... 
Bu son görüşmemizin ne olduğunu ıize 
:.nlatacak kuvveti kendimde bulamıyo
rum. yalını;, ara sıra, nasıl çıldırmadı
ğıma hayret e.diyorum Boşuboşun:ı Lu
izi tekrar görmeğe çalışt.m, fakat, eırta. 
daı. ··~olm·· - ;:.:. Kardeşim L:! __ eyC.:.n 

da yoktu~ .. T~nrun inayetile, Uç ay 
müddetle bana kardeşim Armanı aratan 
cinayet arzusuna mukavemet etmcğe 
muvaffak oldum. 

:::ı~ Pisl:apos, titreyen kollarını. bir 
c;._ evve·, _ .: .. Jozef'in · ıret t>tmİ§ ol 
l'u(;u 1san:n heJ keline doğru uzattı ve 
y İne :- !atma~a başladı: 

- Du:l:..n üzerine ~ründ - §art:-öz 
: ıı:ıas~rına girdim. sem':r yarayı ka
pattı .Eks ve sonra Liyon baş pikoposluk 
lanm k:ıbul ettim; Tclı:rar dünyaya ka 
·.~r.ı a·_ · · ,belki d-, icabı:.ıck c.na yardım 

edebilmek için Lüize yaklaşmak istiyor 
dum. :~:al dörC.:.incü Ha:-:rinin ona bir 

çok mektuplar yazdığını ve kızı A:ı

nais'in haklarını m::şnı kılan bazı Par
şomenler göndcrdiğJıi ögrendim .•• Lu
iz asla cevap vermiyordu. .. Uzaktan ona 
ve çocuğa göz kula.it oluyordum. 

Trankavel ba§ını eğdi vebüyük bir 
hü'Zünlc mınldan.dı: 

- Kralın kızı! .. 
Peder Joz:f, aynı korkunç sertlikle 

sordu: 
--Sonra.? 
Baş Piskopos. adeta bıığırara:~: 
- Sonra. mı? .. DedL Kardes-im Kar· 

dinnlin karşısına çıkmaya rmıveıffak ola 
madım. Konuş~•;ağım bir çok ieyler var
dır. Binaenaleyh sizi. ona yol gösteren 
sizi görmeğe gcld:m ! Ona dersiniz ki 
Llıiz'i kurtarma!t için çok geç kaldım 
Cakc~ A:m<!is'i müdafaa edeceğim ... Bu
raya onun için geldim. Ona derı:i.niı: ki ... 
Fakat şüpesiz kendimi kaybetmekde 
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haksızım, siz şüpeaiz takdir edeceksiniz 
ki ilahi bir hak ve insani bir adalet na 
mına, zevkini tatmadığı bir baııalık 
vazifesini üzerine yüklenmiş bir adamı 
çileden çıkarmak tehlikeli bir i~tir. 

Baş Piskopos sustu. Trankavel he
yecan içinde soluyor ve dudaklannı ka
natr.rcasına rssırıyordu. 

Peder Jozef, bir kaç dakika, derin 
bir düşünccc.:eye daldı. Başını kaldırdığı 
zaman, Trankav~l mosmor kesilmişti. 
Baş Piskopos Urperdi. Peder Jozefin çeh 
resinde, korkunç bir kararın ifadesi o
kunuyordu. Gayet sakin bir sesle: 

-Monsenyör,dedi bu genç kızın elin 
de tehlikeli parşömenler bulunduğunu 
kendiniz itiraf ediyorsunuz. Demin siz
de ı:öylediniz: Rişliyö adının şerefi mcv
zubıı.hstır .. 

~ * ~ 

Ve bir balta darbesi gibi sert bir 
sesle ilave etti: 

- Bu kız mahkfı:n edilmiştir, mon
sen~•ör 1 

Bu anda gök gıJrlemesini andıran b:r 
ses kubbeyi inletti 1 

- Monsenyör bas piskopos. onu 
ikimiz müdafaa edtı.:cğiz l Evet ihtiyar 
iblir, sizi de ben ... 

Bu gök giirültüsünü andıran ses"n 
ahibi Trankavel,pcderJozefc ne yapma:C 
etedi? Bunu görmek nasip olmamıştı. 
filhakika LUi dö Rişliyö hayretinden 
oulC'uğu yere saplanırken, düelln mu 
allimi sesile kubbeyi titretirken, peder 

ro7ef şüphesiz bir 'iana bağlı buluna'1 b;r 
ıpin üzerine atılarak, şiddetle sallıyordu. 
Ayni zamanda, uzaktan korkunç çan 

ıesile beraber, m:ithiş bir gürliltü yiiksel 
di, kapılar şal:ladı, ayak sesleri, çılğın
nidalar duyuldu ve bütün bu gürültü, 
baş döndürüci; bir süratle yaklaştılc.r ..• 
Yaklaştılar .. , 

Tehlike ka11ısında olduğu gibi. bu 
.defa da soğuk kanlıhğrm toplamağa 

muvaffak olan Trankavel: 
- Vay aksi şeytan vay 1 diye nımt

dandr, pek fazla gürültü yapıyorlar e 

.... .. a· 
E. 

... .. 
CD 

----------... -bcı bedba1lt kemik: . rimizi burada bırak 
mak istemiyorsak, kaçmakdan baıka 
çare yok ... 

Birka'i hamlede, Şapel'e girdi. Ve o
rada.dehşet içinde ürpermekden kendi
ni alamadı 1 Rahipler, sıkışmış topluluk 
lar halinde, Koroların söylendiği yere 
'.ıi.1 .11m C'diyorlardı ... Yüz kadar iri yarı 
rahip vardı ve hidetlerinden aakaUarı 

dimdik olmuş. gözleri dönmüş zencir
lerinden kurtulmuş birer kuduz köpeği 
birer iblisi andıran bu yaz iri yan ra
hip korkun!: bir sesle uluyor ölüm teh
ditleri, ölüm naraları, ölüm nidaları yağ. 
dmyorlardı ... 

VI 

SEN • LABR'IN ALETi 

Bir an için düello üstadını terkedip 
rahip Korinyanı bıraktığımız Bostiy'e 
avdet edeceğiz. 

Trankavel, casus rahibin boğazını, 
hakikaten, iyice sıkmıştı. Fakat Korin 
yan iki defa öldürük•.:ek, buna rağmen, 
gene de, öldüğü katiyetle iddia edilemi
yçcek dokuz canlı aıdamlardandı. 

Trankavel. onun öldüğünü zanne
derek. höcrede bırakıp gitt'.kten sonra, 
Körinyan, uzun müddet, hareketsiz 
keldı, sonra bu cesed, yavaş yavaş, 

küçük ürpermelerle hareket ctmeğe 
ba!!'ar.h; 'ichresi mor renkten beyaz, 
beyazlan sonra, kırmızıya, yani her 
zamanki hal:ne geldi. Nefesi de tabii bir 
h~l aldı. l~ollarını oynattı, doğruldu, 
yatağın kenarına oturdu ve üç defa, ar
ka arkaya, aksırdı: 

- Olur şey değil, diye mırıldandı 
nezle mi oldum? • 

Gözlerini açtı ve höcrede bulundu
ğunu görünce, gözleri fal taşı gibi açıl
dı, hayretinden dona kaldı. Fakat ayni 
zamanda, hakikati hatırladı. Kuduz bir 
hiddet içinde müthiş bir küf.:ir savura. 
rak ayağa fırladı ve kapıy".l doğru aaı. 
duarak, kemikli yumruklarını bu kapı-
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run üzerine bir davul tokmağı gibi in
dirmeğe başladr. 

Kapının arkasın.dan bir ses yüksel
di: 

- Pek atar pek a1~ 1 Endişe etme, 
zannettiğinden çok daha çabuk açaca
ğrz. 

Rahip Korinyan bu sesi tanıdı ve 
sebebini bir türlü anlıyamadığı bir deh
şet içinde ürpererek inledi: 

- Raskasl ... 

Bu, hakikaten Raskastı ! ... Kardinal 
Korinyanrn vazifesi hakkında kendisine 
izahat vermesi icap eden peder Jozefin 
gelmediğini görünce, Raskasr Bastiye 
yollamıştı; eğer ,Trankavel, istirdat e
d!lmesi tazım gelen korkunç mektubu 
n~reye sakladığınr söylemişse, hakika
ti söylediği anlaşılını..:a asılması emre
dilmişti . Eğer Trankavel hiç bir şey 

~ ·· !emek istememişse, o zaman da, der 
}:- · asılması lazımdı. 

Tam salahiyeti haiz olarak Bastiy'e 
r · ~n Raskas, Korinyanın, çoktanberi 

.g ·· •iğini öğrenmişti. 

Bunun üzerine, Raskas, hapishane 
mil'lürüne, idamın hemen gizli bir şe
k ildo: yapılması hususundaki emirname 

yi göstermiş, hapishane müdürü de, 
avk ya, alelacele, bir idam sehpası kur
durmuştu. Raskas da, sevinçle, idam 
mahkmunu teslim almağa gitm:şti. 

Raskas, mahpusun, kendi ismini söy 
lediğini duyunca ve Korinyamn sesini 
tan·yınca, gardiyanlarla, yanında bulu 
nan muhafızların çekilmelerini emretti. 
Sonra, duyduğu derin hayreti yenmeğe 
mu1,affak olarak, gayet tatlı bir sesle: 

.,__ Azizim Korinyan, dedi, sizin se
ıinici mi duyuyorum. 

- Evet, sevgili küçük Raskascığım 
bemm 1. .• Çabuk açını 

- Fakat siz bu höcrede ne arryor
sunıız, aziz dostum? 

-. Ah! Kardeşim 1 Sormayın 1 Tran 
kave'l beni boğdu. Ne o? ... Gülüyor mu
sunuz? ..• / 

---------------------! Rica ede• • - Hayırı Ağlıyorum ... 
rim devam edin. .f 

• - La tamı bulamıyorum. Sefil herl 
galiha onu sırtına geçirerek ka'imı}·• 
Fak:\t alı: ne diye gülüyorsunuz? .• 

• - Canım, ağlıyorum, dedim ya! ... 
Raskas, yalan söylüyordu. Ve ko• 

rinyan hakikati söylüyor.du ! Raskas -~= 
vinı.:inden çıldırıyordu l Raskas daha 1 

anda, göz yaşlan akıtacak şekild~ 
gın bir sevinçle gülüyordu 1 Ç 

1 •. h" b. . 1 kendi ken· Ras tas, mut ıı ır sevın'i e, 
1 

.. 
dine JÖyle demişti 1 "Dar af acı kur~a· 
muştur. Bunun bir işe yaraması 

:nm!..,, 

Korinyan devam etti: . • öt 
- Benim hazin maceram ıçın Jıcı 

yaşları dökmek Jilphesiz, cenabı h . a 
memnun cdc•.;ek bir ıeydir; fakat rıc1 .. 
ederim sevgili kardeşim, bana bu kaP 

yı açın. nzt•ıı .. 
Raskas, sahte bir endişe ve h 

1 

le: 
de~iııı: - Vay aksi ıeytanl. .. Ah kar ııa-

fakat darağacı kurulmuşken kapıyı 

sıl açabilirim? ıııki 
- Darağacı mı? Canım l made ne 

sefil elimizden kaçtı, darağacının ıı1 
ehemmiyeti kalabilir? Artık ağtaı:n3Y ' 
sevgili R!lskascığım ve kapry~ açınÖöı 

_ Hayır, hayır 1 Kardeşım. aca· 
yaşlarım tükeninceye kadar ağlı}' 
ğrm!... ):.i• 

- Canım 1 Bu göz yaşlarına ne . 
rum var?.... J{O"' 

- Anlamıyor musunuz, azizitıı bıf11 
rinyan? Size anlatayım!... I~tı~: dar 
'iOk büyüktür 1 Çünkü, madernkı bı ınatıı 
ağacı var, birisini muhakkak as 

lazım..... · d·· 
Korinyan deh§ct içinde inle 1 

• 

- Ah 1 Sefil!.... tıf• 
- Ve mademki mahpus kaçı:ı:ılfaf' 

. . ib. ·ı..: asl11 Kardınalın emrı mu•..:ı ınce s ~: ı .. 
mecburum, zavallı Korinyancığıtıl rı ot· 

Korinyanın saçları diken dike et· 
du. Dizleri üzerine yıkıldı, başını 
di ve ağlamağa baıladr. 
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8 EYocı t.. Va1an: Mustafa Niyc.zi 
MADENi KUTULARDA fi 

OLDUGUNDAN terkibi VE TESiRi ~ 
1 Mahkcıınıar kaleın (Baş tarafı 11 incıJc) 1 miş .. Kurtulmıyacak galiba .. Gözle-
' .Mahkumlar ı-aıesi Hanıdunun beııi aham eden lJukışla ri i>rümccklcşıuiş .. ,. 
1 lJişl rarzan ıtUrkçeJ ı·ıııı uluU!;U giui Jıalırlarıııı. Hu has- Işte bütiln duyduklarım bundan 

KAl:IYEN DEQIŞMEZ i 
Soğuk Alğınlığına, ''e Kanun harici ta ı.;o•·uk h1\lfı. ı,nfamda bu itham c- ibaretti. 

1 Al.ahın bahçelerinde den hakışlarile yaşar. Oı.la ilfıç kolrn J\:oyıın yaymada pişirilen p!Avın 
Uç modem kız yordu. Aı;lnmala başladım. Beni bulgurunu Hamdunun kepçeciğfndc 

1 
Bombalar )ağarkel' \'e I kolumdan tutup dışarı çıkardılar ve aldığımızı hatırlayınca lokmalar 
Yol kesen haydut bir daha llamdunun yanına bırak- boğazıma duruyordu. . 
Şahane melodi ı maclılar. Bu Hamdunu son görüşüm Çocukların hldla ile meydana çı-
Beyaz zambak \'e Sözdeı oldu ve bir daha göremedim. Yalnız kardıkları koçların döğlişünü seyre-
k,zlar hergün oraya gidip gelen annemle demiyordum. Her şeyde bir Hamdun 

1 1'•v ramını bildlrmcmlşUr ablrıoıdan haller ııhyordum. niclnsı ,·ardr. Ve bu kendiliğinden 
J Programını bildirmemiştir * • * oluyordu .. 
1 Rua, Japon muharetıesı \·e Kurlrnnlrkl:ır alınmıştı. Akşamla- Bayrama yakın bir gün, ezandan 

Lorcı Hardl kan kar rr koyun yaynı:ıdnrı ezandan sonra ııorıra C\'e dönnıUştUm ki, kapıdan 
de§ler, ıliinüyorduk. Kapıdan girer girmez içeri telaşla Mebrure hanım girdi. 

1 Programmı bildirmemiştir "llamdtın nasıl .. diye soruyordum. Başında şarpası Yoktu. Benzi atmış 
I 1 Programını blJdlrmemıştir Dana Jyl diyorlarsa da, biraz son ;;lblydl. Gözleri ağlaya aA-laya şiş-

S f A N 8 U L ra aralarında ona dair bir söz aı;ıl- mişti. Hemen kapı arkasına çöktU, 
ı Tiyatro ve varyete • dığı ,·akit: "nafile .. diyorlardı. saçını başını yolmağa başladı: 
ı ı·oşh·ara ve Demir yum "BugOn rtaha nafile .. lki doktor - Gitti, kaybettik .. Melekler gibi 

tuk geldi. Natnrnsı zayıfmış .. ZatUrreey- uçtu Hamduncuğum .. Şimdi o ne 
t Homeo ve Jullyet yapıyor? ~ercôe? Onu ne yapacak-
• 'h p •• Iar? .. Acaba, daha ev demi ki? .o.acı Murdt ve YB.§ivara • 
1 Korkusuz adam ve Fran 1 Yarı çılgın bir halde sayıklar gibi 

1 GR •p•N hep bunları tekrarlıyor. annem: 
1 ~ huıaıı 

1 
1 ••ömrü o kadarmıt c\•lAdım.. aıUe 

.,. ate~~erv~~~~:r ve Garp gününe çıkacak .. Ne devlet .. Ne mut-
" A D ı K O y lu ... gibi. teskin edici sözler söylU-

Lndam o Kamelya 
1 Kraliçe Mert 

~l.t 05KODAR 1 
\ ' Pro~rnmını blldfrmembtfr 

ltt ~,18 lıı. k 1 R K O y 
} I 1 Altm kelebek. 

}' A 1' 

Vücudunuzda nğrı, sarı~ı. sızı, kır_ 

gmhk, Urperme hisseder etmez 
hemen bir ka~· 

GRiPiN 

yordu. 
Mebrureyf o ge~e hrrııkmadılar, 

bizde yattı. Ertesi gUn kUçUk bir ta-
but l~lnde Hamdunu götUrdUler. 
Bana hAlA, o zamanlar bu küçük ö
lUniln kefenini açaydım ayni itham 
eden bakışlarla karşılaşacakmışım 
gibi gelir. Urperirlm. 

Şimdi, aradan yıllar geçti. 
Ne vakit kısa Pantalonlu. zayıf 

Nevraljiye, 
B!'ş Ve Diş Ağrılarına 

Senelerden Beri Tecrübe Edilmiş ij 
En Tesirli Ve En Emsalsiz haçtır E 
ALGOPAN Her Eczanede 1 

Bulunur İl 

'."~~ne SAKALLI Markasıoa il 
11111w ~ Lütfen DiKKAT ~ ~ıııın~]ml 

Salon Çayı 
Mevsimin en iyi ikranıı yalnız SALON ÇAYI d·r. Zevkinizi ancal~ 

SALON ÇA YI'nda bulabilir.siniz. SALON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: İSTANBUL ASMAALTI Tahmil aokak .AZERBAYCAl': 

ticaret hanesi No. 8 Tel. 21i7l 

20335 
GAZETEMiZE VERECEClNIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERlNIZ 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDlNlZ: 

Adres: lstanbul AnkaraCaddeai 
VAKiT Yurdu albncla 'l't ROL AR: 

~tt~ı.:aAşı ofüut KISMI 
alınız, rahatsızlığınız hemen geçer bir çocuk yilzil görsem, teknede ça- •••••• !"elefon: 20335 

mur~~erlkulaklanmda,ba~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No: 105 

il tat:ll 
günüdür 

~SIZ ;.;; ATROSUNDA 
OPERET IOSMI 

Saat 20,30 da 
A YNAROZ KADISI 
6 tablo, Pazar günle
ri 15,30 da matine 

Yazan: CelAI Musa-
~· hlpoğlu 

ruon.uL SADİ TEK 
T11' \TROSU 

(KADIKÖY SÜREY 
YA) afnemaamd& 
Pazarteat akpmt 

BEKlRDöMEST! bD 
yük vodvil Sair (Ba 
ker köy) Ç&r§amba 

1 
('OakQd&r Hale) atne 
maamda ~ 

~,Ol<TOR 
lf ... c•etun Ata•agun 

..... lllQ 
1 ~(s llbahlan aelda buçuta 
~~ 17 den 20 ye kadar Ule 

~ 11 llltJh~ •Partmanlan ikincJ daire ' c, ~da haıtalanııı kabul eder. 

GRiPiN 
Baş ve di11 ağrılarına, gripe, soğuk 
algmlığma, romatizmaya karşı en 

tesirli ve hiç zararaız ilaçtır 

cerell, hasır g6vdeslnden ancak ttt
riyen baı-aklnrr gilrUnen bir kepçeci 
Jtln havnll gHzlflrlmde canlanır. Ve 
Ham~1;nu hf!r hahrlayışta "onu bir 
az dn h~n 6ldUrdUm .. diye btr vicdan 
azabr duynrım. 

Mustafa Niyazi 

SAÇ BAKiMi 
~üzellitin en birinci prtrdır. 

Kep"lderi ve saç köklerini tedavi eden 

tesiri mücerreb bir iliçtıl'. 

~ lı.~.~eri 14 den 20 ye b '°" oır-._ ~ p&rallZ, Kurun, Ha 
hı)İıtde-.. nleularuu dakupon mub-

f~;•e eder. Telef: 23953 ' GR epe N ~::::::.-::::;:;::::~:::==ı 
o, .... a.:::..-:-- 1 1 1 i Perşembe günleri sa.at 2 den & • kadar 1 N • Doktoru ı Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 

, ~•tıı:cat; Pakşi numarada Doktol' Mümtaz GUnıoy 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

, . 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin ormak için .. 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

~'-' 1,. l'nıı berglln aabah ıo dan 1 •••••••••••li fakirleri parasız muayene eder. • 
."?d .. _ · ~ ı1 k 1 ::r.r.:m:nr.m:::r.m:n.111r.wa::a •• .:•==: 
lı ~ l' adar Karaka1 TOnel -----------------~==:::::=~----=== -------

~;fr~.=~ mt t4:. Şirketi Hayriyeden: 
~ A ı Bogezl~I vapurlarına mahsus kış tarı- 1 

1 l\'~11ıı ~O~A~ 1 
fesi 1. ilk kAnun 1937 Çarşamba saba- 1 

'''"b"'~0AA•e Evı' 'I hından itibaren tatbik edilecek tir 
~'1.. '*ıı.ı- L nka ra Caddesi ı -11 • ., •1ıtu11 1 \. •c:1 Q ı 11leobul 214 

lf:J~' ltı~eaı: latenbul HABER • 
"•. 116 '

1 teıetonu: ı 8 8 7 2 
~ I • • f, • '( ' •,• .. ,•' • - ' 

n : 24870 

~8oN::I!!' -----. 
~ ŞARTLARI 

~... ra,u,," ı:rnrbl 
l •)lılı 1·~0 lir. 2.700 Kr. 
t ., .. " • ao .. ı . .ı~o .. 

.,"" 00 • 800 .. 
~ I:\() .. soo .. 
'~ib· 
~-~;e Ne~,.igat Mütlürü: 
•• ,,.,,, " Rasim Us 

••r ('l'AlilT J M•tb•••ı 

Türk Hava Kurumu 
Büyükiy Pangosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.0µ0 Liradır. 

- t • • .... l . .. - ,. 

Mektepuıeır.e., <eccYk veonoeıro
ne, Ol!<uU Dnırce~töırOeırDn~ 

• Melttep kitaplarınız.ı almadan . ... bir kere eıki tanıdığınız. 

'* VAKiT Kitabevine 
" uğrayınız.. ilk, Orta, Lise, Yük$ek ve Ucdek ... Her okulun, her 

sınıfı için, her dilden, /1c, tiirlü macri/ netriyatrnı b:.:radan 
kolaylıkla ve Jerhc:.I edi nebilirıi niz. 

Rcu!gcle yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, ü:.ülebiliısİniz. 

ihtisasa her yer:de kıymet ı·cr meli: (V AKIT l~IT ABEV 1) 
de mchlep hitap;ılığıncla ihtiı~ı /:a:anmı-:trr. . . 

Kitap üz.erine gelecek her ıor guya harf ılık verılır. 
ADRES: lstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt. lstanbul. Po~ta kutusu: 46. 

1.s tan bu ı e e ı e d i·y e· si i ı an' ar 1. .· 
~Senelik muhammen kirası 200 lira olan Fatihte Çarşambada Cedit Abdur

rahim Efendi medresesi 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kac..lar ki
raya verilmek Ur.ere açık arttırmaya konulmuştur . 

Şartnameısi Levazım l\füdürlüğtinde görülebilir btekli olanlar 15 liralık ilk Bundan baıka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık ilci adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce: ki§iyi zengbc.den bu piyanıoya ittiıak ediniı ... 1 
teminat mektup veya makbuzu ile 30 • 11. 937 Salı ~tinü saat 14 d~ Daimi En· 
cümendc bulunmalıdırlar, (İ) (7704) 
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A 1 i 
Akide 60 ~ Fıstıklı lokum 120 kuruş 
Bayram şekera 80 il Ka)'maklı lokuril120 ,, 

Sat.ı yttleri: BAHÇEKAPI - BEYOCLU - KARAKöY - KADIKöY 
Taıradan slparif içip: ALI MUHIDD tN Babçekapı, lstnlNI • 

HEDIVELi ·K 

ELEKTRiKLI 
TRENLER 

SA Ti E 
de 

VERESiVE 

NOZAC 

l ·;tun bu 1 Hcı rıci Asker ı 
kıtuatı ılanıarı 

Denizli kıtaaınm MIKOO kilo yulafı
nm beher kilosu 5 kW'Uf muhammen 
flaUa ekalltmeye konulm111 ve ihalesi 
10/12/937 cuma gllntı saat 11 olarak 
tesbit edilmiştir. tsteklllerin belli sa
atte lspartada satmalnıa komisyonu
na gelmeleri. (616) (7927) 

lıtanbul Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonundan 
SWpazannda. M. M. V. lstanbul Le

vumı ~ ve teçbiat anban dahi
lindeki dekovil arabalarmm tamiri 
30-11-937 Salı gUııtı aaat 14 de Top
hanede r.tanbul Levazım Amf rllfi Sa
hn1lm& KomSsyonunda pazarlığı yapı
Jw.ktır. Keeif bedeli 200 lira, temina
tı 30 liradır. Şartname ve keffi komla
,_ıa görilleıblllr. İllteklilerln kanun! 
belgeleriyle belli saatte Kcımlsyona 
gelmeleri. (287) (7953) 

Dif Dolıtora 
Cbeyt cıçer 
Yalım CUMARTESi GttNLERt 

Y ALOVADA, aai. ctınıer Kara· 
ıUmrilk tramvay dmapdaki mu
ayenehanende butalarmı kabul 
eder. 

• 

Beyhude••', 
atmayın•• 

Alrılarınazd811 
kurtulmak ıeter•~ 
SE.FALI•~ 

muhakk•" 
alını•· 

Nezle • GlrlP " 
Bae ve Olf 

a{lrıları • FIO" 
matızma .,,. 
mafsal aır•" 
ıarına karf1 

tesiri ••V•~ 
hayret derecede anldlr. 

icabında günde 3 
kaşe alınablllr. 
Mideyi - Kalbl 

yormaz. Taklitle 
rtnden sakınınız 
Her eczaneden 

1-12 ilk ambaıaJ• 
larını ısrarla 
arayınız. 

Dtı atnsı 
Betk• hlt;blr 

eiMJ• 
benZ-.Z 

oı,ıerlnlzln çlrlmemealal let 
ağzınızı aabab, iğle ve akıam ve 
mekten sonra gDnde 8 adel 

Riıdyollnle 
lırçalayınız. 

D19lerlnlzl beı•zl•tac•k, lllJllropları ~ 
liollueunu ıuıe edıcek, ... .U•lnl kUWIMI•• 

En müessir diş maeutı 

Radyolin 

KUŞTÜYU tfltıe " ~_,.~ 
iyi bir d01tummdur. Memur, ltçi berkea yalım f Hra De bir 
nebllir ve yorpıı dimaiuu dinlendirir. hbrilra ve depolll •...-1~ 
makçılar Sandalyecilcr sokak ömer Baliollu, T. L. 2'021· 
ı .. r: : Bevoi7lu,, ~a ve Ankarada .Yerli Mallar PaMtlandd'• 


