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~~u~s~o~ı ı==-=n=ı =d=iv==o!SSSr~k=:==i ==-:--=='.B~ir====·===k=a=n un teklifi yapıldı : 
''Maltayı T · ürkıyeye yeniden 

lngiltere Maltamn süratle 
takviyesi tçin tedbiler aldı i s t e n i y o r 

Tekli/ sahibinin kanaatı : 
Memleketin huzur ve rahatı bakımından yabodl mohftfnln 
şimdiden ıslahına çalışılmalı ve bu muhitin genişlemesine 
aslA meydan verilmemelidir. 

Teklifin esası Y ahudl 
ıiıuhacir kabul edilmemesidir 

l:>atı M altanrn me.§hur 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Manisa mebusu ve eski 
Ziraat vekili Sabri Toprak, yabancı 
memleketlerden gelecek Türk olmıyan 
yabl.ı1.:ı göçmenler hakkında, Büyük 
Millet Mecliıine bir kanun teklifi yap
mııtır. 

~ ~l~erald ga.z.etesinde dikkate 
Co.t. Yazı gördük. Yazıyı Giaco. 

~-~'tlır adında bir İtalyan avukat 

Kimse cevab vermeyınce Musolini Sabri Toprak kanun teklifine tez o-
sözlenne devam etmlotir: )arak Türkiyedeki yahudileri almıı bu-

l'J • Bu ~t. Musoltnmin ıuyasl 
-~-, rı~Yettiği .. Duçenin şeytan 

- Görüyorum ki, içinır.den hiçbiri lunuyor. Sabri •Toprak yahudilerin en 
Maltarun tarafmuzdaıı ı",ekadar bir büyük haklara mazhar oldukları yer-
zamanda zaptedilebileceği meeeleaini terden biri, İngiltere olduğu halde, o-

J G' kaçını§tır. D&ily Herald 
d 

1acorno Costayı, ltalya ve. 
oetlailbdan biri olarak tak. 

• .. ••.:•-...llı .... ktedlr. Yazıda mühim gör _ 

atla ciUşiliıınemlştir. Fakat ben biınu rada bile yıhudi dilfmanbiuun yava~ 
dil tl dtım, ebe .__ .. edebil' ,. ava eniJlediği kanaatiadedir, Bun-

§ n ve --JaM ~~•Zllllftt~İiİİli ... !iiji;i~..:.:.:...=:=:.::.:::.:.:;.::::_=.::.. 
ki, lııfaltanm bir ltalyan aduı o1ılluı 
için ancak dört saat klfi gelir!,. 

"ft:ı şu parçayı nakl-x!iyonız: 

~~: b~~~~kihnl gec:enlerde 
~)'e ıa:.a goturen hara gemisinde 
-... ~!?· ıtl olan bir zat şunlan an.. 

lt ~lurıdufuın 
h ~'ttkl uz harb ~,.,misi, Mal-

>.t~hıi bl§m~kta olduğu bir sırada 
"e lc:etıdil ~hrıye zabitJerı-nı toplamış 
eu 8\ıa}i erıne YUksek sesle birdenbire 

- ).f fJormur;ıtur · 
bı a.ltay • 
~{lki.t ıa:-.. zapt.etmek kin ne kadar 

;-----==:mdır? 

Avam Kamarasında mftzakereler 
Londra, • - Avam tamarumm 

dllnkli celsetılnde AJrdenildeld' uked 
vaziyet hakkmda mUnatqalar cere.. 
yan etmi§tir. Bir nieb'us bllh&lllll Mal 
tanm takviye!ini ilteml§tfl'. 

Bahriye nezareti mUStep.n buna 
C'evab vererek, Maltanm eUratle tak-

viye E'dileceğini ve Cebelilttarıkta da 
yeni tedbirler alınmakta olduğunu 
söylemi§tir. 

Şe~it : . 
tayyareciıe·r :· 

Dün göz · yaşl~r1 arasmda. 
ıc...,,, . lzmitte defnedildiler 

''-e tutuı Urseı civarında kesif bir kay, Abıiral Hultist, bütün alay ~0-
ÇaJ•tt-n arak bir tepeye çarpıp par _ mutanlan; subaylar, beleaf~e re18•1• 
~ <Can - 5) tayYare.:;inin pilotu bütiln devair ' rüesası. kara ve. denız 

'1, dlbı nı ve makinist Salimin cenar.ele askerleri bulunmue1ardır. 
l't~t nıuazıam bir mera.simle kaldı- Şehıtlerln cenazesi saat on birde 
t 1L ' Dehit ta""""' · ı · · kaldırılını..+"' A 
\q }'atı ...., cu ecı ernrız halkın Fevziye camiinden ıı-- · -

l'iııe ~ ;rı arasında ebedt medfenle • lay, önde askeri bando olduğu h~lde 
l(~~ edilmişlerdir. şehrin ii;inden gec;er~en . evlerde ve 

1't1t et.nıı e beş bine yakın halk lştL dükkdnlaroa ve etrafı dolduran kala-
ştfr. Bu arada va~i Hamid Os ~ ~vamı s "?cıda 

Yeni tarihi tefrikamız 

Yugoslav 
Başvekili 

Berllo ve Romaya 
. aldecek değlldlr 

Belcrad, 4 (A.A) Havas ajansı mu· 
habirinden: 

Stoyadinoviçin Cianl' ile von Neu
rath'a iadeii ziyaret etmek üzere Roma 
ve Berline seyahati ihtimalini iyi malu- J 
mat almakta olan mahafil tekzip etmek
tedir. 

Paraguay 
isyanı 

HUkt\met takviye 
kıtaları gönderdi 
Asomp_ıiyon, 4 (A.A.) - Dahiliye 

na%In, Conceptionda isyan eden kuvvet
ler dehalet etmedikleri için, hükumetçi 
bir alayın taarruza geçtiğini bildirmit
tir. Miralay Ramoı kumandasında tam 
bir fı.rka, alayı tavkiye için Konsepaiya
na g6nderilmiJtir. Bu §ehre, birçok yer
lerden de aynca takviye gönderilmkete
dir. 

Son vaziyet 
Aasomption, 4 (A.A.) - Kumandan 

Antala, hükumet kuvvetlerinin baım
da olduğu halde Conseptio::ıdaki asileri 
bulundukları yerlerden çıkarmıştır. 

Astler §İmale doğru çekilmektedir. 

O D ·AL o: K · LA R 
MOellffl : NiZAMETTiN NAZiF 

~~Yetin aııa11 olan kadm, tarihin de anasıdır. MiU.tleriD tarihi ender AJDand. lısadaa teairi dıımda cereyan 

O• k k . . ma.ı.- yibiiad-.a)'luca devam eden mü'iç tefr;kalar-1 at ' OdahkJar hlrikama. manua _. ~ b.iklnlercltn müreldc tir Her Wiyük hiki.1e '-tla .__ • dan clejildk. Bu tefrika •Jft af" • ep _; .. ~•- .:. muhtelif 
~•na bir süzel kaclnu, qlmu :ve dnrini teahit ediyor. Muhtelif ....ı.n.. muhtelif ~ -; •• ile mi 
~ ' ~ ed~bi ve çok heyecanlı eM111e, kariin pzleri öa&Ddea atlet· tela•et, iat1ru, ldır; pp, bn " flll'I • 

...,, b'l' R~tt,a resmi y&pacalrtır. • • • 

Pek yakmda HABER• de başhyor 1 _. 

({anun teklifinl yapan Mani.M Mebuau 
Sabri Toprak 

dan başka yahudilerin başta Almanya 
olduğu halde, LChistanda, Romanyada, 
Macaristanda yahudilerden nefret edi· 
lirken, bunların memleketten çıkanldı
ğını, apğı yukarı kendi memleketleri 
sayıldığı halde Filistinde bile iıtiakale 
uğradıktan kaydeden teklif uhibi, 
'I'ürkiyedc yahudilerin daima müsavi 
haklara malik olduklarını, hüsnü mua
mele gördüklerini, serbest bulunduklı· 
rıru işaretliyor. Sabri Toprak, gör
dükleri aerbeatiye rağmen, Tü.rkiycdc 
Türk tabiiyetinde bulunan yahudilerin 

e kendi düıt lWnlın olan İbraniceyi, 
nede milli Hunlın olan TOrkçeJI ~ 
nuıtuklannı cas &ıUnde tutarak Tllr
kiye yahudilerlnln kendilerini Tflrkler
den ayırmak. Türklerden daha ,.abek 
görmek p"bi batil bir .zehap tqıdıklan 
kanaatine varmalrtadır. 

Sabri Toprak, yahudilerin böyle bb 
cü.reti Balbnlardaki diğer memleket· 

..,.. Dnamı 10 UllC1lda 

Berlinin ithamı: 
Ingiltere gasıptır! 

Almanya, müstemlekelerin iade
si için fili hareketlere geçiyor 

Londra • (Huıruııl) - '•Dally Herald,, gaze 
tcsinin haber aldığma ı;öre, Hltler mUatem 
leke talebini resmt bir gekllde ortaya atmak 
nzere. yakmda Rayıtağı toplantıya çağıra 

eaktır. 

HiUer, bu mUnuebeU• bO)'tlk bir autuk 
aöyliyecek ve Veraay mu&hedMfnln aJllrAmı 

na dayanarak Almanyanm o saman mtı.tem 
lekelerinden mıa.t devleUert lehine olam vu 

1119"" Devamı ıo uncuda 

Japonlar Şanghayı . 
ihataya çahşıyorlar 

Brüksel konferansında Fransa, 
Amerika ve ~ngiltere anlaştllar 

Japonlar tamfındm& Şapefnln bombcırillmMI 
~ Taam lO' Qlıilll 
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:Dış Süµuiı 

Brüksel konferansı 
U ZA.K Şark'taki vaziye:ti ;tetkik etmek üı.ere Brüksel konferansı ilk iç. 

timaını yaptı. Malümdur ki, bu konferans, Milletler Cemiyeti asamble. 
sınin tcşebbUsiyle, dokuz b:.raflı mukaveleyi imza eden devletler arasında mU. 
zakere için yapılan bir davet üzerine tor'anıyor. Fakat müzakerelere dokuz 
taraflı mukaveleyi im?.ahyan Japonya iştirak etmeyip bu mukaveıeyi imza et.. 
miyen Sovyet Rusy~ iştirak edeceğinden konferansın 1922 senesi şubatında 
imza edilen mukavele ile ıdi.kası olmamak gerektir. Konferansa daha ziyade 
Uzak Şarkta alakası olan devletlerin ic,timaı adı verilebilir. Bu itlbarladır ki 
müzakerelere dokuz taraflı muka\·eleyi ımza etmiycn Almanya da davet edil. 
mişti. Fakat Japonyayn bi:- komünist n.~eyhtarlığı misakı ile ba~lı olan Al. 
manyn, bu daveti raddetmiştir. 

ltalya Brüksel konferansına iştirak edecektir. Bu noktada ltaly:ı. ile Al
manya arasında ehemmiyetli bir fark t,udur ki. ltr.lya Almanya gibi, komü. 
nistlik aleyhtarlığı cephesine resmen ilt hak etme-:nişt;r. 8°~ nltı ıiY kadar 1!\'. 

vel İtalya Japon • Alman misakma girmeği teklif etmişti. Fakat Q zaman Ja. 
ponya bunu iyi telakki etmedi. Çünkü komünıstlik aleyhine cephe. doğrudan 
doğruyn Sovyet Rusyayı istihdaf ediyor. Japonya, Sovyctlcr aleyhine giri13e. 
ceği herhangi bir te~ebbüste Almanya il~ anlaşmaktan bir fayda umabilir. Fa.. 
kat o ?.aman, İtalya ile anlt!.Şmakta böyle bir fayda görmemiştir. Ancak 1tal. 
yanın da bu cepheye iltihak edeceğinden ikide bir bahsedilmektedir. Belki de 
Japonya o zaman 1tn.Iyanın iştirakini kabul etmediği içindir ki Muı;olini Brük. 
sele mümessil göndermeğe karar vermiştir. 

Bu vaziyette konferansa, !ngiltere, Amerika, Sovyet Rusya, Fransa, İtalya 
ile· beraber Belçika, Hollanda, İsveç gibi ikinci derecede bir takım devletler 
iştirak edeceklerdir. İngiltere, Amerika ve Sovyet Rusyadan maada, Fransa. 
ve ltn.lya da dahil olmak üzere, diğer devletler BrUkscl konferansının ancak 
aekorunu teşkil edebilirler. Çilnkü Brüksel Konferansı hakikatte lngiltcrcnin, 
Sovyet Rusyanm ve Amerikanın işidir. U?.ak şarkta statükoyu garanti eden 
8Ubat 1922 tarihli Va.5ington mukavelesinin zayıf tarafı bu anlaşmaya Sovyet 
Rusyanm kanştmlması idi. Sovyet Rusya ondan sonra dahi on sene uzakta bı. 
rakılm1ştır. Nihayet Japonya 1931 senesinde Mançuryaya kar~1 tecavüze gi. 
r;ştikten sonradır ki Sovyctler ile, fngilf ere ve Amerika biribirine yaklaŞmaya 
DB.§ladılar. Fakat Japonya koca Mançuryayı yuttuğu halde Ameri\ca, !ngiltere 
\'e Sovyet Rusya U?.ak prk vaziyetini görüşmek lizere bir masa etrafında. to~
Janamamı§lardır. Böyle bir jçtfmaı temin edebilmek için Japonyanm ikinci bır 
tccavUze giri§lllesi liwmgeliyormuş. Ancak Çin'in Uçtc biri Japon istilasına uğ. 
radıktan sonradır ki !ngiltere, Amerika ve Sovyet Rusya bir konferans masasr 
etrafında toplanabiliyorlar. (lnu8'ta.n) A. Ş. ESMER 

mıııı 1 11111 ___________ _ 

Atatürk programı 
KURUN' da aydııilatan, cumhuriyet idaresinin yarm için 

~aall?'et JııUknmeUerlnl taybl eden bir proJel< 
Alilm .Ua. At:ıtllı'k~. ~fıMIW a6ylenen tördUr. erblr cdmteiı ayrı bir makaleye 

ııW:X_yn hem'i!!M! C19!1hurlyet rnamuruoon ve ~ 
hrr Ttlrkiln cch'l.rido bir mukaddea kitap gibi .me-lft t!Jlıft ~· ile.dar mtttiim olan bu 
ıa,l)·nralc sık sık okunaeak, e:ı.berlenoock bir ıııszıerı öyle bir yazıda bulba etmek mOmkUn 

\'eslka, bir Julavuz; CclAI Bayar kablnetl detlldlr. Nutuk umumt lladelerden mUrekkcp 
için oldotu kadar memleket itin cıe bir aenc blr dlrekUf yerine WaUAUl bir program oldu 
ilk çalqma programı hllkmUndo oldutunu ğwıdan CclAl Bayar kabineılnlD icraat husu 
tcb:ırliz ettirmektedir. Kurun başmuharriri ııunda ne yapacağını bafmdan anlamak mnm 
diyor kl: kUn olacak bu hal hUkflmeUn muvaftaklyo 

''.Nutuk, bUyjlk lnkıl&p yolunda iıUkball Unl de tcvkalAde kolayla§tıracaktır.,, 

Türk ideolojisinin yolu 
'fAN' da 

Ahmet F..mln l'nlman, bir hatta en·elkl 
g-azeto mllnaka5ıılanndan ııu satırlarla babı 

ederek bugtinkU roıt yaz.ısına giriyor: 
Şalıst taraflruı bir tarafa bırakırsak mUna 

k:L§alıır asıl ou nokta etrafında dllnUyordu: 
Bazı gazeteler, diğer bir iki gazetenin neıri 
yatını, milli fdeallerlmlzc aykm buluyorlardı. 
Bu ııureue tarize uğrayan gazeteler: "Haklı 
sınız, yanll§ olmu§,, demediler. Tarizlerde 
bulunan gazeteleri diğer bir istikamette mil 
ll ldeallero aykın yUrUmckle itham ettiler. 

Bizim gazete :mUnakqalanmızda dalma ol 
duğu gtbl plıa't hücumlar da araya karıpıca 
ortalığı karanWt baatI. lılemlekette adeta 
bir idcolojl mUcadelcal ''arm11 !lbi bir man 
zar!l peyda oldu.,. 

AtAtUrkUn, aon nutkunda mlllctlnln l'ldıece 
ğl yolun ~k. berrak, doğru bir yol oldufwıu 
lıiı.e tekrar öğrettiğini l!Uyllyen Tan bqmu 
harrlrl dJyor ki: 

.'Hariçte gördUftlmUz cereyanlardan hJç 
b!rl, hadiııclcrln kal'§ısmda iyi bir imtihan 
geçirmcmi§Ur. Hepsi sarsnıWara yol açını§, 
ıstıraplar uyandırmı§tır. Buna kar§ı kendi 
gldlglmlz en çok vcrlm YcrmJ§, :en kısa 
zamanda en bUyQk muvatakldyeUer temin 
etmıuur. Bit.arat ölçUlcrle bize bakanlarm 
hepsi, tuttuğumuz yola hayrandır. E~ ken 
dl içimizde bu hJaııe i§tlrak etmıyenler, milli 
gtdlıılo aamlmt surette elblrllğt yapmak mey 
lln1 duymayanlar varsa. mutlaka menfi hJale 
rln eslrt olan dar ruhlu lnııanlardır.,, 

•'TUrk m1llcU birçok ileri dUşUncclcrl; 

muvazeneyi boZmadan, blleycde ııarmıtılar 

uyandırmadan tahakkuk ettlrmlştlr. Bunun 
daha ilcrlslnl de aynı gUzcl usullerle tahak 
kuk ettirmesini bekllyebllirlz. Buna kar§! 

başka mcmlckeUerdo 1'ena neticeler veren 
yıkıcı ve mU!rit uaullerln taklit edilmesini ve 
sunt surette mnıl kavga.lan yaratılmasını fs 
temek ancak dar göruıııu dimağlarda yer bu 
labllecek bir arzudur. 

AtntOrkün dediği Sibi cumhuriyet rcjlml 
yurdumuzda huzur \'O sUkCnun en iyi yertcıı 
ıncslnl temin ctmıııur. Her tnrıu çall§malarıtı 
temeli de, bu huzur ve ııUkflndur. Bu sayede 
yannı tabmln ctmclc, yann 1~ çaı~malc 
mUmkUn olur. 

nu ilk prt tcmln edildikten sonra rejlm. 
Türk mnıetınl, lAyık olduğu medeniyet ve 
rctah scvtyealne vardırmak için en earuılı bir 
mOcadeleyo ablmıştır. Bu yolda hiçbir engel 

dO§Unmeye yer bırakılmamı§lır ve bırakılma 
yacnktır. Tunceli, mazinin ~nUmUzc çıkarabil 
dlğl son engeldi. Bunu da bir taraftan kud 
ret, bir taratan da cahnıere ka~ azamı ~ 
kat glSstermek surctllc ortadan kaldırdık. 

Ahmet F.mln Yalman, yazı!lroı &öyle biti 
rlyor: 

"AtatUrk. clblrllğllc )1lrllycceğlmlz mUa 
bet, mllll yolu bize göstermiştir. Eğer ln!'an 
lığa bağlılık duyuyorsak bu ldeallmlll bakı 
mından en doğru yol. lnkılA.p bayraklo.n altın 
da Türk ideolojisinin zaferi için çarpqımak 

tır." • 1 

Hatay davamızın halli arifesinde 
CUMHURiYET' de \ 

Yunus Nadi, T\lrk mWoUnln Hatay rejimi 
ne atfettiği bUyUk ehemmiyeti ı hatırlatıyor 
,.e AtııtUrkUn, Hatay mcıaeleslnln l.>1 bir fe 

ldlde hallinin en dostane lnklıtanara mar.har 
olmak yolanda bulunan T\lrk - Franıı.ıa rnO 
nıuıebeUert ilzı-rlnde mUcsslr bir lmll olacatı 
nı işaret cttltlnl aöyllyerek diyor ki: 

Davamımı pren.!fblnl Milletler CemlyeU 
halletmıııur. Tatbikatın bu esaslı adalet !lk 
rtne uygun olarak tahakkuk etmcal IAmndır. 
Bu hususta Fransanrn bfr taraftan hakka ve 
hakikate, diğer taraftan Türk - FrtUll!tz 
dostluğınıun kuvvet bulmaama ffa edeceği 
h1%metln bl% Tilrkterce bUyUk J>tr haasa8lyet 
ıe takip olunacağını kaydetmek mu,'alıktır. 
M~e1eye Mllletıer CcınlycUnco· elkönulmuş 
olmakla beraber Halayda tcsls olunacak hu 

11uııı ve mtlll njimlıı eaueıı bir Fransız taah 

hUdUnU tatblka geçirmekten ibaret olduğu 
unutulamaz. Ankara ftll&fnamesinden başla 
yarak muhtelit muahedeler Halayın hususı 

bir reJıme mazharlyeU cauını kabul ve leyld 
1 eylemlaUr. Milletler Cemiyetinin tasdik etti 

ğl bu rejimin tatbikatta alacağı vekil bu 1 
1 

TUrk :ınemlekeU halkına temin olunacak ırki 
ve mm hukukla çcrçcvelenecekUr. Yeni Ha 

tay rejimi tayin olunurken doğrudan doğruya 
bu gayeye gidilmek lAznn geldiğini tebarllz 
ettirmek vazifemizdir.,, 

Yunu" Nadi, bundan 110nra, HaUıyda uhde 
alno mllatenlt htm.ıst rtJlmdMl haoka bir 
makııat takip ctmemlı olduğumuzu, büyilk 

ekıı.ertyeU Ttlrk olan llAtaym ırki ve mlJlJ 
'-arlıfuıa u.hlp olma.mm blz:lm için manen 
bir veclbo bulunduğunu, knbul edilen bu caa 
ıım tatbikatta. da tııhakkuk etttrDmesl lr4ip 
ettlflnl kaydediyor. 

1arih konuşmaları 

Çingenelerin vatanı 
neresidir ? 

Geçen gün HABER'de çingeneler• 

hakkında uzun bir yazı vardı. Bu mü - ı 
nasebctle biz de burada çingelerin tari
hi ve dili hakkında kısaca okuyucuları. 
mıza izahat vereceğiz. 

XV inci asırda Avrupaya gelmiş o· 
lan çingeneler kısa bir zaman z;aı fında 
bütün Avrupayı dolnşmağa başladılar. 
Bunların nereden geldiklerini kimse 
bilmiyordu. Nereye gittiklerini dl! on. 
lar bilmemekte idi. 

Çingene adı hakkında ilim adamları 
bir çok faraziyeler ortaya atmışlarldır. 
Bazı ilimlere göre bunlar Afrikada 
"Zeugatana,, vilayetinden çıktıkları 

için bu ismi almışlardır. 
Buna karşı başkaları da bunlann 

Mezopotamyadaki (Spondanus Singa
ra) adlı §ehirden bütün dünyaya yayıl. 
dıklarından /dolayı bu ismi aldıklarını 
iddia eder. Bu iddialar arasında cinge

nelerin Anadoluda Sıvas vilayeti civa • 
nnda bir yeıtfen çiktıkları da vc..rdır. 

Bugün umumiyetle kabul edilen fikir 
çingenelerin Mısırdan geldikleridir. 

Çingeneler kendi kendilerine (Rom) 
derler. Bunun manası onlann dilinde 
(adam) !demektir. Bazı yerlerdeld çin
geneler de kendilerine (Kalo) derler. 
Bu da çingene dilinde (Kara) de _ 

mektir. Buna mukabil çingenecede 
(beyaz) manasına gelen (Parno) tözü
nü ide Çingene olmryanlar için kullanır
lar . 

XV inci asırda çingeneler Avrcpa -
ya gd:.i:kteri vakit her çingene reiı.: ne. 

reden ve nasıl geldiklerine dair başka 
bir masal uydurmuştu. Bu masallara 
göre, kendilerinin mağdur bir mmet ol 

duklarr ileri aürülmü§ ve her yerde de 

onlara yardımlarda bulunulmuıtu. 
Hatti bir çingeneyi ldöven bir altın 

forint cezaya çarptırılırdı. Fakat bu yar 

dunler sok •ii~cdi. Bir mUddet sonra 
A vrupaya bu yeni gelen kavmin Türk
ler hesabına casusluk cttikieri ortaya 
atılm•t ve derhal her yerde ~inger.elere 
kar§ı tedbirler alı:ımağa b:ışlanmıştı. 

Almanyada nerede ç.ingene görülürse, 
derhal ölliürülınesi için cmirlCt' çıkmış, 
Lolıistanda da 1501 senesinden itiba -
ren çingeneler aleyhine kararlar veril -
miş, fakat, Kral bazı çingene reisleri. 
ne (Çingene kralı) ünvnnrnı vermekte 

tereddüt etmemişti. • 
Lehh;tarun ne son çingene krah Jan 

Marcinkievicz'dir. 1790 senesinde öl
müştür. İsveç ve Danimarkadaki çin -
genelere karşı ı 662 senesinde r.-ıilthiş 
bir emir çıkmış, her nerede çingene gö
rülü rse !derhal öldürillmesi hakkında 
olan bu emirname üzerine çingeneler 
buraları terke mecbur olmuşlardır • 

1565 senesinde Fransada<la ç.inı:ene. 
ler aleyhine emirnameler neşredilmiş, 
bundan dolayı çingeneler burada öa tu
tunaınanuf, ancak pek cUzi bir kısmı 
Basklar arasında yer bulabilmişti. İn. 
gilterede VIII inci Henrik, her ne ka

ldar çingeneler aleyhine kararlar ver • 
mit ise de bunlar pek tutulmadığından 
buralarda çif\geneler gittikçe çoğalınış 
ve Leh Kral ailesinin idaresi altmda 
geçen asrın sonlarında yüz bine kadar 

çıkmıılardır. Bu kral ailesinin en son 
ferdi 1844 senesinde 86 yaşında ölmüş
tür. 

HABER'in geçen sayısında izah edil. 
diği gibi son zamanlarda çingeneler 
arasında da kültürel hareketler başla -

mıştzr. fngilterede bir çingene cemiyeti 
kurulmuşutr. 
Kadın muharrir Mara Cop, çir.gene 

cemiyetinin kurulmasında büyülı:: mesai 
sarfenıtiıtir. Maluır.ldur ki MacariRan.. 
da bulunan çingclerin eksemi hep mü-
zik aletleri çalmakla hayatlarını kaza. 
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nrrlar. :Bunlar da kendi aralarında le§· 
kilat kunnu~larc1ır. 1ngilterede kurulan 
ve yalnız ingilteredeki çingenelere de. 
ğil, bütün dlinya Çingeneleriyle meşgul 
olan "Gypse Lore Society,, adlı bir ce
miyetin deisi meşhur şairlerirl:.ien Char. 

les G. Leland'dır .. 
1888 senesinden itibaren de Edim -

burgda "The Joumal Of The Gypsy 
Lore Society,. adiyle bir mecmua neş • 
redilmeğe başlamış ise de bu mecmua. 
bilahare paras:zlıktan kapatılmıştır. 

Bugün bizim (Argo) yani külhanbeyi • dcı:iiğimiz konuşma dilinde çingene di-
linden alınma bir çok tabirler vardır. 

Bu dilimize geimiş elan kelimeler Al. 
man ve Rus alimleri tarafından uzun 
uzadıya tetkik edilmiş ve bu hl:ı:usta 

bir c;ok da eser vücuda getiril:niştir. 

Yazımı daha fazla uzatmamak için bi. 
zim dile geçmiş olan bu kelimelt:rden 
bahsedecek değilim. Fakat bir kelimeyi 
burada İlatrrlatacağım: Çingene dilin. 
de (Çıngar) sözü kavga, gürültü mi
nasın gelir ki bu söz bizim argoda da 
kullanılır. 

Çingenelerin yaşayış tarzları, cıhtak 

ve adetleri son derece dikkate şayan -
ldır. Maalesef bizde bu bahse dair he
nüz bir yazı dahi hazırlamamıştır. Bun
ların fala bakma tarzları ilim adamla -
rını da alakadar etmiş. bu hususta da 
araştırmalar yapılmıştır. Başka bir fır
satla bunlardan da bahsctmeği okurla. 
nma vaadcdiyorum. 

K. KUMAN 

Atatürk 
Bayramımız dolayı sile 

Devlet Reisleri 
tarafından tebrik 

edildi 
Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 

Efganistan kralı Majeste Mehmet Za
hir, Arnavutluk Kralı Majeste Zogo, 
Alman Devlet Reisi A. Hitler, Avustur
ya Cumhur Başkam Miklas, Belçika 
Kralı Majeste Leopold, Bulgar Kra
lı Majeste Boris, Çin Cumhurrcisi 
Mis Sen, Mısır Kralı Majeste Faruk, İs
panya Cumhw-reisi Manoel Azano, A
merika Cumhurreisi Ruzvelt, Fransa 
Reisicumhuru Lcbrun, Macaristan Hil
kCımet nahibi Amiral Horty, İrak Kralı 
Majeste Gazi, İran Şehinşahı Rıza 

Şah Pehlevi, İtalya Kralı Majeste Üçün 
cü Emanoel, Japon Kralı Majeste Hi
rohito, Litvanya Reis~.:umhuru Auta
vas Smetona, Meksik:ı Reisicumhuru 
L. Cardenas, San Salvador Reisicum
huru Martinez, Çekoslovak Cumhur
rcisi E. Benes, Sovyetler Birliği İcra 

Komitesi Reisi Katinin, Yugoslav Kral 
Naibi Prens Pol, Şarki Erdün Emiri 
Abdullah. Süudi Arabistan Kralı Ma
jeste Abdülaziz ile Yunan Ba§ve
kili Mctaksas tarafından gönderilen 
tebrik telgraflanna Reisicumhurumuz: 
Atatürk mukabelede bulunmuşlar ve 
te§ekb:.ir etmişlerdir. 

Çekoslovakya milli bayramı milna
sebetiyle Reisicumhurumuz, Çekoslo
vakya Rcisicum.ı,.uruna tebrik telgrafı 

töndermiş, bir teşekkür telgrafı ile ce
vap almıştır. 

DUo iki yangın oldu 
Kazhçeşmede İsmet kardeşlere ait 

deri fabrikasının boyahane kısmında 
dün akşam üzeri kaynıyan boyaların 

taşması yüzünden yangın çıkmış, boya
hanenin tavanı yanmıştır. Yangın ilk 
anda ameleler tarafından söndürülmüş-. 
se .de sonradan itfaiye de gelmiş, hayli 

su sıkmıştır. 
Bundan başka dün akşam Kumka

pıda Kürkçü sokağında Saadetin evinin 
bacası tutuşmuş. itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. 

Mangala dUşeo 
çocuk 

Fatihte Hasan ağa mahallesinde do 
lap ıokağrnda oturan Fazlı dün oğlu 1 

Mubsini evde yalnız bırakarak sokağa, 
' çılmuıtır. 

Çocuk odada oynarken Uzeri açık 
bulunan mangala dli§mÜ§. muhtelif 
yerlerinden yanını§, hastahaneye kaldı

rılmıJtır. 

~ HttNCITEŞR1N ~ 

dlaqata dal!, 
........................... 

Küfür 1'. 
M UHARRtRLER.lMtZ bite-

küfrUn, sövmenin ~il~trl"
hemiyeti yoktur. Bugün bırib ~ t~ 
ağır, başka. memleketlerde aJ1 ~ 
ello ile temizlenebilecek ka~ar ~ 
sözlerle hitab eden kimseleri!I iJI!~ 
kol kola, kardeş kardeş ger.di~er ~· 
rUrsUnüz. Hatta biri, kendisi 1~ı O~ 
!edilen sözlerden kırılıp da l)tare•e~ 
arlık konuşmak istemese bU b p' 
garib görUIUr: ''Sen çocuk 1tl ~·~ 
koskoca adama dargınlık yaklfl' çı~' 
diye kendisine sitem edenler ı;rd~ 
Halbuki bir insanın hakaret ~a b 
kimseye selam vermemesi, on .• bil' 
dakika konuşmaması kadar tıbil 
5ey olamaz. rJcd' 

Biribirine o kadar ağır JJlU: dl 
bulunmuş insanlar nasıl olu) ~ 
dostluğu kesmiyor, biribirl j)c ~t! 
konuşabiliyorlar? Mesele gayet. ılı 
söylediklerini, yazdıklarını d~ (f 
yorlar. Ulu orta bir söz atıyor yır.of 
belki sadece onun zarif, tuh"f ı ~ 
1.-ııvvetli olmasına bakıyorlar., 14t;ıJ 
itibariyle değil, şekli ile zar1f • ~ 
veya kuvvetli. Cümlenin gelişi~ 
miyet veriyorlar, onun neye ., JJef" 
ocğini dUşUnmek istemiyorla~". dJf ' 
de "geste" düşkünü: kendile!~1 ı,t 
ma bir sahne Uz.erinde f arzed1~ 
ve • parlak olması şa.rtile - iıı 111,~ 
dıkları birtakım hareketleri )·aP i ~· 
tan, sözleri söylemekten çekin!ll ~ 
lar. Kendileri o sözü söylerken dili~ 
medikleri, samimi olmadıJdıırı ~ 
karşılarındakinin gUcenmesine hll Jr.ıl 
ediyorlar. Siz: "Benimle prtık 11

11~ 
konuşursun? Artık biribirimiıitı t bit 
nasıl sıkarız? Sen bana şö)lc ağır bil' 

isnadda bulundun,, diyorsunuz: 0
• dd• 

nu kabul etmiyor, öyle l:ir isıııı .41!• 
. ·or;rr 

bulunmamış. Yazısını gostcrı) ~ 

F k t . . .. d" en cuııı~t.J nuz. n a o, sızı gucen ır . . . il"' 

sırf kaleminin ucuna geldiğı ıt,Vl~.' tef' 
bulduğu için, bir lafa hüneri go:ar• 
mele" ;çin söylemiş. Bundan ne <i1 Jdıl' 
Zavallı, sözUn manaya bir knlı~ ;ıtıde 
ğunun fa.rkında değil. Onun ın cP 
söz fikrin tercümanı değildir, ~)il; 
maddi ihti?.azlar bırakan fizi~t ~ır 11t1' 
discdır. Söylenir, belki güldürfir• er~ 
ki alkışlanır, belki kavgayı se,-enl. ffl 
dikkatine çarpıp satış temin ~er' 1'"' 
kat geçer. Bir havai fişeğidır, .Y3. ,,ı, 
maz, kurşunu yoktur. Dikkat edill~W 
ribirlcrine söven blitUn o mubıu1' 

0
1, 

rin, zahiri nahvetleri ne ol~.0~ 
sun, kendi nefslerine hüruıeUer1 ·~t~ 
tur; olsaydı ağır bir söz söyJcdı rdl· 
sonra kendileri ellerini uzata.nıa.DÇa 

Nunıllah A '!> 

lzmirde iki . 
cinayet işlen.d~, 

İzmir, 4 (Hususi) - Evvclk1 gir 
vilayet mmtakası içinde, iki .•.;inayet 

lenmiştir. tı.ı'· 
Bunlardan biri Dikilide oımu~JCıt' 

Dikilinin Kiratlı köyünden Ke:mal ifte 

göz, Kemente köyünden Ali ~e~af' 
rastlanuş ve aralarında çıkan :murı v-ı.ı· 
neticesinde Ali Keskini kasığından rıııf 
rarak öldürrnÜ§tÜr. Katil yakalatı 
b~ ~ 

ikinci hadise Cumaovası nahiY~'~if· 
bağlı C.:.iner köyünde cereyan et~tdetl 
Bu köyden Abdullah Eren, ayni 1'0>' e
Mustafa oğlu Çıkını tabanca ile be~ ~tı 
rinden ağır surette yaralamıştır. "{a ıtı>' 
hastahaneye kaldmlmışsa da yat' et• 
sından ümit kesilmiş gibidir. Cirı~ı.ıl• 
Çrkının bir köy toplantısında A ,bf' 
lah aleyhinde bir takım fena ıöıler 17ır 
Jemiı olmaarndan ve AbduUahın dJ ~ 
na fena halde hiddetlenmiı oıınatı11 
çıkmııtır. ,__/ 

Borsada kuyruklO 
yıldız gUrOldtl ., 

Dün g~.:e saat 21,30 da B'!""• 
masmda bir kuyruklu yıldu: cörtıJıl""" 
tür, ·.~ 

Yıldr%, ıarktan garba ao:ğru !.;ırı. 
arkasında bir ir bırakım9tır. 'Sd? 
gökte bet dakika kadar kalnu§ "e 

• .. ,. ili' '.....,. ' 

ra r.a'l3f :r,avaı .kaY.bo!1DUJtut.. 
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.,, ana gö~e 

VQ -•liraya bir 
~••rayı 
~ ~~bayramımızın arefesi 
!Qe~ t'iden B .unduğum Akaretlerde 

Cilıe llıere cıdd~ ~amvayına bin
ıe idi.Do~ Ye tn1TU1tim ; hava çok 
.~en •i~ Çe ıu~yı ca.d~nine ben 
~e dorr- t&tlı gölgelen beni ken 

11_ •elitbd A~~eJrti; :VÜrürken aolda es 
~. "Clfta' d • 

tiıı4e lbe 1 enen kısmın kapısı 
lte.i... ffrıerrıre lıakkedilmiı 
~ ICSrUn ._ he,kel aersiıi 
ltı>li bthtırrını ce bir a!l durdum. Mek 
teÇtifi için bir lımaıu Beıiktaıta 
~lren h ;_

0 CUnlerde buralardan ce
~ hlıaıd btt lnrıızı önümüze iğdiğimi-

tırı.dztrı. c ka. t&raflara bakbğınuzı 
itti ..... 1'1bt tndi kendime : 
ili ıı 1trtııı. ~ruıu gibi pire gibi mil

)le hta } klenerek, yine millet ka-
~tlerf:rak, bu saraylarda kuru1an 

hrtbbit }'erını bug\in kimler tut-

~ll l>iye ICSylend · 
1- ~ hucu , .ırrı ve birer birer saray 

' n ıçındekıleri aaymağa bat 

$i itte !>01 
rn~ dot rrtabahçe... Onu milletin i· 
;--..ıuı ter-;; ve bizden olan en büyü 
~ tl'i r e endiriYor; feflratli bir ba-

~tl~rtnda]d saray "Güzel aa-
-.cJe . • 

'tıldı llliıine yurd olmuı r 
dllnıuzt ~.'-raYJnda harp akademisi or 
lhJıft!rtt 'Yrrıetıj eleman yetiıtirmeğe 

ltt Orı.cısydeltı 
P:ları ti saraylardan birinde 

O taret lllektebi. 
at n'lln b' 

llYtrı b' traı ileriıindekinde Galata 
'le ılr IUbeıi açılnuı. 

~ ... ıte Do 
lrııdt da . lmabahçenin bu par-

• litıenerreliın ve heykeltraı sergisi. 
>'rıtı1r tı telefler :ırasmda ne büyük 

ltt Yrıhk? 
laıııatib 

'" ve . Yalnız t•ultanlann değil ~ zır vı:-
'b Sofu ~ ' \Q:Craıının aaraylann-
<:.~e\.• ., .rıe a-. · • • 
h 411Ytt ft]f' .,.:ı ııtıhaleye uğramıı; 
~ °taııri 1• Ulteıı, ıtrk, eski Feyziati, 
tıtı .. _ • lleıi 
'~n.ı ku 0 saray yavrulanrun ba 
l._ ~J ~ulnıutJar, hani hant va-

u, ırfantı cvlad yetittirlyor-

~'tJ 4'4; "- olun! 
~ ~ ıtız u? Bu aaray ve aaray-
\te ~ h-. la~, dilleri olsaydı da dün 
· biJıeı~ü duyıularıtu bize söyle 

l« t .. 

~s ~ notınababçe aaraymm a 
~e itı çsenı onun hakkında genç 

.... ~ttifinı ri.ikteli bir hikayeyi 

"11·20 - 21 
hlt lııtıeı•• ::ı1a~da ilk defa lzimrde 

1• - y .. zeteııne- üç altm lira ay 
ltatt •zı ya 

oz.ınıan . ~~a l-~şlamıttım; Hiz-
~ll Ytti ilcıncı aahıbi olan enderun 
~lidtt ::e "Cin .. diyr anılan Ahmed 

l'ılıy0rd rnc1a bir avukat tarafından çı 
~ u. 
c.~ı 

°>'Un ~ '~Jrtedan, !akıt blyülr bir 
~•nc1t ·~ır r diiıküııil olan ayni za
!~tc ile h atbğiyle uğrapn bu zat ga 
"«il emen h" 
~ hııJara . ıç metıul olmadığın-
~or libi' ı~lere hemen hemen ben 
~ ıı~ Ydinı. O nadiren yazı oda 
bi &rar b' k 
~ ~İlttye' biır ö1cye geçerek mutlaka 
~1liııtizcİe r nıenJabe tutturuyor, bizi 

· birtnd n alakordu. Böyle günler-
' 'ı ' e CSnünıde gw d .. ğ" b. Çuıde ,, or u u ır yuı-

tarulıee: Dolrnabmçe aaraY.1" adım 

~ 'BiUrtiıiı' . 
h >'•pılrrııı?ın, dedı, bu ıaray kaç pa 

aen atıldJnı. 
..... ı.t·1 • 

'"-
1 

YonJara ! Güldü· d" d"' ti ,.. otu"n . . on u, ya-
: &:>rdu~ kitıbe r.ordu; o ıükut et 
~: gU feve ... ~ .. L..... d' . " "&&•e &Çn 111 cevap ver 

..... "'az 
l!ayr .. , lan altın liraya! 

taJiJ .. _. ~"'e ,_,ilzün ı.. -..:e " e ı•alca kaldığımızı 
d - 0 arıta tınıya bqladı: 
~ 11iıuıu ::ki yüz altın liranın ne ol 
b lcıa aı Un bir k .. re ; bu para ile 
oılııab~r ve tahvillt baınuılar; 

%~Uttın ~sarayını h itte bu basılan 
İtiraz e deliyle yapnuılar. 

•e de-~ de~ek oldurn sözümü kesti 
- ·-ıq ettı: 

. - 'l'ah "'1iı ztnn vilAt bedeller\ aonradar, öden b.:.... ... ,ı ettne • A . . 
::·rıııetı • z zaman ıçınde b.1yük 
trı Olan taıı•.:n • 
Qıiı ; halle • ıuerın bedelleri aıfıra 

tiıı ~ Peyru ve tanaf bunların içine zey 
~ •ıaretıe o r ke>yıniva bile bqlanq: 
llYJ lrendlıı lilnkn •ultan kotnt.:a aa 
~1 etnıi e 1l1nız "y(b altın lira" ya 
l'lıl~ t 1 ve Ctçınit iiine yıllarca ku-

.ıı,. Çok r.tlze1 
'il Qıi bu~ ' çok doeru bir heaap de-... 

HüleJ'in RIFAT 

ı: • •• 

l&Q&'la'?T4Rl1 
ttaa ••ne evvel buglln ........................... 
Suriye 

i s yan 
vaıısı 
attı 

Emevt hükümdarı Seffah ölür öl· 
mez Ebu Cafer KMeye gelerek El 
Ma.İıaur llkablle bUkiimetl idare et
mefe bqladı. 
~kanizma.yı henüz ellr~e alınıştı. 

7M yılı.( İklncitefrln gUnU (1183 sene 
evvel bugün) Suriye valisi bulunan 
amcuı Abdullah bin Alinin isyan et
tiğinl haber aldı. 

Bu mUhim bir hadiee idi. İsyanı her 
ne be.huma olursa olııun teekin etmek 
llznndı. Bu mUhlm vazifeyi en çok 
gUvendiği Ebu 'MU.alime tevdi etti ve: 

- Her iti bapra.bileceğine kani 
bulunuyorum. lnpllah bana pek ça
buk hayırlı haber getirirsin! dedi. 

Ebu MUalim ile Abdullah Nusay-

Pazar giln1eri 1ıınoo1ırnç dolan Mecidiyeköy Tcıa1weleri şl mdi bomboştur •.• 

\ binde karıılaıtılar. Çetin b=r muha
rebeden 8onra Abdullah mağltibiyete 
uğradı. Fakat ka.çmağa muvaffak ol
du. Burada vali bulunan kardeşi su. 
leymana iltica etti. Burası onun için 
en emin yerdi. 

lstanbul konuşuyor! 

Mecidiye k6yttnde tapusuz 
evler nasıl yfİpılır? 

Burall çocuklar geçen seneki sinek hadisesin
den dolayı gazetecilerden kaçıyorlar 1 

MecBiyeköünün önünden geçen 
Büyükdere asfaltının ::d tarafına dizilen 
kahveleri hepiniz görmüısünüzdür. 

Köyün muhtelif yerlerini gczdiktcr son 
ra, itte biz bu asfalt yol üzerindeki 

kahvelerden birinin önüne çıktık. 
Hava aoğuktu. Onun için, ycu gün

leri hıncahınç olan bu bahçeli kahveler 
timdi bottular. 

Tabii bizde içeri girip oturmadık.. 
Asaflt yolun kenarındaki patikaldan 

tramvay deposu istikametinde ilerle • 
meğe batladık. 

Bu ıırada. arkamızda birdenbire bil· 
yük bir patırdı kootu. Hrmen geri dö
nüp baktık. Bir sürü çoc:.ık asfalt cad. 
dede kovalamaca oynuyorlar, bir taraf· 

tan biribirlerini biıim istikamete öoğru 
kovalar~em bi.· taraftan bağınp çağı • 
raralr kıyamet koparıyorlarJı. Yınım
da yürüyen foto Ali hemen yerinden 
fırladı. Makinesini ayar ederek çccuk

lann hir resmini çekti. Fakat nasıl ol
du, bilmem doetumun bu hareketi, kü.. 
çuk yavrul~rı .. nki aralarına bir bomba 

atıhıuf cibi ürlDJttU. Bir anda, hepıi çil 
yavrusu &ibi dafıldılar. 

Hepimiz hayretler içinde kalmıt. bu 
korkunun sebeplerini bri türlü anlama· 
mııtık. 

Bereket ki, bize buraları gezdiren 
Bay Şeref vaziyeti izah etti: 

- Bakmayın çocuklara ıiz, diyor • 
du.. Geçen seneki sinek hidiaeJi için 

bir gazetede çıkan reair:.llu ve yazılar mu 
naaebetiyle, burada bir 'ço'k bid•aeler 

oldu. Çocuklar uzun U%UD iarintaklara 
tabi tutuldular da, timdi gazeteci ve 
fotoğrafçı görünce böyle UrkUyorlar. 

Meselenin böyle bir ısahı olacağını 

hiç dütünmemiıtik. Bıy ıerefin sö~l.eri 
ni hayretle dinledikten aonra ıa~rrı ih· 
tiyari hep birdeıı ıülü~tük. Fakat be • 

nim ha tınma yeni bir ıey gelimtti: 
- Peki, ddim, bu ıene sineklerle 

ne alem ;eıiniz. 

Yazan: Haber ci 

Mccidiye1cöyünde (a*p bfr kalı/) içinde yapılıp kılıf kıal dırıldıktan sonra 
mey dana çıkan böyle kdrgir eııler görmek kabildir 

Buna hiç dütünmelden cevap \:erdi: 
- Bu ıene mecidiyeköyünde sinek 

yok ki !leınimiz olıun. Geçen sene Be. 
lediyeye ne katlar kızıyorsak, bu sene 
de o kadar mUteıekldriz. 
Biz böyle konuıurken, Ali nasıl yaptı 
ise yapnuı. çocuklan kan:Jırmıı, hepsini 
ba11na toplamrıtı. 

Fakat onlan ürketmemek için olacak 
makineyi de bu aırada bana teslim 
etmeyi unutmadı. 

Batımı çevirip bakınca bir de ne gör 
sem befenirainiz. Bizim fotofrafçı bap, 
çocuklan, biribirlne tutuıturup, toz, 
toprak içinde gilre1tirmiyor mu? Ev· 

veli bu manzarayı biz de yan atayla 
seyrettik. Fakat gitgide it o kalda.- be • 
yecanh bir ıekı1 , aldı, kilçWc pehlivan
lar o kadar cottular ki, nihayet müda· 
hale etmek icap ettifini anladık. 

Vaziyet, yqmın otuzu qkm olması. 
na rağmen bili çocuklufunu unutma

yan ve bu ifin elebatılığmı yapar. ar
lcadapm Aliye de ayni tekil:ie ıörün. 
möt olacak, iıter iıtemez paçaları 
aıvadı, pehlinıılarm arasına girdi, 

ayırmak için uğraımağa batladı. 
Fakat küçüklerin cofkunlui:ı mllt· 

bitti· Hiç te öyle kolay kolay aynlaca· 
ğa benzemiyorlardı. Bu vaziyette d09 
tum mecburen, bunları çifter çifter ku· 
caklayıp havaya kaldırmak, sonra da 
hızla yere bırakıp biribirinden ayırmak 
yolunu tuttu. O bu mile•ir çareyi tat· 
bikle uğraıırken, ben de, kendi maki· 
nesini ayarladım. Her cün, her fırutta 
benim binbir tekilde rHmimi alan ar • 
kadapmın, tam zamanında bir remüni 
çektim. tıte ıiz de bu resmi yunmn a· 
raaında görüyorsunuz. 

Gilreı bitmit. Ali de toz toprak için· 
de kalan üstünü batını temizlemiftL 
Artık Şiıliye, oradan da matbaaya dön. 
mek üzere yola koyulmuıtuk. Tam bu 
ırrada, ti yazın batındanberi kaç ke
reler gözüme iliten yol üzerinde } anm 
kalnuJ. tek katlı bir ııvaaız evi göste • 
rerek sordum: 

_Bu ev bili bitmedi mi? Olur ıey de 
ğill .• 

- Daha da bitmez. 
Bu cevabı irimin verdiğini anlaya -

madun. Fakat o aırada yanmuz.ı gel· 
mit olan bir kaç zattan biri söytemiı 
olacaktı. Dönüp onlann yüzlerine bak. 
tırn. En ya1lısı ıunlan anlattı: 

- Tabii duymupunuzdur. Bw11daki 
arazinin en mühim kımu emllki milli
yeye aitti. Ve bu arazi Uurine de kim· 
senin inpat yapmak hakkı yoktur. 
Fakat gerek eski zamanlarda, gerekse 
ıeç•n senelere kadar hukea, gizli giz. 
1i binalar yapmakta devam etti. Şu 
gör:iüğünüz eaki Mecidiye köyünde 
bir çok evler böyle yapılnuJtır. Sahip -
terinin ellerinde tapu da yoktur. 

Gene ayni isti.kamete, yani Büyükde • 
reye giderken yolun aol tarafına dUten 

Ab-jullah, SWeyman Basra valiliği
ni bırakıncaya kadar orada oturdu, 
fakat SWeyman ayrıldıktan eonra 
himayesiz kaldı. .Aradan bir müddet 
geçince de lkl bOytlk biraderi ile yaka
lanarak Hqlmlye yakmmdaki bir ka
lede hapaedfldiler. 

Abdullah tehlikeli bir adamdı. Man 
ıura: 

- Bilmiyor musunuz ki, o Zab muha 
rebeei kahramanıdır. Nuıl oluyor de 
bir kalede hapaediyorsunuz '! 

- Peki ne yapalım'!. 
- Daha emin bir yere göndermeh. 
- Daha emin yer neresi olabilir? 
- Bulmalı .. 
Bu, biraz da "Abdullahı öldürelim., 

demekti. Fakat idam tehlikeli görü
lüyordu. En nihayet çaresi bulundu. 

- Ona temelleri tuzdan yapılmış 

bir ev iDf& etmek li.zmı.. emri veril 
di .• 

Emir biraz .ı.pripti. Temellerinin 
tuadaıı olmumm ne faydan nrdr. 
Kalede hapeedllmeel tehlikeli olunca 
temeli tuıdan yapılmıf bir evde haı
edilmeei daha tehlikeli olamaz mıy
dı? 

Evet temelleri tuz ev kalelerden 
daha tehlikeli idi. Bu, biraz sonra an
lqıldı. Abdullah yeni ikametgihma 
nakledildiği vakit hayret etmiı: 

- Bunda bir tur.ak olaa gerek.. de
mfftl. 

Fakat kumu ve ee8Ur adam bir 
türlU tuafı keefedemi)'Ol'du. Bunu, 
tfddetlf bir yalmw- açıp vurdu. Gök
ten bopnır~ akan ıular vavaıı 
yavq twı temelleri eritiyordu. Temel 
ler artık evi tqıyaınayacalr hale gelin 
ce bilyllk bir gUrlllttl ile içlııde bulu
nanlar lmnıldamap vakit "bulamadan 
çöktü. itte o vakit Aldullah da kendi
sine oynanan oyunu anladı. Fakat iı 
itten ıeçmiı ve ev, içindekileri de 
tuzla buz etmiş bulunuyordu. 

Bu hadiaenin bir de ikinci cephesi 
vardır. O da Halife ile D>u MUalim 
arumda cereyan etti. Ebu MU.lim ı 
ordusu ile Halifenin dtıemanmı mağ
lQp ettikten sonra Horasana gitmeğe 
karar verdi. ÇUnkU tebaası orada. idi. 
ilan.sur, bunu tehlikeli buldu. Bu ka
dar ce1ur ve her bqladığı İfİ baprabi 
len, dilfmanlannı mahvedebilen bir ku 
mandan kendisi için de tehlikeli idi. 
Onu ortadan kaldmnalc llmncb. Fakat 
Ebu MUalimi davet etti. Kendiıine m;1 

kamlar ..adetti. Ebu Müalim . 
- Hayır, dedi. Hora'\ana gitmek mev 

burlyetindeyim. Ve ordusu ile Horasan 
yolunu tuttu. 
Aynı zamanda tekrar kurnaz olan 

llaıısur, bir ça.reeini bularak Ebu 
lılüallmi ikna. etmeğe ve yoldan geri 
çevirmep muvaffak oldu ve onu fev
kallde bir ıneraalmle kartıladı. Milm
klln olan itibar ve itimadı gösterdi. 

Bir giln, bir ziyafet günü, kati em
r ia1mıt olan 'Man8uruıı ad&mlan onu 
bir daha dünya yUzllnde hiçbir kimse
ye kumandı veremiyecet bale getirdi
ler, lJldltrdtller. 

Ni,aziAHMET 

yeni evlerin çoğu da bu vaziyettedir. ilince, ukı takibat batWdı. lfınltlrj Mil· 

F t Aı· c"•kun tir gflre§e fHfUfGn MecidiyeklSylü çocuk lan biribirinden 
o o t, "" --.x --1.--..-A.. 

ayı. 11.-ya ~-

Hepsi de habenizce, yapılmıt ve bir liye aruiti berinde mU...deeis <v ku. 
kere bina yükseldikten sonra tabit yı. rulmaaına mini olunmaıa bqlandL Bu 
kılamamııtır. sefer de bqlu. bir çare buldular. Dı· 

Bu ıeklin devam edip rittili ıörü • ' (Lf,tfflrt 'eG?lfwYt ~ta) · 
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TalAt Paşayı öldürdükten sonra be:-aet 
etmem için tertibat alıyorduk 

Apelyan: 

- Siz o iti bana bırakın ... Benim ta
nıdığım doktor vardır. Arkadaş Tchlir
yanı tedavi :çin ona götürürüm, doktor 
bilahare mahkeme huzurunda arkadaş 
Tehliryarun hasta '>lduğuna şeha.det 

eder. 

Zakaryan: 
- Bu teklif çok muvafıktır. Ancak 

bu da kafi değildir. Tanıdığınız dok
torun bile arkadaşımızın hakikaten has
ta olduğunu zannetmesi lazımdır. Bu
nun için arkadaş Tehliryan dalu evvel 
birkaç defa şahitler huzurunda hnııtal1k 
emareleri göstermeliıiir. 

Apelyan: 
- Onun da kolayı var.... Kendisi

ni dansa götürürüz. orada birdenbire 
hastalanır. !Jans salonundaki muallim
den tutunuz da bütün kızlar ve t'rkek
ler şehadet ederler .... 

Levon: 
- Arkadaş Apelyanı tebr:k ederim .. 
Zakaryan: .. 
- Ben de size işti:3k ederim, fakat 

bu da kifi değildir. Arkadaş Tehliryan 

bu evde daima düşünceli ve mükedder 
bir tavır takınacaktır • Bir iki giln 
sonra eve dönerken merdivan başında 

düşüp bayılacaktır ... Bittabi ev sahibi 

gelecek, onu bu vaziyette görür1.e arka
da§ Apelyana haber verı-cek ve ileride 
mahkemede de bu hadiseyi aynen tekrar 

edecektir... Sonra, 'lyni tekilde bir de 
dans salonunda herkesin önünde bayd
mak suretiyle yere düşmek rolünü oy
nadınn; mı: davayı kazandık demektir. 
Bu müddet zarfında arkadaı Tehliryan 
Almanca dı:rs alacaktır. 

Kalustyan: 
- BeQim bir hoçam var... ihtiyar 

birac;lamdzr.;!akat m:ikemmcl öğretiyor. 

Zakaryan: 

- Gen~ bir kadJn tutmak lazımdır .. 
Apelyan: 
- Gazetelere bir ılan verir buluruz. 
Zakaryan: 
- Bir müddet derse başladıktan 

sonra, arkada! Tehliryan birdenbire 
hastalandığını, derslerden bir şey an
lamadığını ileri sürerek dersleri kese
rektir. 

Levon: 
- Peki ama, bunun faydası ne ola

ca!<? 

Zakaryan: 
- Maksat Almanca öğrenmek değil, 

nıın1111ınıınııııınıunıınıııttınn11mıııın111ttıttıflllllllllllıwıHJ1ııtıı 
garda bir yerde bir ahşap evin dört, be§ 
parçadan mürekkep olmak üzere du -
vartan hazırlanıyor, sonra bir gece ya. 
nsı, bu duvarlar, usulcacık getirilip 
evvelce hazırlanan bir arsanın Uzc.rine 
yerle3tiriliveriyorldu. Böylece bir saatin 
içinde temelsiz filan, fakat dört duvan 
muntazam bir ev meydana çıkmış olu
yor, tabii. Böyle bir evi yıkmak imkanı 
<la kalmıyordu. 

Ben bu izahattn bir §CY a~mı§ -
bm. Söz söyleyenin hayretle yüzüne 
bakıyordum. 

- Durun, daha bitmedi, diye devam 
etti.. Dört ahpp duvar yerinde tlurdur
ıun, bu sefer evin aba§p duvar lan için. 
de, yeniden inpat baJlıyor, muntazam 
temelinden itib3ren mükemmel b;r ka
gir binanm duvarları örUlilyordu. Hiç 
kimsenin farkında olmadan, gizli gizli 
yapılan ingaat biraz ilerleyipte tuğla 

duvarlar yükselince, o zaman, gene bir 
saat içinde, asşap kılıf kaldınlıyor ve 
yepyeni bir ev meydana çıkıyordu. 11te 
buradaki evlerin çoğu son zamanlarda 
bu usulle kuruldu. Fakat nihay~t bu
nun da farkına vardılar ve artık arazii 
milliye üzerin::le her türlü inpatıc önil 
alındı • 

Bütün bu tafsil!t anlatal".lar:ı ne 
kadar t.ıbi geliyorsa, bizi de o lcaclar 
bUylik hayretlere dUşlirmüştü. 

O kadar ki, Şit1idon tramvaya binip 
te matbanın yolunu tuttuğumuz zaman, 
!ı!l! ft tııt! Mecidiyekö}~nün bu garip 
itini dl1~Unüyor, dütilnilyor ve kendi 
kendime gUlUyordum. 

'IABERCI 

ar~ adaşımızın hasta olcuğunu mahke
me huzurunda yeminle iddia edectk ıa· 
bit tedarik etmektir. Şimdi vaziyeti hü 
!asa ediyorum. ArkaJaı Tehliryan 
yarın sıbahtan itibaren 48 saat hastala
n:ır.ak ve evden çıkmıyacaktır ••. Bu müd 
det"n hitamında İran !:cfaretine müraı.:a
atla elindeki İran pasaportunu ibraz e
decek ve makine müh ~n.disliği tahsil et
mek istediğini söyliyerek ikamet tezke· 
resi teminini istiyecektir. Sefarette ve 
konsolothanede bu i~lerle bizzat ben 
uğraşacağıma göre, meseleyi kolaylıkla 
halledeceğim .... 

Arkadaşımız Apelyan ile Lev~n, ar
kadaş Tehliryam bir dans salonuna gö
t~receklerdir .. Bir müddet sonra arka
daş Tehl:ryan orada herkesin gözü ö
nünde bayılacak, yere yıkılacaktır ... Ev
de de daima dil§Ür.t.:eli tavırlar takına

cak. bazan akşamları C'dasında karan
lıkta oturacaktır ... Bir gece de ev sahi
binin nazarı dihkatini celbedecek ıekil
de m:rdivenlerin üzerinde yere düşüp 

bayılacaktır .•. Arkada~ I pelyan hastayı 
tanıdığı doktorlara göstermek itini de 
deruhte edecektir. İşin zahiri dekor 
tarafı bu suretle temin edildikten ıon
ra, Taşnak fırkasının Berlin merkezi 
umumisi de Alman aosyal demokrat 
fırkası merkezi umumisiyle temas ode
rek davanın adli •.:ephesinin de lehimize 
intacmı temin edecek tedbirler alacak
tır. Bu hususta Alman devlet adamla
riyle yaptı~ımız tc-aslardan üm:t veri
ci neticeler tlde edilmi9tir. Merkezi· u
mumimiz devlet ve fıri::a cephelerindeki 
çalışmaların idaresini deruhte etmiıtir .. 

Apelyan: 

- Arkadaı Zakaryanın bu mlihim 
izahatından anlatıldığına göre, arkadat 
Tehliryarun tevld! edil<!.:eğinl Earzet
sek bile mahkemeden beraet karan ala
cağımız muhakkaktır. 

Zakaryan: 
- Biraz evvel izah ettiğim prog

ram mucibince hareket ettifimiz takdir
de yiizde doksan beraet ederiz. 

Levon: 

- Şimdiye kadar hep itin aksi tara
fını düşlindük ve ona göre alınacak ted
birlerden bahsettik ... Talat paşanın kat
lini müt.eakip arka.daşımızı kurtarmak 
için ne gibi tedbirler alacağız? Arka-

da§ Tehliryanı otomol>~lle kaçırmak Ü· 

zere bir de plan hazırladık. Bilahare 
bu planı da inceden inceye tetkik ve 
müzakere edc•.:eğiz. Ancak bu plina 

güvenerek yola çıkmak doğru değildir. 
Şu dakika.da hatır ve hayalimize gel
miyen bir hadise firar planını tamarniy
le suya do:iJÜrebilir ... Bu takdirde arka
dqımızın yakalanması muhakkak oldu· 
ğuna göre, kendisini nasıl kurtaraea· 
ğız .. İşte bu ihtimali - velev binde bir 
nisbctinde de olsa - düıünmek ve ıim
diden tedbir almak üzere meselenin ate 
sini müzakere ediyoruz. 

Lcvon: 
- Mademki firar pllnı da hazır

lanmış, o halde bir diyeceğim yoktur. 

Zakaryan: K .. 
- Firar planı gayet baaitir. * 

kr ecele Arkadabaşında otomobil be ı~. . ' 
şımız Tehtiryan iıini bıtırdıkten. sonra 

b·ı tlıyacak ve meıele bıtecek-otomo ı e a . 
tir. Bu basit plarun tder~tını hidı-

. ede l.:ereyan edecegi tahak-
senın ner . ğ' • 
kuk ettikten sonra tesbit edile~ıce ! ı
. ş· d'dcn müzakeresinde bır faıde çın, ım ı 

görmüyorum. 
Ş'mdi Biraz da Talat patanın 

Berl~de yaşadığı hayatı tetkik edere_k 
bu hususta arka.da§ ':"ehtir;:a?ı .. tenvır 
edelim, onun da düşüncelerını oğrenc-
lim. 

Ben: 
_Vaziyeti bilmediğim için şu daki 

kada her hangi bir fikir beyan edemem. 
Evvel! Talat paşanın nerede ve nasıl 
yaıadJğını, ne zaman sokağa çıktıfmr, 
kimlerle görüştüğünü, sokağa yalnız 
mt, arkadaştarariyle beraber mi ~ıktığı 
nı tesbit etmek ıtznndır. 

Zakarayanr 
_ 48 saatlik haatalığmmn mlddcti 

bitc:bitmez Apelyan 'ize Tal!t pqa. 
nın _.. gösterecektir. Üıt taralı artık 
aizln bileceğiniz ittir... Kendisini takip 

4 lKlNCfTEŞRtN ~ 
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1 
Stüdyo d a gariP 

plik bir -111UZI 
Uçurumdan athyan hakiki yıldız mı, yoksa 

Oliv Norton dört~~!! H~\~~!~l~~ mld~.~!t~ile~l~ek ~el b~ ~pasa gittilet· SU 
livutta oturdutu halde, lsmi alnema yerde beklediği halde genç kız gelme- neyi güzel bir buse bitirdi. ~ 
studyolarının haricine çıkmamııtır. \ rnigti. Nihayet meseleden haberdar e- Makine henUz dönüyordıl· ·e ~ · 
Bunda §atılacak bir feY yok. ÇilnkU, dilenler zavallı ~ıldızı. o .. vaziyette, sırad~, localar~an ~i~. çığlı~l~ll· s-11' 
gayet yakı§Jklı ve een bir kız olan eevgilisini beklcdığini görunce h~>T~.t lan ~·: cam ~~ltusu ~.uicr. bl~ 
Oliv, ~imdiye kadar ancak "dubl" 0 • ler i<$inde dona kalmışlardı. Ç~nku, ne ~ıtınce, reJısorle aktö:. .. eıer bC 
1 .ı. fil · 1 t' y · - h bu a::i:ı.m en güzel kadınları pe:ımden verme koştular. Ve ne gor~ nn1.11. m çevırın § ır. anı, meş ur ' . • . ., 
yıl«ızlann dört nala at k turnı:ıl& • koştı:rmakla ~hret almı5tı. nirsıniz . el 

O§ Fakat, güzel Oliv Nortonun. oynadı. KUçük bir odaya kilitıenıniş ti 
rı 'eya bir uçurumun lir.erinden le~ ğı oyun bundan ibaret değildir: hakiki yıldız, müthiş bir hidderor, ,ı-
likeli sıçrayışlar yapmaları icab edip Sessiz film zamanında birçok mu. de, eline geçen her şeyi !ırlatı> 
de hunları beceremedikleri zaman on. 

vaffaiuyetler kazanmış olan ve zengin rıyordu. 1~ ların yeri ne geçiyordu. 
1 

, · 1" 11 ' 
• bir bankacıyla ev enereK sınemayı Tabii anlamışsımulır: O ıvı ti1I" 
Son gtinlerde kendisinden bahsedil. b' d b' ' z itı 

t.crkeden eaki bir yıldız, ır en ıre, iyice kapattıktan sonra, ynlnJ ~ 
menine sebeb olan garib bir hldlse k k dl • • b perd d 1eti 

te rar, en sını eyaz e e sey. alı "' .. de-ı·ı dig-er sa.JınC ~ geçınl§tir: 1 t B .. s n_sını g , ·JllSC 
retmek arzusuna kapı'ğt~I§ ı. 

1
unun U- raha~ rahat çevirmiş, hiç ıu 

Meşhur bir erkek yıldız, birçok de. zerine kocasının verdı para arla sa. f k mıc:tı ~ , 
lm . nun a.r ma varma ı.ı • fa, bu ~l kızdan randevu a ıya bık yıldız bir film ~evırmişti. Bu . . ktar "'' 

çah"Şmın ve nihayet muvaffak olmU§ - film tam bir Amerikan mevzuunday. Sabık yıldız, fımın te .~, ~-l 

18,30 p!Akla d&nı muılkla1 19,00 çocuk tL 
yalroau: Baz ve neıe: Kurt n Kuzu 19,30 
Spor nıuhuebelerl: Eıret Şe!tk l&rafmdan 

20,00 :Muzatter ve akadqlan laratmdan Ulrk 
musiklal ve halk ıarkıtarı 20,80 Omer Rıza 
t&ratmdaıı arabca ııöytev 20,,15 Fasıl ıa.z 

heyell 21,115 ORKESTRA: 22,115 Ajanı 'H bor 
aa haberleri ve ertut g11nl1ıı prorraını 22,80 
pl&kla eoıotar, opera ve operet parçaları 

23,00 SON. 
BUKRE~: Dau pl&klan 19,10 radyo OTkea 
traaı tarafından dau havalan 20,215 pl&k 
21,ııs aen!onlk kon"r 28,015 pl~a ):ıatıf ıpU 
zlJc. 

BUDAPEŞTE: 

19.30 cuband 22,115 ptyano konlerl 23,SO 
orkutra 

JlJCRIJN: 
18,00 kOçOk orkutn. 19,00 pl&k 21,115 dana 

mUzlft 23,10 hafit mUztk. 

VARŞOVA 

18,15 etrenatı&r 19,2S pllk 20,80 ıarkılar 
21,00 ht.aayon orl<eatraaı 22,00 dana mUzlği 
za,oo :Mozar koll.lert. 

ederek karannızı bize bildirirsiniz, biı 
de ona göre mUza.ker~ ederek hareket 
ederiz. Yalnız ıimdiden ıize ba.zı izahat 
venneği faydalı addediyorum. 

Talat paıa Bertin.de, Hardenberg 
sokağında 4 numaralı apartmanın bi
rinci katında, ıol taraftaki dairede o
turmaktadır. Talit paıayı ta.kip eden 
arkacLııtarımızın elde ettikleri malQ

mata göre, kapıdan içeri girilince, an
trenin aaf tarafında biri kUçük, ikiıi 
büyük olmak üzere n~ oda, aol.da da 
diğer k~ük bir oda vardır. Talat pap 
bu küçük odayı mesai edası haline ge
tirmiıtir. Diğer büyük odaların birisi 
salon, diferi de yemek odası olarak kul
lanılmaktadır. 

Ben: 
- Bu evde Tallt pqadan ba1ka 

Türk var mıdır? 
Zakaryan: 
- Talit papyı takip eden arkadat

lann raporlanna nazaran, İttihat ve 
Terakki fırkaaı merkezi umumt azaam
dan Resuhi bey de ayni evde oturuyor. 

Ben: 
- Evde batka kimse yok mu? 
Zakaryan - Evin bJtün itlerini 

gören bir de hizmetçi kadm vardır. 

Ben : 
- Taltt pqanm husuıt hayatı hak

kında ne malQmatınız: vardır? 
Zabryan: 
- Talit pap Berlinde Sait nam 

müsteariyle yapmaktadır. Her ubab 

. . , . . meshi iste=nişse de, gerek r~~ bil~'° 
dı. Gilzel bır ko~bô) .. genç ve güzel rekse şirket müdürleri, 0Ji1; i1l -·~ 
bir kız ve bir canı ... Olıv, genç \'e gU- b' aff k t k---~·ğınl· csı:~. 
zel kızı uçuruma atlarken, yıldızın ye. ır muv a hı~·de' ~~Pl bif, ~ 
rine geçeceiti. Büyük bir tesadüf e. t~aftan ~u a ısenın,. fi~a ııı"srr 
seri olarak, Oliv!e asıl yıldız, biribir. lam olacagmı nazarı . ıtibll tit1Y1~ 
lerine son derece benziyorlardı. onun lfo arzu!unu yenne ge 

Oliv bu sahneyi muvaffakıyetle ba... lerdir. cibt«l 
şardr. Ve tabii vazifesi bitti. Fakat i§in en şnyanı dikkat~ 

Bir milddet sonra yıldız meydana şudur ki, Oli\•, bu hAdiEcı!en ~ 
çıktı. Kendisini kurtaran gUr.el kov - j saat s:>nra, bUyUk _bir şirketl~ Jtl 
boyun atma atladı ve beraberce, evlen mel hır konturat ımzalamıgt · 

• • 
~· . -

"" - ~ !!L ~ ~ · ... ı ·ımi gı.rr 
Alkazar sincm&ı bu, hafta "Kara d61J " isminde yeni bir m~a ı ı•şoı·~ 
teriyor. Mevzu çok heyecanlı ve güze ldir. Ba§ artist, "Bo:xım."bo" tJ6 ,ıd' 
boat" filmlerini çevirmi.} olan Paul Uobe3on'dur. Umumi karb sırası~ 
Amerika&ın P'nınaız oephesine gönde r!l.cn yardım kuvvetlerini tcı§IY:'~ 
minin bir d.enia:ıltı tarafından torpiU mm esi ile ba.'lıyan f ı1m, birçıo'k ·yof• 
oanlı ook'alatın biri.birin' zincirZenm caiyle 801luna Jw.dar devam cdı 

Dilnyanın en mükemmel filmi 

BiR 
Balo Hatırası 

v~ncfük müsabakalarında 52 mil
letin artistik §8.hsiyetleri tarafından 

birinci müklfatla taltjf edilen ıahe-
1erdir. 
Harry Baur, Marie Bell - R1iınu • 
Pierre _ Richard Willm- Pierre Blan 
cbar - Françoile R<>My • Loui.l J ou 
vet. 

ıibi 8 hü~ Frartaız artisti tara. 
fından calibi dikkat bir tarzda oyM
nan bu ıUper film. 

SAKARVA 

NOVOTNi'de 
SDRPRl~I 

BudaPqte Operet Şantösii 

RUDOLFFf11 ~ Tamamen yeni bir repertu~ 
Yunan Opereti artisti 

ARiS HR YSOCHOOS'llll 
ve sevimli tenor 

YU N KA'nı'1 
___:ıtiraldylc cflcnccll numa~ 

Yeni neşriyat 

Boğaziçi ~ 
Bofaziçl mccmuıısmm on dördilile~~· 

dolgun mUndcrce&t ve reıılmlcrle ç 
Ta valyc ederiz. 

aokafa çıkıyor ve küçük bir ~ur Y•J>: 1 &örülmemif l:Cr muvaffakıyetle gös. 
trlrtan sonra İttihat ve Terakkı merkezı 1 terilmekte ve batka hiçbir ıinemada 
umumtıi anımdan doktor Namnm e- ıösterilmiyecektir. 
vine ufruyor, bir müddet orada kal- ı SUvareler için yerlerinizi evvellien 
drktan tonra Hardmberr 10bfındaJd aldınnız. Seanılar: 2 - 4, 15-15,30 
dairesine d8nilyor. ., da ve ıuvare tam 9 da. 

Ben - Demek kt umumiyetle her Teldon: 41341. 

sabah 10bfa çıkıyor ve yatnı% dotaıı· l••••••llll!l•••••••I 
yor. J 

(Devamı ..r) 



1.t.~C•navet ve aşk romana 
Clırtau.·ıwı bu C1l2el ronıa'I'• <VLWU taratuıdan t11rkçeye çevtilmiıt!l'. 

~ -45-
Iİ llik a ... ncınck li f M'· .. Klansi yerinde olsaydım, llJ adar göru orburilerle bu i- - osyo . . . • .. 
tı..~' •CZıtıck Yor~unuz? A,k ma'.:c- romanıma fU isimlcrı vcrırdım. Arının 
-ııı 'llf, lıı' . tc b:.iyük bir kabiliyc- esrarı", .. Bavulun esrarı", "İkinci kah 

p ııın. 
t. lliro CÜlihnıcdi ve katığı,, ... 
1 Cflid ' Jap : di· en Jap 1..ıo~ 

• - .. ıdın üzerine iğil- _ Sa~malıyorsun ! · dedi. 
. lr'-,. Sonra, ıillvc etti: ır ·~ ı-N . 
~~ lıite•üee: iyi. Bu cürme da _İkinci kahve kaşığı da ne muna-

111zııı,.Ot. Plan menfaat çıkaraca. sebct? 
....... 1) _Madam Jizelin kahve fincanında Ş.1 Glctor 8 . 
e~ it l' 362 l'ıan - Netice: iyi. iki kahve kaıığı varmış. 
Ric1e., • iae. _ Halk cfıaneıi mucibi11.:e, bu, iz 

~ılı- - Netice· l · c· d · d' ~ltt· tı lnakaJe •• • YL ınayete aır divaç işareti ır. 
Ş.,. 1 ~YleJiJcJ •çın para aldı. Bozu?an Puaro: . . . 

et Rider )C; &zıcılc yoluna girdi. _ Fakat bu vaziyette defın ışaretı 
l)GPon V 724 iae iti gene iyidir. manasına geliyor. 
J•ıı l>u .. - Netice: Hiç. 
At· Don_ N . 

ıtche) etıce: Hiç. 
D,.i - Neti~: Hir-

' - N • r elice: Hiç. 
....... a~ 

Ya Utün b . 
J tafllu u tahlıllerin bir ite yarı 
tap !Üphcı~ .. &antyoraunuz ? diye 
~11'1. bnrnı tJphcli ıordu. "Bilmiyo-
~lcriıt Yoruın., kabilinden notlan 
ıtıu1 •onuna 

llıUdür? yazmaktan fayda me-
~ uaro : 

'Bu "cl'llı. ta bio b 
t- ıı olu ' ana pek iyi bir tasnif 
11~ d'· Yor .• d' • "c 0rt ki•id ıye ızahat verdi. -

z;ı,._ # c (kıa • G R'd iy· -lllcdcrı nfiı, rey, ı er 
b 

1 0larak t cm liorbüride) neticeler 
·~o czahu d' • 
dl~ Gcl'c r. e ıycr. Mıs Kcr ve 

1• ıçfn nctay· geJınce f cna. Diğer dör
'Yoruı I:> •ç lıfır. Yahut biz öyle bi 

de ta · oktor l3 • 
tar cd· nan ise ne kir ne 

J 1Yor • ' •p: . 

...... l>tkj .. 
" ....... Öyı ' 0Ylcyıe - diye ıordu. 
~ cyg .. 

ttttı•r . '"• ara!tırmalarnnıza de
Ja . 'ıy:z. 

ı> ıç· • 
..... "tıı çekti: 
..... k>'hat. 

Siıt) 
'Z· . 

lllıl ıra, hi b' 
cq· 0htıad ç ır esaslı istinatg~ı-

11.>o an ara.... 1 
tic!Qı rııl da >""rma anmıza devam 
r~ bir l?ıal~ndan. Hakikatte, Pariıtcn 
t' ı ba~ı ınat almadan evvel: elle 
illdc . ı; 1 olarak ,_ . 

.,.. Yiı, )4 &altnak mtt.:bunye-
111dcdir b uaınına, ınatınazel Jizclin e-

h!l · oen h' t 1~llınd ' ızmctçiyi söyletmek 
tt Cdcrd~· Furniycdcn daha usta harc

ım. 

ıu ...... h 1.tusaad . 
P c tdcy· e edın de bu iddianız.dan 

....... tın. 
~isin? 

dilt ....... Öyle· 
y ~t olanııt~ ... Bu itte en fazla calibi 
ttıd· • cınay t k rban • a}ıb ır. Öyle . e u ının !ah•ı-

)o ab, Yok, 'O bır k.a~ın ki, dostu yok, 
lt. Bu lt enebılır ki huıust hayatı 

raı. adın ge l'ğ"n.d • ba u: Çclt • ' nç ı ı e bır aık ıstı-

'at tn~İc~0?ra, bu ııtıraplt husuıt 
tt liaYat rıne karıt, perdeyi kapa 

fiai, ne ~~ın bu kısmına dair bir fotoğ 
'tt isrnı dır hatırası var. Marie Mori-

01tttııı ... ~-C~i bu kadın madam Jizel 
-...aece b" -.... Bcı1r ır ınurabahacı. 

•cıcn bir ! de onun ına.ziaine doğru yük 

...... Beık~ ele rc~irmek kabildir. 

'Ll1r· 
....., ... ın bu iz yoktur. 

var a · • • zızım var ...._ t.,ct t. . ... 
-.... 'b ' Ub !... Ondan ibaret 

<ıı • 
-.... Ö Yır, tUb değil. 

l:ı.. Yleyae f'k • • • 
~ .... lieYıniı? ı nnızı anlatınız baka-

~l\1ınseA:Jı. 
;;-.::=::::::------
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Vlrm1 fklncf. kısım 
Maı ;, me.'llek 
değiştiriyor 

Norman Gel. Mari ve Puaro, o 
akıam birlikte yemek yemek üzere bu 
lu~tular. Norman Gel bun.dan sonra 
artık dolandırıcı Robinıon rolüne çık-

mıyacağını öğreniı1.:e pek memnun 
oldu. 

Puaro: 
- Robinson öldü. - diye latife edi-

yordu. _ Onun hatıra:>ı ıere!ine içelim. 
Bardağrnı kaldırdı. 
N orman, gülerek: 
_ Rcquie".:at in pace 1 dedi. 
Mari, Puaroya: 
_ Ne oldu? diye aordu. 

Polis hafiyesi, genç ktıa gülümsedi. 

- Öğrenmek istediğim şeyi öğren

dim. 

- Ledi, madam Jizelin müıterisi 
miymiş? 

-Evet. 
Norman: 

- Benim kendisini ziyaretimden bu 
netice kati ıurettc anlaıılmııtı. 

Puaro: 
- Evet ... - dedi - Fakat daha faz-

la teferruata ihtiyacım vardı. 
- §imdi? 

-Tabii. 

- O tafsilatı elde ettiniz demek? 
- Elbette. 
İki genç, küçük polis hafiyesine 

iıtifhamkaranc baktı. Fakat Puaro, on-

ları kızdırmak ister gibi, bafka mevzu· 
ları geçti. tnıanlann zevkine göre 

mcılek seçmeleri lüzumundan bahsedi
yordu. 

- Hakikate:ı de insanların çoğu, 
ehil bulundukları mesleklerden baıka
ıını intihap ctmiı bulunuyorlar. Bir 

banka katibine sorunu%: "Ben k1tif1ik 
etmek, dünyanın meçhul yerlerini gez
mek isterd'm !,, diyecektir. Hakikaten 

de, bu çeıit kitaplar okuduğunu gö~~
sünüz. Halbuki, aıcak odada, emin ıgı
nin ba§ında oturmağı tercih eder. 

Mari: 
- Sizce uzak memleketlere seyahat 

k"m de yapmak huıuıunda benim ıev 1 

·· .. Antugeçici midir? A•;aba ben, mosyo. . • 
anın dükkirunda berber olmakla ıyı bır 
meılck mi seçmit buluııuyorum? Ne 
dersiniz, möt1yö Puaro? ... 

S. • . matmazel. Sizin - ız, gençıınız 

yatınızda insan her mesleğe b":§ vurur. 
Ukin neticede saflam bir vazıyet ıeç-

mck laznndır. . ., 
- Meslek ıeçmek mı. 
- Evet. 
- Seçtim. 

- Nedir? 
- Zengiu olmak .... 
- O ... O kadar güç meıtek değil. 

(Devamı var) 
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Çin 

bir muammadır 1 
Ejder 
il&hı 

Şangllılay 
önünde harbi 

nasıl 
durdurmuş 1 

E.-et ... Çin bir muammadır diyenler 
doğru söylüyor.. Bugün Çinin lıüyük 
şehirlerini ziyaret ed~.:ck <ılaanız, bun
ların herhangi bir Avrupa veya Ameri
ka ıehrinden farklı olmadı~ını görürıU
nüz. On beı yirmi katlı binaları, en 
mutena tarzda giyinmi~ kadın ve erkek

leri;ğimendiferleri, köprüleri, ecnebi 
lisanını konuıan züppeJeri ile Çinin bü-

yük merkezleri tamamen garbı aldırmak 
tadır. Avrupa ko:iltürünii kendi kültür-

leriyle mezç husuıunda harikulide 
meharet sahibi olan Çin profesörleri 
memleketi Avrupalılaıtırmak için ne 

yapmak llzım gelirse yapıyorlar. Çin 
orduıu da modern harp malzeıneaiyle 
tcchiz: edilerek Avrupa ordulan seviye· 
sine çıkartlmıı bulunuyor. 

Bütün bunlara raf men, Çin h111 ha
rikalar diyarıdır. Modern Çin orduıu, 
bazan, bir hürafc yüzünden, paniğt- uğ
ruyor. Çinliler, ceçcnlerde, Şanghay 

önün.deki harbi muvakkaten durduran 
boranın, bulut ejderi tarafından vücude 
cetirildiğinc inanıyorlar. 

Bulut illhi, Çinlilerce, aade göklere 
b'.ikmededn bir kuvvet değildir. 0, ayni 
zamanda, toprağın üstünde ve altında 
da hükt:imran olur. Bulut ilahl, ıu ila
hıdır. Tayfunların, ıeylipların arkasın
da hep onun gizli kuvveti saklıdır. 

İki ıent evvel taıan bir nehrin bent 
lcrini aağlamlaınrmağa memur edilen 
ameleler, baılarında Aıncrikada oku
muı bir Çinli MUhendi1 oldufu halde, 

yerin altındaki ıu illhmın esnediğini, 
bentlerin takviyesinin bir netice vcrmi 
yeccğini açıktan açığa. !Öyliyerck itleri
ni bıraknuılardır. 

Çin erkekleri ve kadınlan, Avrupa
lılaımak hususunda Adeta biribirleriyle 
rekabet etmektedirler. Fakat bütün bun 
tarar ağmen Çinli, güzel bir kadının 

bir gece içinde müfsit bir tilki haline in
kılap edebilcı;cğine can ve gönülden 
inanmaktadır. Belki ç.:>k yükıek terbi
ye ve tahsil görmüı Çinliler bu gibi hü
rafelerden kendilerini kurtarabilmiıler
dir. Fakat t ılk ve vasat tabaka bunla 
ra m'..ithiş bir inançla bağlıdırlar. 

Çocuklanna köpekte!\ korkmasın di
ye. köpek kılını kaynatarak içiren an
neler mi iıteniniz, nazar değmesin diye 
çocukların baılarına ayna bağlıyan da
dılar mı istersiniz ; bunların hepıinf 

Çin.de bulmak kabildir. 
Çinliler günleri ufurlu ve uğursuz 

Ton Ton 
amca 
Kasap 

Maya 
Al'lllln.IJTnımBll~/ 1 

' . ... 
Yazan: Mustafa Niyaz• 

Lök devele::-, ağızlan kenanndan 
pembe bir balon çıkararak tiıiriyor, 

tülüler kasılı başlarını iki tarafa çevir
dikçe saçılan köpükler yanları sıra yü
rüyen aa.hiplerine doğru sarkıyor ve 
omuzlarına, ~pl:alarına iplik iplik ya. 
pışıyordu. 

Tülülerin ağzı, bir "köpük helva 
kazanı,. gibi durmadan köpük saçmak
taydı. önde yliniyen çalgıcı çingeneler, 
''Köroğlu,, na benzer bir hava tuttur
muılar, biter bitmez tekrar gene ba~. 
tan alıyorlardı. 

Güreıc meraklı kasabalılar - iki a· 
thmda bir dongurdaklı kuyruY.:arını 

oynatarak, kaııla kaaıla apııan - peh· 
livan develerin hemen yanları sıra 

yürümekteydiler.. Kimi "Çukur Dum. 
duracıkh tnce Feyzullahın kara tillütünU 

daha yavuz buldufunu,, kimi "Çctmi 
Bcktqininlônin çalımı daha acar ol
duğunu,, mUnakapya dalmıttı. 

Kafile bahçeler anasından geçen yo
la sığmıyor, taııyordu. Bir kaç güncllir 
havalar yağışlı gittiği.clden ortalık ça. 

murdu. 
Ve güreşin yapılacağı 0Şenlil: baba 

meydanı,, daha epey uzakt~ydı .. SuNt· 
ları soğuk bir mupmba halinde saran 
kuru bir ayaz vardL 

Yağmursuz TC§rinlcrden eonra gi
ren Kanun, geldiğindenberi, batın aa • 
yılacak kuru soğuklar yapmıştı. 

Çalgıcının hemen arkasında yUrü -
yen dört, beı ihtiyar, brakt§ın eE iku.. 
lağında olduğundan bahsediyor ve 
''bıldırki gibi kışın gene öyle erken ge· 
leceğini,, daha yedi yatarlarda haber 
veren koca Çetmiye (1) - havalar 
böyle giderse - bak vereceklerini wy:
lüyorlardr. 

Tülüyü çeken eıeğin yanında yürü -
yen İnce Feyzullah, dcvC1ii hakkında 
konuıulanlar kulağın:ı çarptrkça beye -
canlanıyor, fakat hu zaafım örtmek 
için gülümsemeğe çalışıyordu • 

On iki yaılanndaki oğlu Zeynel de
venin üstündeydi. Çocuk ve deve Fcy. 
zullahın heyecaruru 'anlıyor, gibiydi
ler. 

Bu dakika, Feyzullahm kafasında, 
deveden bqka hiç bir tcY yoktu .. Aca· 
ba Pclcvan, Bektcıininkini bal:layabi. 
Jccek miydi?. 

Bir kaç sene önce olu, böyle bir te -
reddüt yüreğini tırnaklıamazdr. Ne ça • 
rcki, gayri iyiden iyiye yaılanmıt. göç 
müttü tülü otlan ı ! .. 

Daha bıldıra gclinciye kadar Balı. 
kesirde arabacı Hafızın, Sındırgıda da, 
Yav,ak Abdi beyinkilcri evvel Allah 
tcmizlcyiveren tülü Feyzullahın na
musiylc birdi. 

Pclevanının yenileceğini pek umma
makla berabcrz her hatırlayışta titre. 
mektne, korkmıktan da kendini alamı
yordu.• 

Bu korku "Şenlik baba mcytdanı,, na 
varıncıya, ilk güreti yapacak iki Lök 
ortaya çrkıncıya kad<ır sürdü. Dcvclc· 
rin ağzı "biribirlcrini ısmnasınlar., di. 
ye, ırkı sıkı bağlanmı§, boyunları ser· 
best bırakılrruştr. 

Fakat dakikalar geçtiği halde Lök • 
}erde hiç bir hareket görülmüyot, yan. 

diye iki katagoriye ayırmışlardır. Bil
hassa mühim i1lere uğurlu günlerde baş 
lamak ıarttır. Çünkü uğursuz günde 
ba~lıyan iıin ne hayrı ne .?e .. sonu olur 
diye inanmaktadırlar. D.ıyuk kuman
danlar bile !ıarbc uğursuz günde b~la
manın çok fena neticeler verecegıne 

kanidirler. 

yana, kardeı kardet duruyorlardı. De· 
vecilerin semer semere tokuşturrnala

mıl:ian "dabana, dahana,, ~ibi bağır. 

malarından da bir tey çıkmadı. 
Nihayet "belki, biribirlerinden kıs

kanırla:-da, tutuşurlar., diye yanlanna 
bir Maya (2) getirdiler. 

Tabiatın ezeli kanunu hemen kendi
sini göı;termekte ge:ikmcmişti. Az ön. 
ce yanyana, kardeş kard" duran. alık 
ta·11rlarla dört tarafına bakınan Lökler 
derhal canlandılar. V c kinli kinli sal· 
dtrmağa baıladılar biribirlerin~ .... 

Artık seyircilerin istediği olmuo, 
develer tutU§mUttu •.• 

Deveciler ''dabana, ldabana,, diye, 
pehlivanlarını antrene ediyor, ağızları· 
m açık sanan hayvanlar, ıaıma!: için 
biribirlerinin ayaklarına saldırıyor -
tardı. ' 

Hiç kimse soğuğun farkında defildi. 
Çocuklar, soğuktan lrınrmıı. ıU -

müğü akan burunlannı aık aık çeki -
yor, çalğı: yeknasak tempolu ha\.-a.Ia -
rın birini bitirir bitirmez hemen öte· 
kine geçiyor4du. 
~oğuıma pek uzun ıürmedi .. Deve • 

Jerden daha boyau% olanı var kuvve
tile, tabana kuvvet kaçmata 'ba§ladı .. 
Güreşi seyriçin çevrilen insan halkaıı 

- gözil karamuı, hızla kaçan kahtama. 
run üstlerine hoylayıvenne&inden kor
karak • yCT yer koptu. 

Korkak kahraman bunlardan birini 
gUç :bulabildi. Galip, kaçaru lbiraz ko -
valadıktan aonra duıidu, ortaya cpııtr. 
Zaferinden mafrur cakalı nümayiılere 
baıladı. 

BütUn bunları, kendi uğruna yt.ptıfı 
Mayayı arar gibi, 'bafını iki tarafa çe
viriyordu. Feyzullah, mafnezyom ay • 
dınlığındaymıı gibi, sür'atle geçen bu 

sahneleri seyrederken, YlJreğini bir Ü· 

zilntil, bir vehim kaplamııtr. 
İçinde, kendi devesinin de böyle, 

tabana lruvet kaçacağına dair cizli bir 
kanaat beliriyordu. 

TUlilyU ortaya çıkanncıya kadarki 
vaktin "nuıl geçtiğini,, fark bile ede· 
memİ§ti heyecandan .. 

Tillü evvel& tecrübeli bir aaldın1la 
ralribini yokladı, sonra insan cibi dü -
§Üncelf, ölçWU oyu~r tatbikine bqla· 
dı. 

Bektafininld acemi, aptal hareketler· 
le kendini ıözilm ona müdafaa ediyor, 
tülü oğlan boyuna hamle ediyor ve çe. 
fit çefit oyunlar yapıyordu. Seyircile
rin güreıten hotlandıklan yiizlerinden 
belliydi. • 

Tülü çevik bir hareketle öyle bir çe
kilit çekildi ki ... Belrtetin deTffi onu ya. 
nmda sanarak hızla yUklenmit Ye bu 
hamlenin şiddetiyle yere kapaklar.ıver
mişti. 

Tülü oğlanın uıta bir manevra ya· 
parak hasmının i»tüJ!C atılmaai~le, ba 
§ını döıünün (3) altına almaıı bir olk!u. 

Bu o kadar beklenmedik bir zamanda 
ve o kadar süratle oldu ki, hiç kimse, 

hatta hayret bile edememiıti. Bekteı 

ma~ltibiyctini kabul ettiğinden, Tülü • 
nün döşü altmda baıı ezilmekte olan pe· 
lcvanını kurtardılar. 

Tülü, evvela yakalal::lığı batı bırakma· 
mak, ezmek istedi. Fakat kafasına inen 
odunların yüzü suyu hürmetine bun • 
dan vazgeçti .. 

Mağlup ayağa kalktığı zaman acrM, 
seme etrafına bakmryordu. Olan bitene 
o da hayret ediyor gibiydi, Feyzullah, 

kimbilir kaçıncı deit. yüzünü ağartan 
pelevanı gözlerinden öptü •. 

Artık ahali yavaş yavaı dağılmağa 
başlamıştı. Kalabahğın ta önün/de Fey. 
zullahın - Zil ve donkurdaklarla ıüs· 
lenmi§ - Tülüsü, çalgıya ayak uydu -
rarak, çalımlı çalımlı yürüyordu. 

~Sonu yana 
Mıu&tafa NIY AZt 

(1) Koca Çetml, "adı var, kendi yok,, Züm 
rUlanga f;ibl bir ıeydl Kııta.ıı flddeW Teya 
hatif olacağını evvelden haber vermek wre 
tile, bir nevi rasathane \"azifcsi g3r&yordu. 

(2) Dlıl deve. 

(3) 'Oö§. devenin lkl ön ayalı arumdald 
yuvarlak c;ıkmtı · 



• 

Hava Kurumunun tertip edeceği milsabakada 

Tekirdağh Hintli ile 
karşllaşacak 

Mülayimle Fazzahn da tekrar 
çarpışması ka rarlaştı 

htanbula gelen Hindli pehlivanın 
Cumhuriyet Bayramı günlerinde l\l üla
yimlc karşılaşarak 27 dakikada ytr.ildi
ği, güre§ten sonra da Türkiye baıpehli. 
vanı Tekirdağlı Hüseyinin hem Hind -
liyi, hem :le mülayimi ayni ıünd: güre
şe davet ettiği malümdur, Tekirdağlı 

Hüseyin iki rakibiyle kar1ılaşacğ1 gün 
atada gelmemiı olduğundan bir çok de· 
dikodular yapılmıı idi. 

Hindli pehlivan Fazzal Muhammed 
ıimdi ortaya yeni bir hadise çıkarn.ı~tır. 
Fazzal, o gün.kil müsabakada "haksıa 

yenildim, ben minder kenanna düşmüş -
tüm. hakem düdük öttürerek bizimin -
dCTin ortasına getirecek aandmı ve 
kendimi müdafaa etmedim, iıte tunun \ 
içindir ki Mülliym beni yendi,, demiJ 
ve yeni bir güreş yapmak istediğini, bu 
"defa da yenilirse yUz lira vereceğini va. 
ad etmiştir. 

Bu sabah matbaamıza gelen Milliyim 
pehlivan Hndlinin bu defisini derhal ka. 
bul etmİJ ve: 

- On gUndür bir hayli rahat'lıı: ol
mama rağmen tekrar güreıc hazırım , 
demiştir. 

Diğer taraftan Tekirdağlı Hüteyin 

ide • verdiği sözde durmamış olduğunun 
halk üzerinde yaptığı çok fena tesiri an· 
IamıJ olmalı ki. Hava Kurumuna mü -
racaat ederek, Kurum menfaatine ya
pılacak bir gürcıte Hindli ile çarpışma
ğa hazır olduğunu bildirmiştir. 

Bu vaziyet kal'Jısında Hindli - Mil
liyim • Tekirdağlı güreşleri Hav:ı Ku -

rumu taraf mdan önUmUzJdeki ha~a için 
de tertip edilecetkir. 

Hlaftanın e n m ü him f\UltbcD maçı 
• 

Fransa Hollandayı 
mağlup etti 

Daha hakim oynamış olan Hollandalılar 
mildafilerlnln hatası güzünden y enildiler 

Transız futboloUleri Hollıan&:ıya hareket ederken 

Haftalardanberi neticesi sabırsızlık- 1 

la beklenen Fransa. ile Holanda milli / 
futbol takımlan arasındaki maç bu pazar 
Amıterdamda 1924 olimpiyadının ya
pıldığı büyük stadda elli bin ıeyircinin 
önünde oynanmııtır. 

Bu iki memleket arasında ıimdiye 

kadar yapılmıı olan maçlarda: 
1908 senesinde 4 - 1 
1922 ,. s - o 
1923 .. 8 - 1 
1932 .. 4 - 3 

Holandalılar Fran11zları kazannuılar; 
1934 ıenesinde ise Fransızlar ilk 

defa olarak Holandalılan 5 - 4 yenmiı 
lerdL Geçen ıcneki karıılaımada tek
rar Holandalılar 6 - 1 gibi 1"jyük bir 
farkla galip gelmiılerdi. 

Bu seneki maç her iki memleket 
sporculanm fevkaHide alakadar etmek
teydi. Müsabakanın ilk devresi Holan 
dalılann açık hakimiyeti altında geç
miJ ise de adeta tek kale oynıyan Ho
landalılar bir türlü gol çıkaramamışlar, 
buna mukabil Fransızlar yirminci daki
kada bir sayı kaydetmiılerdir. 

ikinci kısmın başlangıcında Holan
da müdafaasının bir lıatasından istifade 
eden Fransız muhacimlcrl talamlanna 
ikinl;i golli de kazandırmışlardır. Maçta 
Holandatılar oldukça bozuk bir oyun 
oynanuılar, fak at kendi seyirciltrinin 
uvr.sinnl'! lr"nrlilr.rini toolamşlar ve bu 

arada bir de gol atmışlardır. 
Vaziyet 2 - 1 olunca ışı gene 

gevıetmişler, bundan istifade eden 
Fransızlar üçüncü sayılarını yapmıı1lar, 
maçın son dakikalarında gene coşan 
Holandahlar da bir gol daha atarak 3-2 
mağlllp olmuılardır. 

ltalyanın Bo logna 
takımı Parisle 
beraber e kaldı 

Paristc yapılan bir turnuva maçında, 
İtalya şampiyonu meşhur Bologne ta
kımiyle Paris takımı a,rasında yapılan 
çok heyecanlı bir ma~tan sonra takım
lar 1 - 1 berabere kalmışlardır. 

İtalyan ekibinde m~mlcketin en meı 
bur oyuı1.:uları bulunmasına mukabil, 
Paris takımı, birçok oyuncularını o gün 
Hollandada maç yapa.ı milli takıma 
vermiş olduğundan mutat kuvvette bu
lunmuyordu. Onun için bu netice İtal
yanlar hesabına hoş p;örülmemiştir. 

ltalga , lsvıçre ile 
berabere kaldı 

lsviçre ve İtalyan' milli takımları a· 
rasında yapılan müsabaka taranann iki. 
ıer goliyle beraberlikle neticelenmiştir. 
Ayni milletlerin B. milli takımlan mU
sabakasını İtalyanlar 4-1 kazanmrıtır. 

HABER - J\kşam postası 

T. S. K. nun haklarında 
vereceği kararı bekliyen 

Anadolu klübü 
Llk maçlarına iştirak 

etmlyecek 
İstanbul ıruntakası reisi vali Muhid. 

din tlstündağın evvelki aqam ikinci kü
me kllipleri murahhaslarını toplayaralc 
uzun uzaldıya görüştüğUnU ve bu top -
lantıda bulunan; Altınordu, Hilal, A-

nadoluhisar ve Anadolu klüplcrinin de 
müsabakalara iştirake karar vermi~ ol -
duklannı dünkü nüshamızda yazm.ııtık. 

Bir iki gün evvel haklı itirazlannı ve 
bunun sebeplerini uzun uzadrya yazdı -
ğımız en eski ve faal t~ekküllerim.i.z. 

den olan Analdolu klübünden bu ıabah 
§U mktubu aldık: 

Muhterem gazetenizin S tkincitqrin 
937 tarih ve 2085 aayılı nüshasının al. 

tıncı sahifeainin spor aütununda mrn
taka baıkanı ikinci küme murahhaslarile 
görüıtü, acrlcvhalı yazınızda bapan 
dört klüp murahhaslarına like girmeleri 
hususunda tavsiyelerde bulunmu§tur. 

Bundan ıonra Anadolu klübü de ikinci 
küme müsabakalarına ittiraka karar ver 
miştir, diye yaz:ılt aatırları okuduk. 

lOübUmüz ne ikinci küme mUsaba • 
kalanna iJtiraki kabul etmi,. ne de bize 
böyle bir tavsiyede bulunulmuştur. 

Genel merkeze vaki itirarmuz hakkın 
da kanr verilinciye kadar bizim inti -
zamnrz başkanca da kabul edilmiJ ve 
kurum ba§kanlığrndan hakkımızda veri. 
Jecek kararın tecili hususunda bölgece 
kurum baıkanlığına müracaat edilme -
sine karar verilıni§ olduğunu bildirir, 
hUrmetlerimizi eunanz. 

• • • 
AYIJ.en neırettifimiz bu mektuptan 

da anlqıldığına göre .ıAnadolu JciübU, 
Türk spor kurumunca haklannda veri. 
lecek oon karara kadar lik maçlanna iJ
tirak etmeımeğe karar vermiı bulun. 
maktadır. 

• \:~ R tDe• 
1 DUn, kaza. kaymakamları, vali muavini 

HUdalnln Yanında toplanarak, kazalara alt 
iıılerle, aynı on bc§inde faaliyete geçecek 
olan %ehh'U gaz kursları için yapılacak hazır 
lıklan lnceleml§len11r. 

• KuruçC§lllede yapılacak bUyQk kl5mür 
teaisatzna alt lngllteredcn iatenflen projeler 
gelmlıUr. Liman mUdUrU dUn projeleri An 
karaya göUlrmüıtUr. 

• Belediye dalml encUmenlnln afl§&j resmi 
fçln hazırladığı yeni talimatname. Şehir mec 
llalnln bu devre tçUmaında. hıcelenecektlr. 
Yent talimatnameda realınler lndirllmektedlr. 

• Bu ay içerisinde Romanyadan 6000 glSç 
men gelecekUr. Şimdiye kadar gelenlerin 
Bayım 10,000 dir. Romanyadan ana vatana 
felmek için ııra bekllyen 110,000 karde§f mlz 
daha Vardır. 

• Son lkl gün fçhıde 13 - 14 balya 
Yapağı ve Utt1k u.tıl1JU1tır. Bunları Sovyet 
Jer alın~tır. 

• Adapazarı, Balıkealr ve Bandırmadan 
Piyasaya çok aarmaak gclml§Ur. Bunlarm 
klıoau 8, 10, 11, 12 kurut arumdadır. 

• Suriye ve Kısır için piyasadan kabuklu 
Ceviz toplanmaktadır. Yüzde on beDten fazla 
çUrUk olmamak prtlle aatılan cevizlerin kilo 
au 8, 9 kuruı arasındadır. 

• Emekli eytam ve eramllln Uç aylık yok 
lamaıan bugün b&flamııtır. İlk KA.nun aymru 
fı;inde Uç aylıkların dağılmuı yapılacaktır. 

• Yann Ramazanm biri olmam itibarile, 
mUftUIUk camıterde vaız ve n&&lhat da bu 
lunacaktan teıblt et.mtotır. 

• Ticaret mektebi mUdürlllğUne lktuat 
Pro!calSrU ve eski mWkiye mektebi müdürU 
Hlbeytn ŞükrU Babanın tayin edfleceğt s6y 
lenlyor. 

• Ziraat VekAleU merinoalqtınlan koyını 
Jann dert hutalıklarmdan korunınaaı için, 
Merinos m,mtakaaı olan Buraanm Balat. Ça 
ta.Iağıl, ınuabad mevkilerinde Uç sabit koru 
ma havuzu teslı etml§Ur. Şimdiye kadar 
bu havuzlarda 63,823 lıılerinos koyunu banyo 
Ianmrıtır. 

4 UdNClTEŞRİN :P 

Şebit tayyarecitet . 
..,- Bqtaratı ı hıcfde rak bırakılan kahraman ~ 

balık arasında genç şehitlerimize ağ- ziz hatırasını dalına. ya§&~ .-tL 1" 
Jamıyan kimse kalmamıştır. Nafia. vekaleti, Kocaeli \111AY"~ı 
Mezarlıkta evvela nafia mildiırü ve §ilköy ve Ankara ha'\'1l yo~~iti. ~' 

jandarma. komutanı birer nutuk l!ÖY - Jerl, Ulus gazete.si, halk paı ~ 
Jfyerck, Atatürk evlatlarına has olan kevi, belediye, !zmit bavıı J1J 1 
f edakirhğı, seciye üstUnlil.ğünU teba.. Karamürsel kaymaka.mlığt . n çel~ 
rilz ettirmişlerdir. Bundarı sonra vali ciUrlilğU şehidlerin mezarına 

Hamid Oskay bir hitabede bulunmuştur koymuşlardır. eJ. 
Vali, lzmit topraklarına vedia olarak Sivil tayyareciliğe iki tıtll~ 
bırakılan tayyarecilerimizin yUksek ba.şlıyan Ekrem ordudan ye~ ~ 
mesleklerini saygıyla anmış, ağlamış, Hava yolla.rmm en iyi pUO ~ ~I 
ve dinleyicileri ağlatmıştır. Aziz hava biriydi. Bir sene kadar ev~~ fi' 
§ehitlerinin yüksek mesleklerinden rede hava yollan hesabına 
bahis ve vazifelerini nasıl seve seve müştü. Yeni evlenmişti. 

yaptıklarını sitayişli bir lisanla ya. - rdl~ 
§attıktan sonra nutkunu 8U sözlerle Anadolu Ajansının ~e 
bitirmiştir: malt\mat J' 

"İzmit halkı kendilerine vedia ola. lzmit, 3 (A. A.) _ EWelki '!il' 
Güreş 

hakemleri 

kara.dan lstanbula gelmeıcte ol tıC" 
let ha.va yollan tayyareterinde'~ o' 
5" in KaramUrselde Fula.cik_ ~ ~ 
varında uğradığı kaza b~ 

Kursu bogfln açılıyor tatsnıtt almnır~ır: .,.ıt 
Tayyare, pilot Ekrem Erl11~ , 

sıd S.:ımi Demir'in idaresindejdi-f1' 
yfr jurnalma nazaran kahfaıt1~ 
yareclleıimiz 15,40 11ıraıarıııd~ 
ya Uz.erinde kesif bir sis ta -'. 
tesadüf etmiıler ve bu se~ 
Ierlnl Bfleclk il!tlkametindell 
doğru çevirmi§lerdir. Bu eeJtUdl 

T. S. K. Güreı federasyonu hakem 
kursu baJkanlığından: 

Güreş hakemi yeti§tirmek maba
diyle açılan hikem lı:urau 4 ikincitet
rin 937 pe.t§embe gününden itibaren fa 
aliyete geçeceğinden kaydolanlarla o 

güne kadar kaydolacak!ann yevmi meı: 
kCtr akJamı saat 18,30 da C. H. parti 
merkezindeki İstanbul Bölgesinde h> 
nr buJunınalan tebliğ olunur. 

Kongre 
Hilal ıpor klübtinden: 

Klübümüz kongresi aıağıda yazılı 
itin röru~ülmesi için 7-11-937 pazar 

günü saat 10,30 da. fevkalade olarak ku 

lüp binasında toplanacaktır. Uyelerlmi
zin behemehal hazır bulunmalanru di-
Ieriz. 

Ruzname: 
Klübün 1937-1938 futbol liltine it

tirak veya ademi ittiraki baklanda ka
rar verilmesi. 

A ltıoordo non 

bir hava eartı araamda kslsJl '1' 
recilerımiz bir mUddet Eskl~ olİ ı 
züytlk ve Yenişehir arasında d ~ 
rak İmik gölUnn aramışlar ve -_,.,ı 
16,30 da lznlk gölünün nzerıne ge"' 
olduklanru tesbit etml~derdir· "'
Havanın çok kesif bir siS ile ı 

olmaama rağmen yollarına d:::, 
den tayyareclerimiz tayYS.1" 
nllde K.aramUnsel uumda seyri 1 
smda henüz tesbit edilem!yeıı;' 
beble ve ağlebi ihtimal ke5if ;;-t 
siri a1tmda Karamü.rBelin :3 
~evreliyen ~ U7ttinde Ful 
civarında bir tepeye ça.rpmı§l 
bit olmutlardır. ~ 

kongresi Ha.berin lmıite gelmesi uzeriıl~ 
Attm d ba 

, __ ,_~ dan• li derhal Karamtlssele giderek 
or u J.ıı;cuuıgm • . st1r d t;miştit 

Altmordu klüba kongresi 7-11-937 l5ey1 Y m an tetkik e • ~ 
pazar günü saat 15,30 da aktedileceğin- Bu kahraman hava şehitl . U-' 
den kayıtlanm tecdit ettirip hüviyet 1 cenazeleri dün akşam geç ~1~~ 
varakası alan azanın ibraz ederek (ire- bahrinin lstiklll motörU lıe ~-
bilecekleri ilin olunur. getirılmi§tir. .--/ 

• Yakında ilk tedrisat öğretmenleri f~ 
mesleki kurslar açılacak ve kon!eraııalar ter 
tlp edllecekUr. Buralarda musiki, realm ve 
beden terb!yesf, ve alle bllgtai derelerl Qzerin 
den tatbiki bllgt verilecektir. Kuralar, Uıtiya 
rl olacaktır. 

• A.nkarada yapılan yenl belediyeler banka 
aı blnasmm açılmam meruhnl, önUmUzdeld 
cumartesi gtlnU yapılacaktır. 

• tzmlrden Londraya gönderilen Kozan 
nzomn iyi fiyatla ııatılml§tır. 

• Umunıt harptenberl dıf plyualara gönde 
rllmlyen ipek b&eği tohumu, dün ilk defa 
olarak Buraadan trana gönderilm11Ur. Sevk 
edilen tohumlar (35) bin kutudur. 

• Aclllye bqmlltetUıt Ka.ımn ile Ankara 
ağır ceza retat Osman Tal&t temyis mahke 
mut azalıklarm& tayin OlUDmUfl&rdrr. 

• Deniz ticaret mUdUrlnttı ile merkez rıh 
tım hanı aramıda açılan meydan ve cadde 

ufalt yapılaca.ktır. İhaleat dün yapıtm11tır. 
İnşaat dört ayda bitecektir. ı 

• Son birkaç gün içinde İltanbula mUhlm 
miktarda odun gelml§tlr. Geçen ay lçhıde de, 
Bulgarlıt:andan bir milyon 3115 bin kflo man 
ıaı kömUrU gctirilm~tlr. 

• Heybclldckl deniz harp mektebinhı 162 
inci ytldönUmU bu aym 18 inde kutlulanacak 
tır. Yapılacak tl5rene amlrallerlrnlz, donanma 

erklnı, mütekait denizcilerimiz tıUrak ede 
cekler, ak§a.m& kadar muhtelit e#lenceler 
terUp edilecektir. Ayrıca. mektebin açılıımı 
gl5ateren bir piyes temsil ed!lecekUr. 

• Temlzllk amelesi için Kadık8ytlnde eald 
hal binaıımdll yaptınlmaya b&Dlanan amele 
evi mukavele p.rtlarma aykırı glSrllldilfQ 
için belediyece yıktırılm11tır. NUmune olarak 
yaptırılan bu binada banyolar bulunacak. 
amele sabah &kpm yıkanmaya mecbur tutu 
laca.ktır. Ayrıca bir de derııhane açılacak, 

temlzllk ameJeılnc münavebe lle okuma ve 
yazma öğretilecektir. 

• Gelece.k yıldan itibaren ıı kanunu tem~ 
llk ameleat hakkında da tatbik edilecek, ame 

~ 
le eeklz saat çaliftmlacaktır. BUD~ı; ~ 
mmtakad& Utl ekip tıulundurulac--~ 
grup gece, bir grup da gündllZ çalrı't ~ 

•Yeni Türk - Sovyet Rusya ttc:art 
rnaaı &1lmrllklere bfldfrllrn1§Ur. 
Beyoğlu Halkevfnden: g$S .f 
Evlmlzln g~terlt oubeal 931 ~ 

ikinci devre temalllerlne 1/11/931 ~ 
IUbaren ba§lamııtır. Temalller ııer d' "1 
saat 20,30 da ve her pazar saat ı4,~ 
ottunda Nur Ziya aokafmda Parl1 
ki tem•fl a&lonumuzda verilecektir· 

DI ŞARIDA : oı~ 
• Romanya kralı yanında veıı.Jıt ~ 

halde Prap gelml§Ur. Kral Çek~0 

bir av eğlencealne daveWdtr. v-P! 
• VhıdııOr DUkU 12 fkfnclf;e§rind• ıııJ ~ 

tonda bir nutuk aöyllyecekUr. BU ıı~..tJf· 
tlln Amerikan radyolarlle nqredll~~ ~ 

• HllkfımeUmlz ne Birle§ik ~; 
Jeti araımda bir ticaret aııla§mllll ~ 
tır. / 

• Dt1fe8 dö Gloucoatere ufak bir 
~pılac&ktır. DU,estn ırihhatı fyfdit• ~,f 

• Le.guardia, 1.344.016 rey ne -~· 
york belediye ref81Uııe hıWıap eau-"" ~ 

• Pazar günU gi<!ecek olan yuıı.SS c ,4' 
lngilterede gayri reıml SUTette •:::: !! 
cek ve html8f mahiyette olmak ~-
kln&'ham aaraymd& İngiltere kral ..., ..ıf 
sinin mı.a.tıri ola.caldır. ,,. 

• Berllnde açılan beynelmilel a, -~ 
.ıne 30 mWet ift!rak ebnl§lir. fJf ~ 

• lıılaverayi terlad& bir f.ayan zull ,r 
oldufuna dair verilen haberleri RO~ A 
tekzip ediyor. l'!ıd 

• Brezilya kahve aiyuetinl ~ ~ 
tirmeye karar vermifUr. Kahve 1hı*°"~ 
mevzu bUUln kayrtlar kaldınlıniltıt· ,
l&ayona mani olma.k Uzere ka.hve bO. ~ 
yeni bir emre kadar kapalt kal~,,,/ 

• Londra belediye eeçlmlnde ııçl j 
778, :muhatazal<Arl&r 698, komtlDiltıef 
lık kuanmfll&rdır. 



Suaı 
Bana 

' sorunuz. 
D · S ize 

Uşüncenizi 
1tı1tı'" söyliyeyim 
'fa1ts:• lıınsoeırımızı sıı.ııaııer mı, 

~ cevaplar mı d a ha f a z la 
lr erke uırnevdaına çokarı r ? 

sor Qe " Kaç yaşındayım?,, sualini 
ec:li~n kad ı n, gençli~inin teyit 

rnesın ı bekliyor demektir 
dah muvafıktır • 

._ ıapkasız Cjtkma.sı a .... 

Ilı, "4 Y" 
'la dırı 1 

ıt b :ı~ ''Gi IQ tılu 1 nger n -
,,ı31 'orı.un? ogel's'ln ~aklannı 

...._ 'Ne dU~Uııu '' dl.\ e sorarsa muhakkak 
~ı.- 1ı tU lor: 

"l fA>I hıı 
l!lfn!Yor• caklnnm: •• Halbuki hlı; 

t ... 
t ıısaıı 
tllıcdi,ı;~ıı açıktan 

}'
0

,_ s: fikir a~ığa belli etmek is-
• "~ ve h·sl · · ııltt Ccva • erını sualler mi, 

l'ıtl Plar mı d h 
'lla•ı • ıtcşh a a fazla meydana 
lat~'~t bu h ur Oscar Witd'e göre 

"'1a1t Ususta dü .. 
tııllı için c şuncelerimizi an -

ı. dcğillcrd~vaplardan daha fazla ke-
<l ır. 

l Ct Z 
ttaııe aman te kra . 

ara t \tardır k' b r edılen bir takım 
~tında deıaı ı unların hC"men herkes 

~.hemen heet etmesi icap eden mı -
~1~ hug·· rnen aynidir. 

lcr • un •ıkıık 
' 1 ılc bu 1 geçen suallerden 

srnı Ya n arı soranın kafasındaki 
zıyoruz. 

~evce • • • • 
....._ " nız size· 

ıı· '-aıı · ı ~i ttn, bu .. 
bcYrrıiyoraun ?~un niçin gri elbi&eleri-

t'lc .. ....._ c' §oyıe d" .. 4f ti elbi 
1 

uşunmekte olabilir: 
ilde sc er ona k b l?ıJci he . pe yakıımıyor. 
~ide naız gezme y • 

\>lf 
1
, t:ri elb' ge gıdecek, 0 

tıs; l ıacler· • 
0 Ur ı 1 gıymesi '<'!aha mu -

~Cilt• •· 
tlb· ı de, zcvc . • 
' ıaclcr· . • enızın bu suali d' y 

ll!da ınızın i.itül" , ıger 
~ ndır, u ve hazır olmama _ 
i!tınrz: 

'~ ... 
~i> "'~Pqırı 

.• gcztr.elc daha iyt 

bcrac " 

ldeğil 

' Sap~~Y~c dil§Unınektedir. 
~il ih . 

e tiyar adama d" ·· onuyor, 

• • • 
Bir kcwdın aize : 
- Greta Garboyu seviyor musun? 
Diye sorarsa şöyle düşünmektedir: 
_Benim Greta Gar boya benzediğimi 

söylüyorlar. Belki bu tip oııun sevdiği 
tip değildir. Evvela işe Greta Garboyu 

sevip sevmediğini r.ormaktan başlama-

lı .. 

• • • 
Yeni tanıştığınız bir kadın size: 
_ İstiklal caddesinde bir yerde bu -

luşmayı istemez misiniz? 
Derse düıüncui şudur: 
"Sinemaya gidilebilir! • ., 
"Büyük mağazalardan birinden bir 

ıey alınabilir!.,, 
"Çalgılı bir ynde eğlenilebilir! • ., 

• • • 
Tramv:ıyda b!r kadına: 
- Yerimi ıiz~ terkedebilir miyim?. 

Derken çok defa: 

''Zaten, biraz sonra ineceğim, iki da
kika evvel kalkmak)~ bir kibarlık gös • 
termi9 olurum!.,, 

Şeklinde bir cıü~üncenin m:ıhsulildür. . . ' 
Bir arkaıdaşma : 
- Bu günlerde çok parasızım. ev 

· kirası da geldi, üstelik hastam d<t var! 
• Diyenler, çok defa bunu arkadaıının 
borç istemesine meydan vermemek iCjin 
yaparlar. 

• • • 
Bir kadın, bir erkeğe hediye bir kra

vat alırken, mukabilinde bir mücevher, 
lbir kürk. bir manto düşünür. Binaena -
leyh böyle bir hediye veren kadının 
"kravatı nasıl buldunuz?,, su:ıli. "bana 
kar§thk ne alacaksınız? .. m5.nasın:ı ~e
lir. 

• • • 
Bir erkek, yanınd;ıki kadına: 
- Hava çok gürel, bundan istifade 

edelim, yaya yürüyelim 1 dediği vakit, 
muhakkak ki otomobil masrafını düşün
mektedir . 

• • • 
Bir memurun ayın yans.ndan sonra 

kansına: 

- Ayın bugür. k:ıçı?. 
Suali ''parasızım, masraf yapamam!,, 

düşünces:yle berab~rdir. 

• • • 
Evde. erkeğe: 
- Akşam saat kaçta ~el ,.eeksin ?. 
Diyen zevce. galip bir ihti.n:ılle o ıün 

sokağa çrkmağı düşünmektedir. 

• • • 
Bir erkeğe: 
- Kaç ya,ıncayım ?. 
Sualini soran kadın. gencli~inin te -

yit edilmesini bekliyor. de:nektir. 

• • • 
Bir kadın. bekar bir c.:-keec : 
- Beni çok seviyor musu~1? • 
Sualini sorarsa onımla evlenmek 15 

-

tediğini ifadeye c;alışıvor. ~emektir. 
• • • 

Bir k:td'nla erhk. b:r toplant~~a baş 
ba~a iken bunl3rdan

4 
biri!l:nin: 

- İçeride bay (••~) var. Onu'l ya -

nına srMelim mi? di,•e sorm~st: 
- Şimdi istemedlğim bir şeyi söyli

yecek. bunu söy)C"tmcml'k için yalnız 
kalmamalıyız! 

Düşüncesinden müteve!littir. 

• • • 
Bir muharririn: 

- Bu yazıyı nasıl buldunuz?. 

Suali: 
- Yazacak bir şeyim kalmadı. hoş 

.. •• .. 1.1·· -·nc:esinin ilhamı olabifü ! 
gorunu~ yUŞU ~ ~ 

HABER - ~qam postası 

ifil ev.<dl n n e rr 
Bugün ne oldular ? 

vakti le Clark Gable 
sinenıadan ünıidini 
kesmiş ve tiyatrocu

luğa başlamıştı 
Sin ema y eOdnzo 

onmak 
Şans 

Oşl Ml(tj! D ır? 

.... 

•'Sinema yıldızı olmak şarıs l§ldlr! .. diyen
ler çok aldanır. ÇUnkU, yıldızlar, öyle zanne. 
dildiği gibi bir gUnd9 meıhur olamazlar. L 
simlerini henilz yeni yeni ııtttığlmiz bir çok 
yıldızlar, scnelerdenberl Hollvudda emek 
v~rmlş, aanntlarında adım adrm llerııyerek 
§ımdlkl mevkilerine erlşmlglerdlr . 

BugUn, siz, Orctıı. Onrboyu perdede gayet 
genç ı;örUrsUnUz. Halbuki, meşhur Oarbo be 

men hemen orta ya.şlı bir kadındır .. On yedi 
:senedenberl film çeviriyor. Yıld.zltk merte. 
bcııine ancak on senelik bir ıtUdvo 1 ,, ça ı§m&. 
smd3n ıonrn erişebllmlııtır. 

Llonnel Barrymore, ~öhretını ıözlU ttım 
çıktıktan ıonrll kazanmıııtır. Halbuki sine
macılık Aleminde Llonnel çok eski bir emek 
tardır. 

Kardeşi John Barrymore ilk de!a olarak 
l 917 senesinde sinema seyircileri karşısına 
!:Ikmııtır.. İlk de.ta !Je komedi ne bqlıyan 
artist, sonra romantik Atık rolleri oynamış, , 
en ıon olarak da "karakter,. rollerinde karar 
kılmııtır. 

Romeo ve Jullette oynadığı Mercutio ro. 
lUnde onu bUtUn mUnekkidler pek emsalsiz 
buluyorlar. 

Birçokları Ginger Rogereııl sinemaya yeni 
lntls::ıp etmı, bir aktris zannederler. Halbu.. 
!:I, Olnger yıldızlık mertebesine erişmek için 
sekiz sene çalışmak, bir sUrll mU,kWJerle 

bo~u,mak mecburiyetinde kıı.lmıştır. Hayatı 
mUcadelelerle geçen klltUk Olngerl klmııe 
tanımıyor, fakat, bugtlnUn şöhretli yıldızı 

Ginger Rogersln presUşklrlan on binleri 
buluyor. 

Loretto Yungl, filmlerde gayet genç, mek 
tepten henüz çıkmış masum blr kız gibi gö. 

rUrUz. Halbuki Mls Young, bu sene, film ha. 

yatına girişinin on ikinci yıldönUmUnU kut. 
!ulamıştır. Hollvuda ilk geldl$tl zaman on al. 
lt yaşında olduğu rivayet edll1yor, şu halde, 

16 ys 12 llt\vesl gibi buit bir hesap ıı.meltye. 
sile :~n, Yungun hakiki yaıımı bulabiliriz. 

Fakat, Holi~dun hesap ameliyelerlne bir 
tUrlU akıl sır ermez. ÇUnkU dahil geçenlerde 

Lorctt&nm 21 inci ıeneidevrlyeslnl kutıuladı. 

~yazıldı. 

l924 yılında Foks stUdyosunun müstakbel 
yıldızı olarak tanıtılan Carol Lombard, ne 

barlptir ki buı;-Un hı\lA yirmi yaşını geçml~ 

değildir! 

Jan Kra,•ford, tapt.aze bir ,Ohrettir. Fakat 
biz onıı ancak birkaç yıldır tanıyoruz. GU. 

zel yıldız. figüranlıktan başrollere, başroller 
den yılrlızlığa yUkselebllmek için tam on Uç 
sehe dldinmlştlr. • 

Sol tarafta rıstte: Dünkü ve bugihı. 
kii Roııalrl Kolm,~11_, clitnkii ve bugün. 
kil Grcta Gai'f> • Sağ tarafta üstte: 
'Eski Vilyam Povcl ile yenisi arosm. 
claki far'/ca bakın: Dlüıkü siyah scıç1ı 
Gingcr Rogcrs, bugün bu dilber sarı .. 
§ındır ... 

Son zamııınlnrda unutur gibi olduğumUz evvel'Utlululmak tehlikesi geeiren • Colman, 
fakat bu sene gene birçok COmlerlnl görerek son sıevlrdiğl filmlerle eski ~hr&Unl kuwet. 
haltrlıyaca#Uiıız Rlaard Orlcn on beş sene. Jendlnnlş bulunuyor. 
tik film nktörUdUr. Arten, 1923 scnestnde HU!Asa, tanıdığımız yıldızların bemen hep 
haftada yirmi be§ dolnr ücretle Paumunt sr, bugUnJ.-U mevkilerini uzun ve yorucu blr 
stUılyoıannda flgUranlık ediyordu. 1 didinmeden sdnra ~·apabUmJııtcr, znnneUğınız 

Norma Şhearcnin, bugUn HoUvudun en par _g_ıb_ı_k_o_ın_.>_•c_a_•·y_ı_ıd_ı_z,_, _0_11.1.;..~_e_rm_cmı__:a:...ıe_r_dl_r_._.,. 
tak yıldızlarından biri olduğıma şüphe yok.. 
tur. 0, tnm yirmi senelik bir Cilm sanatkA.. 

rıdır .. Bu cl!'ne hnlka gösterilmekte olan "bir 
yıldız doğuyor,, filminden sonra herkea Ja
net Gaynorun ylıdızlık hayatında. yeni bir 
safhaya girdiğini anlamı§ltr. Janet Gaynor, 
tam on iki senedir film UstUno film qevlrmek 

tcdir. Onun fsminl tanımıyan, onu görmlyen 

tek bir .sinema seyircisi yoktur. 
Janet 1924 senesinde Clark Gable Ue flgU.. 

ranlık yapmağa baglamışlt. 1926 da az çok 

kendini tanıttıktan sonra, şöhretini bugüne 
erlşUrcbllmlştlr. 

cıark Oable, on dört sencdenberi bu işin 

itinde bulunmaktadır. Bundan beş altı sene 

evvel beyaz perdede muvaffakiyet yolunun 
kendine kapalı olduğu kanaatini edin!'n ' 

Clark, Holivudu terketmlş, tiyatroda oyna_ 

mağa bqtamıştı. Bir zaman da, bir trupla 
Amerikayı clola.şmış ve gllnUn birinde Llon. 

ne! Barrymora rastgelmlııtır. Llonnel Barry. 
morla ahbablığı eskiydi. Llonnel, bu eski dos 
tuna Hollvuda dönmesini tavsiye etmiş ve 

esasen tiyatro hayatından bıkmış olan Clar. 
ka Holh'Udda iyi bir rol bulmuştur. 

Myrna Loy da sinemanın emektarlnrm. 

dandır. Gölge dUnyaıımda H senedenbcrl ço. 
ı···n c;abnlıyor. Vamer kumpanyasında~·ltcn 

ona dalma şarklı kadın rolleri verirle:-dl. 
M)'rD'l bu rollerden bıktı. OUnUn birinde A • 

~·ı< oldu. Evlendi. Paranıunt kumpan~ .. ~-::ına 
girdi. Vllliam Po\'el ile ona bir rol verdiler. 

Bu rol onu blrde.nblre meşhur etti. BugUn O

na "sahnenin mükemmel zevcesi .. ismi veri_ 
llyor. 

Vilyam Povcl, o nazikAne tavırları, son 
derece nUktell sözleri ile ancak s6z1U film 

tıktıktan sonra kendini seyircilere sevdire. 
bilmiştir. Ondan evvel on iki sene seamz !llm 

terde bilhassa hain rollerinde oynardı. Onun 
son filmlerini görmlyenler ve bu eski rolle-

rini hatırlıyanJıır :imdi nasıl eevlldlğinl bir 

tUrlll anlayamadıkJarını söyIOyorlar. Elln 

birinci salta sayılan Ronald Colman, on 

yedi scnede:'lberl film dünyasının en önde 

gelen erkek yıldızlarındandır. Bir iki sene 

Resimde gördüğünüz genç kız Hol. 
landnnm "Güzellık kraliçesi" dir. 
Bundan üç gün cwel, başından şu 

garib macera geçmiştir: 
Genç kız. ailesinin mümanaatine 

rağmen, güzellik krali~elerinin toplan 
dıkları Pa.risc gelmiş ve ora.da birçok 
suvarelerc iştirak etmiştir. Fakat bu 
sırada ailesi Paristeki Hollanda elci. 
liğıni vaziyetten haberdar etmiş, ;,. 
çiliğin mjdahalcsi üzerine de, Fran _ 
sız polisi, ''kraliçe" yi tam arkadaşla. 
riyle birlikte, dilnya güzellik müsaba.. 
kasının tertip edileceği Tunusa git • 
mek üzereyken, ,tutmuştur. Elçilik 
kendisini nezaret altında, ailesine ia. 
de etmi§tir 



Ctçen sene, Amerlkada tüyler tır_ 
perUc1 bir bld.lae olmu,1tu. Genç bir 
kadm, kollarmda tuttuğU kUçUk bir 
çocuk ölllslle polis karakoluna kO§
mu§, hUngUr htıngtlr ağlayarak: 

- ÇocuğUmu öldUrdUm! 
Diye haykırmıştı. Derhal tevkif 

edilen ve mahkemeye verilen bu genç 
kadmm. 936 senesi mart ayı ieinde 
idamına karar verilmişti. Fakat, bil_ 
ahare muhakeme safhalarını tetkik 
eden jüri heyeti, mahkeme kararını 
naksclml§ ve idam cezasını 10 yıl 
hapse Çi!vlrmlştf. Şimdi Beoford ha_ 
plshaneslnde bulunan genç kadm, 
kendisini ziyaret eden bir gazeteciye 
sefalet ve ıstırapla dolu hayatını &n

latml§tır. Aynen naklediyoruz. H APİSHANENİN karanlık odasın
da, çok ağır ve acı ı.:inayeti işle

meden evvelki hayatımı düşünüyordum. 
Ben Amerikada illinnois'de doğdum 

ve şimdi 38 yaşındayım. 
Babam maluldü. Fakir idik. Bütün 

ev iılerini benim yapınaklığım, yemeği
de benim pişirmekliğim icap ediyordu. 

Dokuz yaşında iken annem öldü. 
Bir mUddet sonra da babam asker oldu 
ve askere gitmeden evvel beni Teksasta 
bir darülitama yerleştirdi. 

Darülitamda 12 yaşından büyük ço
cuk yoktu. Çocuklam en büyüğü oldu
ğum için bana birçok işler vermişlerdi. 
Küçük arkadaılarım uyandıktan sonra 
onların bir kısmının yfü.lerini yıkamak, 
aaçlannı taramak bana düşen işlerden
di. Gündüzleri de kendileriyle meşgul 
olmaklığım icap ediyordu. 

Böylece günler ge~ti. Bu geçen gün 
ler içinde çok defa kendime JU sualleri 
ıoruyordum : 

Ben niçin buradayım? 
).nnem niçn ölmüıtü? 

Nçin pek çok kızlar cibi benim de 
bir evim yoktu? 

Bir sene kadar darülitamda kaldık
tan sonra harp bitmiıti. Bir gün babam 
darülitama geldi ve askerden döndüğü
nü, bana yeni bir anne bulduğunu ve be
raber yaşamak üzere onun yanına gide
l:eğimizi söyledi. 

'Uvey annelerim 
Yeni evimize ıgeldilı:. Ört:e babam 

kapıdan girdi, ben de onu takip ettim. 
Uvey annem içerdeydi. Babam beni 
i13ret ederek: 

- Bize yardım etmelisin! dedi. 
Üvey annem hakkında bir fikrim 

yok. Çünkü ben eve geldikten sonra 
b;lbamla Uvey annem sık sık kavga edi
yorlar ve b::n de bu kavgalar esnasında 
iiiğer bir odaya kaçıyordum. Kavgalar 
o kadar çok tekrar ediyor ve ben o ka
dar onlam yanından 'kaçıyordum ki, ü
vey annemi daha fazla görmeğe imk~n 
kalmıyordu. 

Nihayet, kısa bir müddet sonra b~ 
ıandılar. Ve, babam beni tekrar da-
1':.ilitama gönderdi. 

Aradan ancak bir kaç ay geçmişti ki 
babam darillitarna gelerek bana baka
bilecek kadar para kazandığını, tekrar 
eve döneceğimizi söyledi. Bir daha eve 
döndüm. 

Bütün ev itleri benim omuzlarım
daydı. Ve bu canana on bir buçuk 
yaımda bulunuyordum. 

Evde yapılacak o l<adar çok it var
Aiı ve ben bu yüzden o kadar yorgun 
dütüyordum ki, kendimi düıünecek ne 
vakit ne de kuvvet bulabiliyordum. 

Böylece, beı ay geçmişti. 
Bir gün babam eve yeni bir kadınla 

beraber gelii ve bana : 
- Öp, yeni annenin elini ... dedi. 
Fakat, bu evlilik de uzun sürmedi. 

Mütemadi kavgalar, günün birinde bu 
yeni izdivacı da bozmağa kadar vardı. 

Babam artık bana bakacak, ve bir 
ev idare edtt.:ek kadar kazanamyordu. 
Bundan dolayı bir ailenin yanına yar
dımcı olarak girdim. Ve üç yıl zarfın
da bu aileden diğerine gcıçerek altı veya 
daha fazla kapı değ'ştirdim. 
'Ya'nız kalacak yaşta değl's'n• .. 

1 On beş } aşna gelmi~tim. Başka!• 
arasında (yetim bir kız) olarak kalmak J 

bana ağır geliyordu. istiyordum ki be· ı 

nim diyebil:ceğim b:r evim, benim ıfve· 1 
bileceğim eşyam ve yatağım olsun. Bir 
gün büyük şehirlerden birine gitmeği 
ve orada çalışıp kazanmağı tasarladım. 
Ve bir geçe bulundu~um evden kaça
rak. biriktirebilmiş oldt•ğum az bir pa
ra ile Ş:kagoya gitt'm. 

İş 'arıyordum. 

~füraca.ıt cttiz.(m b: iş bürosu hi· 
kaycmi dinledikten ve yaşımı öğrendik 
ten sonra, henliz yaı ırz kalacak yaşta 
olman•gımr söyliyerek '"•eni tekrar esk: 
yedme iado; ettirdi. 

Bulunduğum evin sahibi fena halde 
ku:mııtr. Bununla beraber üç ay kadar 
daha orada kaldıktan ıonra, bu defa da 

HABER-J\qam ~ 

Bilı'tlYın <dlıbhşünceDeırln 
peırDşarnı lhaBe geDdlğDo 
bütün lhDsDernn aınıDaşol 0 

maz bDır kaıroşul!<Ook lktD
sap ettnğn öDlYım evnınnrnı 
<dlaır lhCcırcesnınde0 bu çea 
BDlk paırmakUolkDar aıra ... 

so1n1<dlaırı lhlaya'ltomo 
göırddıycırum 

OCD~ 
• 

Diyor .. Fakat, hakikatte onu öldüren budur: 

IZTIRAP ve 
Senlui şehrine kaçtım. Orada, otuz beş 
§ilin haftalıkla bir iş buldum. 

Artık, ben de para kazanabilen bir 
insan olmu2tum. Bunun sevinci ile o ka
dar mesuttum ki .... 

İlk itten sonra bir lokantaya girmiş
tim. Bir sene kadar çalıştım. Bir gün 
kendimi ~01< yorgun ve hasta hissettim. 
O halde çahıamazdım. Demek benim 
için gene fena vaziyetli bir devre baş-
lamıştı. 

Bir tiyatro kumpanyası kız 
arıyor 

Bir gün gazetelerin birinde bir ilan 
gördüm. Bir tiyatro kumpanyası çalış

tırmak için kızlar istiyordu, evvelden 
tiyatrolarda çalıımıı olmak prt değildi. 

Müracaat ettiğim vakit tiyatro mü
dürü beni baştan aşağı süzdü: 

- Pek ala ... dedi, hiç dans bilmiyor 

musun? 
- Bilmiyorum. 
- O halefe oğretiriz. Bir saat sonra 

gel ve iıe batla .... 

Bir saat sonrat iyatıoya döndüm. 
Aktörlerden biri ile piyanist oradaydı. 
Hiç bir merasime lüzum hissetmiyerek 
işe bqladım. 

Girdiğim tiyatro, küçük şehirlerde 
muvaffakıyetler temin eden ve ekseri
yetle gittiği yerlerde bir geceden fazla 
kalmıyan nevin.dendi. 

Bu tiyatro kumpanyası ile beraber 
bir hayli şehir gezdim. 

Bir gece, kumpanyanın dağıldığı 

anlatıldı. Bir çoklarımızın ertesi günü 

kendilerini besliyecek parası yoktu. 
Ben de bu vaziyette olanlardandım. 

Kumpanyadaki arkadaşlarımdan 
Mac, vaziyetimi biliyordu. Bana, kendi· 
siyle bir"Hkte, Şikagoya yakın b:r yerde 
ot .. -an \emşiresinin yanına gitmeği ve 

oradan da Şikagoda kolaylıkla iş ara- { 
mağı teklif etti. 

Yapacak başka bir eşy yoktu. 
Arhk ben de bir yuva 

sahibiydim 
Şikagoda diğer bir kumpanyaya gir

dim. Oç sene de bu kumpanya ile şehir 
şehir dolaştım. 

Kumpanya elektrikçisinin benimle 
yakından alakadar olduğunu görüyor
dum. Nihayet bir gün, adı Fred Şer· 
vud olan bu elektrikçiyle evlendim. Ev
lendikten sonra yazı Nevyorkta Frcdin 
annesinin yanında geçinneğe karar ver
dik. Ve Nevyorka gittik. 

Fredin annesi, beni büyük bir şef
katle kabul etti. Artık benim diyebile
ceğim bir yuvam vardı. 

Yez bitmişti. Frcd başka §ehiroe bir 
kumpanyaya girdiği için bizimle bera
ber değildi. Bu esnada Dorothy'yi 
doğwdum. 

Bir gUn Fred çrkagehnitti. KumJ>&n İ 
ya ldağılmı§, işsiz kalmıştı. Yeni bir 3ş 
buluncıya kadar çok sıkıntı çekmiştik. 

Fred bir sinemada elektrikçi idi. Ben de 
ona yamaklık yapıyordum. Vaziyetimiz 
oldukça düzelmiş olduğu i~n ben bir 
mild'dct sonra evde kalmağa başlamış -
tım. 

Aile saadeti denilen şeyi hissediyor 
gibiydim.. Kaymvaldem, Dorotby'yi 
çok seviyordu. Dorothy'i adeta onun ÇO

cuğu idi. Bundan ldolayı yalnız benfim 
olacak, ikinci bir çocuk istiyordum 

1933 senesi mayısındaCimiyi doğur· 
dum. Cimi bana büyi.ik bir saadet ve 
bahtiyarlık vermişti. 

Fakat benim saadetlerim hep muvak
kat ve geçici idi. Adeta ıduyabilö;ğim 
kısa bahtiyarlıkla:-, uzun süren acılann 
yükünü ve ıstırabını bana duyurmamak 
çin geliyor gibi idi. Filhakika, Fred 
hastalandı, buna rağmen çalışıyordu. 

Bir yılbaşı gecesiydi. Bütün şehir, 
bütün Amerika ve tekmil dünya yeni 
seneyi tes'it ede:-l:en, Frcldin çalıştığı 
sinemada yangın çıkmıştı. Ve Fred tek. 
rar boşta kalmıştı. Kısa bir müddet son
ra sinema tekrar yapıldı amma, bu sefer 
de rornatizmalt olduğu için Frci:i'i işe 
almadılar. Para kazanamıyorduk. 

İş bulmamıza imkan olmamıştı. 
Kimse ödünç para vermiyordu. 

Kara ve acı giin ler 
Kara ve acı günler geçiriyorduk .. 

Fred'in hastalığı gün geçtikçe artıyor
du. Bir gün doktor, Frcldin hastalığı_ 
nın mühim olduğunu, kendisme çok 
dikkat etmemizi, iyi yedirip, güneşli 
ve sağlam havalı bir yerde oturtmamızı 
söyledi. 

Biz açtık; fal:<ıt doktor, bize iy'ı ye
mekten, iyi gezmekten bahsediyoridu. 

Körkörüne mücadele etmek istediği_ 
miz meşum akibet bir gün geldi. Fred, 
hayata gözlerini kapamıştı. 

Kayınvaldem, Dorothy'nin kendi ya_ 
nında kalmasını istediği için Cimi ile 
beraberdim. 

Evlenmeıden evvel yalnız ltendi.r:ı için 
çalışıyordum. Şimdi yanımda bı.r de 
çocuğum vardı. 

Para kazanmak için tekr:ı.r bir lokan. 
taya girdim. Lokantaya devam eden 
müıterilerden biri bir gün Cimiyi gör. 
dU: 

- Ka~ yaıında? 

Diye sordu ... 
- İki yaşında, dedim. 
Cimiyi yaşına göre, o kadar zeki ve 

o kadar güzel buldu ki, sevincimden 
göğsüm kabardı. 

Bu adam, benimle alakadar olrhak • 
ta, Cimiyi sevmekte devam ediyordu. 

Bir gün, beraber yaşamamızı teklif 
etti. Söylediğine göre, evli imiş, fakat 
karısiyle geçinemiyormuş, ayrılır.ak Ü

zercyınişler. Kansından aynlmcaya ka
dar beraber y<ıJ8yacağmuzı, sonra ye
ni yuvamızı kurmak için Kalifomiyaya 
gideceğimizi söyledi. 

Bir gün gene buluşmuştuk. 
iki gün sonra Kalif orniyaya gitmek 

üzere hazırlanmamı ve o geceyi benim 
le lberaber geçirmek istediğini söyle -
di. Hazırlanacağımı, fakat evlenır.clden 
bir arada kalamıyacağnnı söyledim. 
Ertesi günü, lokantadaki i~imi terket -
tim, yo hazırlığına başlamı~ım. Götü
receğimiz ne kadar az şeyimiz vardı!. 

Gideceğimiz gün geldi. Fakat ntşan. 
hm gelmedi .. Belki işi çıkmıştır, diye 
!düşündüm. Geceyi bekledim, gene gel
medi. Ertesi günü de gelmedi. 

Aramağa karar verdim ve mdmı. 
Bir gün evvel şehri terketmi§ o!du • 

ğunu öğrendim .. Onun hakkında ır.alQ
mat istediklerim. bana yan merhamet, 
ve yan istihza ile bakıyorlardı. Haki -

kat şu idi: 
Bu adam, dul b.<ıdınlara musallAt olur, 

ve onları evlenme vadiyle iğfal eder, 
vakit geçirirmiş: Bende -de ayni tecrü -

beyi yapmak istemis, fakat muvaffak ola 
mamıştı. Kaliforniyaya yeni yu·ı:ı kur· 
m:ı.k için gideceğimizi söylemesi, artık 
her şeyin ilerlemiş olduğuna inandır -
mak istemesinden imiş 1 

Bütün ümitlerim, bütün hesaplarım 
altüst olmuştu. Ümitlerim kendimden 
ziyade Cimi içfadi.. 

Onun da hayatta bir babası, bir evi 
olacaktı. O da, tdiğer çocuklar gibi gül. 
mek, koşmak. oynamak hakkından isti
fade edebilecekti. O da, okuyacaY., ça
lışacak, kazanacak, annesinin Çf ktiği 

ıstırapları çekmiyecckti.. 
Jşslz, parasız ve iimits:z ..• 
'Başım dönüyordu. 
Bütün bu ümitlerim kınlınca ı iş için 

tekrar lokantaya koştum. Fakat başka
suu almışlardı • 

Artık, işsiz ve parasız, ümitsizdim. 
Kış ta gelmişti. Soğuk, çok soğuk 

bir günde kira veremediğim için otur -
duğum odadan cıkarmı~'-.rdr. 

Sevgili Cimim ile tokakta kalmış
tık. Soğuk, çok soğuk öir gün, sokak 
ortasında ve ycnilcmiyen bir sefaletin 
içinde idik. 

Cimiyi pağrıma basarak parka doğru 
i~rledim. Yoldan bir çok başka socuk
lar. başka anneler geçiyordu. Fakat 
onlar bizim gibi değildi. 

Parkta bir sıraya oturdum. Cimi: 
- Anne, ben Ü?ıÜyorum ! .. 

Diyordu .. Bütün hayatımı !düşün -
düm. Sonsuz ıstıraplanmı hatırlarken, 
hiç bir şey veremediğim ve veremiye -
cegim Ciminin de benim gibi betbaht 

olacağını tahmin etmemek için hiçbir 
sebep yoktu. Kafamdan ~u fikir geçi • 
yordu: 

- Cimi hayatta ıstırap çekmemeli 1 
- Cimi hayatta betbabt olmaır.ahl 

' 
) hfB dü... • · d iken~~ u şunce ıçın e 

liyormuı gibi şu sesi duyu .,_ 
- Anne, üşüyorum, aıı,,C 

ilşyorum !.. il) 1 
Çocuğumu öldilrdO -~ 

O, üşüyordu. . . tırP:. 

Sefaletin, ıstırabın verdıii .,,. .A 
içinde yanan kollarımla orı~ dl _,. 
ğun ya~ğı kalbimin Uz;erın 
sıktrm. ~~ 
Boğuk bir ses duyduğıııl1"'ttet f 

gibi hatırlıyorum. Aradan sa' 

ti. H d' Oi • '"-1: ... _ deıdil"'A - ay ı, mı gıuÇ ... .,. d y 

Fakat Cimi kımıldanııY0r ~wtf 
buz gibi soğuktu. Kalbind ~ 
tU, I 

O, ölmüşüt. t. 

O b "t:d" .. ..::.... :g.,e nu, en oı urmuş~o.»&·· # 
sevgili Cimiyi kalbimin üze 
rak öldüren bendim.. ~ 

Çocuğumun ölüsünü ıcucaı t 
şıyarak ağlaya ağlaya karak<>:i" 

PolHı, Ciminin göğsüme 

başına bakarak sordu: . 
- Hasta mı? 
- Hayır, ölü 1 
- Ölü mü?. 
- Evet, ölil, ben öldurôüıl1-

İdam hükmil e ~ 
Tevkif edildim ve mahkerntY' 

dim.. •' 
tuamıma hülanedildi. 936 0~ ·ne 

martında elektrik sandalyesı . 1 
maklığıma karar verilmiş. . 91;11'1 
"ölüm evi,, denilen yerin bır. -f' 
ne götürüldüm. Artık günleriııt 
demek!. ·r it' 

Bütün düşüncelerin peri~l'l 1'• 
geldiği, bütün hislerin anlafıı:"~ 
kanııklık iktisap ettiği b\J ~ 
çelik parmaklık arasından bayatı d>p 
yorum. Esasen ben bütün ~~~ 
müd.Çetçe hayatı böyle seyretı';tY 
Saadetle benim aramda dalın'~ t 
bir parmaklık vardı. Ben doğ 1/ 
vel talihim beni idama ~ıcUd' 
miş miydi?. e~~ 

Martın 12 sinde beni ölüııl dJt j 
çıkardılar. Jüri son toplantıli1~.ttf 11'1 
kararını nakzederek beni ıo ....-
se mahkum et.mi~. oıd ~ 

Singsing hapisanesinden ~f 
dınlar hapisancsine nakledildidl-\11"~ 

Şimdi bu hapisanetle bulUf' 
Düşünüyorum. 

Ben çocuğumu öldürmüştuıı" ;J 619 
Cemiyetin kanunları beni e'ıf'I 

me mahkum etti. 

Sonra da ölümden kurtardı-
Niçin?. ~o"~ 
Çünkü: Çocuğu hak1ka~~e uı1"iif 

ben değildim. Onu sefalet old 
tü. ~ 

iS'e .,,,ı11 
Sefaleti elektrik sandalye~ tıll 

tamayacaklarını anlayan jüt1 ısıl'; 
beni de oraya oturtmak istd11e ıı'..ı. 
nu haksızlık 54lymıştr. Kanutl• lJ~' 
bütün limitlerimi, bütün .,.,~ 
bütiin saadetimi bağladığllll ~ J 
mun hesabını soruyor. . ~ I 

Fakat, ne yuık ki: Şirrıd1 .; 
boş, kollarım boş, dimağım bof ı# f 
o heıabı sorabilecek bir tef, 
arıyorum. ... 



~ · HABER - J\kşam postası 

~çQ n c Oı Lü ı n ı n h ~sıra ın Da b nten b::;ü;=y=u~·-===k==a=ş~k=D ~~~============-=~~!!!!!=~~l!!!!m--

1 ı- kralın talihini 
eııerinde tutan 

ka·dın · 
l• Aşl!d De k r aDn ıraaııatsız etmeiınıek lçlını 

~!~..... astıra kapandı 
1 .............. • •••••••••• .,... ..... . 

I<.. ... .... ·-·-··--·····--······· ...... ·-·····"' .......... ...... 
l ""Q" aı , s iyahlar giyinmiş sevgilisini 

i
l 't~s astı rın demi r parmal(lıkları ar
t'(l"~nda bir tariki dünya halile gö-

l ~tt1 : e şaşırdı. Laf ayet onu teselli 

-e i l ~~it hu Parmakllklar bizi ayıramıya- 1 
ı tll~ lll aşmetpenah ••• Ruhlarımız ta- i 

1 
bı.- en saf v e temiz olarak sonsuz : 

... tr\l.a tıa kıa sevışeceKler ve _ua.,i bir ! 
............. ~.~bet e oırıeşece1<ıerdır. i 

.. ......... .... ............ .._. • 1 
llııı. - nen kraı ·-· .. ··-·····~··--· .. ··-·····--····--- ...... 
~ ~Urua be 01ınak için yaratılmış d~ğL otduj;'U halde katbden alkı§lıyorlar. Krat. 

ke.ıı ıöı, on tı r~tıer kralını!,. biran arkıı.:ıına dönUyor ve büyük aaraymm 
te ı2Jııe e5yledı~ cu Lu!niıı sık sık kendi pencerelerinde blrinln çehre.sini görtıyor. Sa. 
de:l?ıadıYen 1§Uy bir 8ÖZdU. Zayıf kalbi, mD- rayın bir tarafında kraliçe ve d&ındonörlert 
oı tte<ıe1tı haasa. en ınuhayyUcsı ve pek uerı var. Kraliç" hail! ıgııml§Ur. Ve (adyö) dt!r 
d~tl31 ıau Slyeu ile on UçUncU Lul kral gib!dlr. Fakat kralın aradığı ve hıtE' ll.. 
ite' kruı oJın ıngeldlğlnl biliyordu. Fakat bir teridir. O, sarayın diğer tara!mda. ~" 

Ve bı~le~e U§:u· Arbk yapılacak ıey, bu ve heyecandan aararınıo. krala m uva..t&.Aiye. 
On tıı;Un 11 l§ınaktı. u için dua etmektedir. Kralm aradığı ~a 

ll:ıllıı. cu Luı d 
bırlbı ·· Dahilde lif evrtnln en buhranlı za. budur. 
lap l"1nı ta}(Jp Y8Sl ve 1kUsadl zorluklar Baz;rn mağrur, bazan müteesir ~ 
tıı ll.ııyollar u Odlyor. Hariçte ise cenuptan Kralın tehlikelere ve eonu blllnmlyen, talı. 

rçok erııyorl 
leu ha l'erler lsuı ar. Para yok, adam yok.. mln edllmlyen ... a;ıyete kuııı hareketinden 
C1l!ıJ ~rler 

0 
k ! edllmtşUr. Cepheden go. sonra, matmazel dö LA!ayet bazan mağrur 

~.,. karlattıda adar fena ki, Rlchlleu'nUn ve bazan rnOtcesslr ve nadim aaaUer feçl ri. 
~tıı bu Ytlzden endişe ve keder yor, zaıpan ı.aman içinden "bir kralm talllnJ 

?ıııuı l'et b6yı ellerimin arasında tuttum., diye mıiıldanr. 
,~~ dal e iken, on UçllncU Lulnln pek yor. 

da ~aJ:lçe \'e : .. ~ndo §!lyle bir sahne cereyan Geçen gilnler z:arfmda matmazel dö Llfa. 

~terıı; bir ı.:"' don!Srlert .• bunların arasın. yet, bir karar vermeğe çall§makla meuuı. 
~tlcliıı k~ Matmazel LafayettidJ. Dam dllr. Hlsslyatmı çok açık ıtıide eoden k ral, 
~ Jtrııı bu ıçenın etrafını aardığı bir 

81
_ kendine bll" dost aramı§ ve bunu sarahaten 

"o lttıeye ç !ene kıza ıııarot ediyor ve onu matmazel dö LA.tayete söylemi§, kendisinden 
t~ kıt at>•Myor; kral heyecan içindedir cevap da lııtemlıtır. Hangi nevi bir dUşUnce 

'1;' liiz. k ı çok aevmıotlr: ile kendisinden lııtenen bir doatıuğu reddet. 
lll ellmeUk bt mek mUmkUndUr! 

~!ı • dly0 r r cevap, rica ediy~-
':ar:lrıtı l>a:ı:fer latedlğlm cevabı verirse_ Matmaz,.l d6 LAfayet fiSyle d~UnUyor: 
~lr~_ lıareltet en aynıacak ve dU;ımana Lulnln zııyıf kalblnl kuvvetlendirmek, bU_ 
i,;"1~ ııaıı edeceğim. B6yle yaparsam tun saltanat kuvvet ve aerefinl kullanan ve 

li't~~~lZcl d~e 14.yık olabilecek miyim! hUkUmdara hUkQmet mesullyetlnl ve zayıf 
llJ at 8t"fllllı Ltıtayct cevap vermiyor. bir kalbin bUtUn hicabını bırakan Ricblleu' 

8lltıy0?', ve Utrek ellerlle kralm ellerL nUn ağır veaayeUnden kralı kurtarmak .• 

~~-'Unları kekelly • Her kadm m kalblnd• hlklm otan, aalta-
toıt '>aYatrrn or · nat aUnnek e.ııasıdrr. Her kadın, rubunda gtzll 

ll-~tudir. :: ınesut olabildiğim zamanlar olan bu lctlnabı gayrikabil temayUlllnU, bu 
lı ·-caı, er•-~ an, onlardan biridir. labildtğl imkAn ve fırsat nJabetlnde kullaıı. 

"e ,, ...:ın aabaıı nf k l'o .. a~urı § o. la beraber, rilzglr mağa çalı~ır. 
la~ liaı1t, ce ~bir havada aarayından çıkı- Bidayette kafasına ııesslz ıesalz giren bu 

6nurıde p eye do~ yollanan bUyUk a_ !!kirler, yavaı yavaş matmazelin vazgeçllt'-
ctdent bll§lan açık ve eğllmi§ mez kararları oluyor. 

Cepheden gelen haberler artık çok sevin. 
diricldir .. Müdafiler baflarmd& kralı bulduk. 
tan sonra cesareUerınt, ıecaaUerınt arttırmıı 

lardn·. 

Kral muzaffer dönüyor 
Kısa bir müddet eonra kral, beklenen ve 

istenen muzattertyeUerle ve halkm coııkun 

tezahür leri arumda Pariae dönUyor; kraliçe 
nln yanma gidiyor . Bir makaadı da matmazel 
dö LA.tayet! görmektir. C6rtıyor ve ona ıun
la.n IÖylUyor : 

- Pariaten ayrılmaklıftm dolayı.~lle bf_ 
rlkmlı itlerle me,gul olmak mecburiyetin. 
deyim, bilmlyonım, aentnıe ne vak.it bqba§a 
kalabileceğim? .. 

Matmazel LA.fayet, kralın l§lerle bizzat 
m 91guI olmak iatemealnden fevkal!de mem.. 
nun ıu cevabı veriyor, 

- Hqmet penah, demek bundan aonr& iş. 
lerlnlzle bizzat meuuı olmak niyetindesiniz? 

- Evet, tenbe111ğlmderı çok §ika.yet edil.
dlğlnl tabii siz de biliyorsunuz. Bundan son. 
r& btltUn §lk!yetıerln önUne geçeceğim. 

BUyUk bir aşk ve cephelerde kazanılıuı 

muvatfakiyetlerin teafrl artık on üçUncil 
Lulnln kalbinde yer etmııtır. o, halk tara. 
!mdan candan alkışlanmanın zevkini tatmış

tır. Artık bu yolda yürUmek, bunun gururu
nu da okpyan bir vazife haline gelmiştir. 

Fakat acaba ııonuna kadar bu yolda gide. 

bilecek midir? Onun zayıt kalbi ve tenb~l 
ka rakteri mUtemadl bir yorgunluk ısUyeo 

lelerden çabucak uııamyor, ve bir gUn Rlchll. 
yeu'ya ıunları aöylUyor: 

- Sinirlerim çok gergin, istirahate thtl. 
yacım var. 

Bir gün evvel Rlchllyeu, kendi akrabal'l
rmdan birinin, kont dö Hl. Mclllerals'nln mRt 
mazel dö LMayeU çıldırasıya sevdiğini ölt
renml;ıtlr. l<'ırsattan istifade ediyor ve krala 
§UDU söylUycır: 

- Haımetpenah eğer mQaaade eder ve tPn 
slp buyurur larsa kont ile matmazel dö LA. 
fayetln lzdh·llçları mesut bir hldise olacak-
tır. 

Kral. Rlchlleıı'nUn gözlerinden 
bir hayret harcketlle: 

kaçmıynn 

- Acaba, mııtmazel dö LAfayet bu lzdlva. 
ca taraftar mıdır! diye soruyor. 

- Haşmetpcnah, matmazelin bu husuata 
ne dllşUndllğUnU henüz bilmiyoruz. Fakat e. 
ğer bir bB§kRsına söz verml§ ise her bakım_ 
dan taydalı olıın böyle bir teklifi zannederim 

ki, rcddetmlyccekttr. 
- Matmaıcl dö LA!ayettln bu hususta "" 

dUşllndUğUnü öğrenmek lcap eder. Bunu öğ_ 
rendfüten sonra bana söylersiniz, o vakit 

bir karar veririz .. 
Artık Rlch:Ieu krnlm hissiyatını tamamen 

anladığına kıınldlr. Dahle Uzerlnde ısre.rı 

doğru butmıyor ve hn§lm bir mevzua geçi. 

yor. 
Ayni gUnUn aıcşnmı, Kardlnnl d!:l R!chlleıı. 

•mimi ve kumar. adamlarından DUk dü 
Chavlgny. matmazel dö Lnfayetın hislerini ı 
öğrenıneelni ıöylllyor. 

Kra\ ile Lafayet sık sık 
buluşuyorlar mı -.'l 

Rlchlleu Chavlgny'nin raporunu okuduk. 
tan sonra, kral 11e matmazelin sevi§tlkleri 
hakkındaki zan ve tahminlerinde yanılmadı. 
ğını anlıyor. DUk dö Chavlgny•e soruyor: 

- Kral ile matmazelln ııık sık bulunduk. 
larmı zannediyor musunuz? 

Rlchlleu mUtcbesslm, cevap veriyor: 
- Zannetmem, kral, bunu yapacak kadar 

ne ceaarete ve ne do fırsata maliktir .. 
- Herkes matmazel dö LA!ayetln baalret 

ve faziletinde mUttetikttr. 
- Fakat zek!smı da methediyorlar. Pek 

fazla olmasa bile hınn da muhakkak. Her . 
halde matmazel dö LAtavetıe görUşmeıtylm. 

Ve, kardinalle dUk blrlbirlerlnden ayrılı. 
yorlar. !kl gUn ııonra matmazel dö Wayet 
dUşoa dö Şevrözden bir davet atıyor. DU;ıes, 
matmazeli yemeğe çağırmaktadn'. 

Bu davet, Richlleu tarafından dUşUnillmtıı 
bir plflndır. Matmazel dö Ul.!ayet, davete i
cabet ediyor. D~es, güzel mtsatlriiıln yllksek 
meziyetlerinden, parlak istikbalinden uzun 
uzadıya bahsediyor. Bu l!lrada birdenbire ka 
pı açılıyor ve Rlchl!eu görünüyor. Birkaç 
dakika sonra bir oda hlzmetçlsl geliyor ve 
düşesin kulağına hafifçe bazı ıeyler mırılda. 
nıyor. 

D!lşes: 

- Beni birkaç dakika için ma%1.lr görmeni 
zi rica ederim, hem de bu fırsattan iıııtltade 
ederek k11.rc1lnal cenapları ııevtmll ml.safirlme 
1<ont Malllerrale'nln izdivaç arzusundan bahıı 
fıraatını kazanabilirler. 

"oıyerelc odayı terkediyor. Richllyeu, derhal 
söze başlıyor: 

- Sevimli matmazel _diyor. Yeğenim 
kont. alzlnle, evlenmek arzusundadır. Slzln 
gibi fazlleUI ve gUzel bir matmazelln ailemi. 
zln ara.sına glrmealnden benim de duyacağım 

bahUyarlık pek bllyUk olacaktır. Ben sizin 
dostunuz olmak istiyorum. Siz de benim doa
tum olmak ister misiniz·! 

Matmazel kızanyor, hııflfçe eğiliyor ve ce_ 
vap vermiyor. Rlchlleu tekrar söze ba§hyor: 

_ Babanız, siz kUçUk iken ölmUştUr. Be. 
nim sizin babanız yerine kaim olmamı kabul 
eder misiniz Bıı ıııtııtıa size tecrUbelere ve 
al<ll selime müstenit nasihat ve tavsiyelerde 

bulunnblllrlm.Siz hayatımızın dönUm noktruım 
dasınız. Her dönUm noktasında çok dikkat 
ister. tnsnn bu dönemeçlerde saadet ulaştL 
rncak yolu tutmazsa hUsrıına uğrnr .. 

J{ral siıı seviyor 
Açık konuşalım. Den her~e)1 bll!yorum, 

kral sizi seviyor, onun men:aaU sizin mcn
fnatlnizdlr. Hatttı daha ileriye giderek diye. 
ccğlm ki onun mcnCruı.U hUkümeUn men!aa_ 
tıdlr. Size anmlmt bir nrkadnşlılc teklif edf_ 
ycırum. 

- Arknda§lık tabirinden ne anladığınızı 
ögrenmeğl çok isterdim. 

- KRrşılıklı IUmnda müstenit bir arkadaş 
lık •. 

Matmazel cevap veriyor: 
- Dehlm gizil hiçbir eyim yok. Size iU. 

Otı ~nCü Lüi, soogilm Ltifayet'tt. 
oevalnnı dinliyor 

mat ederek ı!Syllyeblleceğiın fuJa bir ı•Y 
de meYcut değildir. Kalbim hırstan uzaktır. 
Hayabmda da esrar yoktur. Sizce de maJQm 
dur k1 eğer kral, teneuUlen beni itimatları. 
na l!yık buluyorlana aradaki vaziyeti de.. 
tfıUrebilecek dünya.da hiçbir kuvvet yok
tur. 

Rlchlleu o~myor: 
- Evet ku:ım, eğer bUyUk bir kral bir 

insana itimat edenıe o lnaanm va.zifesl ona 
faydalı tavsiyelerde bulunmaktır. 

- Doğruluk ka.tldir. 
Richlleu krzmxı ve çılgına dönmUştUr. 

Birdenbire sesınt yUkaelterek şunları ıöylU.. 
yor: 

- Burada benim mllzaheretlme dayanmı. 
yan, benim taııvlblme mazhar olmrya.n her 
ikbal, her muvaffaklyet tam&men aldatıcı. 

muvakkat ve zalılrldir. tetıkba.11 dO§UnUnttt. 
Bu de!& kat'ı cevap vermek sırası matma. 

zel d/J Latayete gelml§tir. O, sakin bir au. 
le ountan aöylUyor: 

- Ben vnztfeml yapıyorum ve yalnız Al. 
!ahtan ve vicdanımdan emir alabilirim! 

Konu§ma burada bitiyor. 

Rlchlleu karannı verm~Ur: Matmaul LR
fayetl saraydan çıkaracaktır. ÇUnkU aarayda 
ancak OUM adanılan, onun trattarıarı kal. 
malıdır. Ve kalabilirler." 

Bir sabah, mesai odasmda .;alışırken Cha.. 
vigny kendisine JU mUtaleada bulunuyor : 

- Yemin ediyorum ki .kralın matmazele 
kar1~ır olan ll§kı zaata uğramıştır .. 

Rlchlleu cevap veriyor: 
- Hayır, bll&.Jds, herglln mektuplaşıyor

lar .•. 

- Peki, kralm matmazele karıı a§kmı 

aoğutmak için ne yapmalı? 
- Soğutmak mı, aslal! B!IAk.ls bu aşla 

çok kuvveUcndlrmell. Krala matmazel tara. 
fmdan çok sevlldlğlnl lhsaa etmeli .• 

- Bundan ne çıkacak! 
- Bundan ıu çıkar: Kral matmazeli çıı. 

drruıya severse ondan randevu llıUyecektlr. 

Halbuki matmazel dö Latayet metin ve fa... 
ziletlldlr. Bu rande\'uyu reddedecektir. Bu 
8Uretıe araları açılacaktır. 

- Ya işler böyle gttmezaeı.. Matmllzel 
ne t ecrUbeslzdlr. Nihayet kadmdır! Ya ran. 
dovuyu kabul ederse, bu takdlrde kral ile a. 
ralarındal<l mUnaftCbet aoğuyacak yerde bil• 
bUtUn hararctlcnmez mt? 

- Hayır, iki lhUmal<ten biri .. Ya kraım 
latediğl randevu matmazel tarafından red.. 
dedllecektlr. (ki bu tııkdirde kral kızacak. 
trr) veyahut bu randevu matmazel taratm. 
dan kabul edllecekttr. (Bu halde de matma. 
zel l§ledlğl kabahatten utanarak kendiliğin. 
den saraydan kaçacaktır), 

Kralın d~veti ve Lafayetin 
cevabı 

Bir gUn matmazel dö Lafayet kraldan şöv 
le bir mektup alıyor: • • 

" Seni 9e\ 'dlJ;lm iki M'nedf'nbert IM'n lnle 
iki drfa yalnı:r konoııı.blldlm. Artık daha faz 

la tl\fınnunUl t!dcmiyN'ıt'ğim. Senlnlf! oo,ba. 
§a knlmalc th:l're \" enıııyda hrrşeyl hnzırlııt. 
tım. Orada mesut bir h.""1ıra itin hel"§e~· , ·nr. 
Çiçek, )'".§illik, gil7.clllk. Buraya gelmeni rl<'a 
«'d!'rlm. Jled ervahı '\"C'rirsen bıı ruhumu 3.ll'. 

tJır \'fi saadetimi harap edt'r . ., 

l{ral adnm Usttınc adam göndererek mat.. 
mnzetden şu cevabı alablUyor: 

' 'Ha'}m tpcnnh, blzl t:ırılSSut Nf'n gözler. 
den uznk bir dt'kor lçlnılo baıbaşa buluıınuı.. 
nııu flmrodlyorsunııL. Nf'I ı tedl~lnlı.1 bilme.. 
m ide bcrnbcr emrinin kRbul f'dlyonım. Yal 
nn i:ıdeın bir c-y rlc.-a. ~leOPğ'lm. Bnlu ac-a. 
~ınm: yeri ben t:ı.)1n Nlt!ylm, ben hanrlcya. 
ynn, bt>.n 1117.r blldlrt'ylm . Sek iT ı:'Un 73rfr:ıda 

(Lütfen sayı/ ayı ~cı•irini:). 
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Yahudilere dair 
kanun teklifi 

. ~ Başt.ara!ı l lnclde 
terde, yahut Almanya, veya diğer bir 
avrupa memleketinde göstermiş olsalar, 
maruz kalacakları muamelenin teırih 

ve izahına lüzum görmediğini ilhe e
diyor. Ve diyor ki: 

"Bu cinai hareketlerinden dolayı, 

hiç bir itaba, bir muameleye uğramaz. 
lar, bilakis ayni muameleyi görilrler.,, 

Sabri Toprağın y.ıhudiler hakkmda 
ki bir ithamı da şudur: 

''Yahudiler, yalnız kendi aralannda 
ecnebi lisanı kullanarak Türkleri tah
kirle kalmazlar, memlekete gelen d.:ne. 
bilcri de arkalan sıra &ürüklerler.,, 

Sabri Toprak bunlardan · başka 
memleketimize hariçten gelen Türk 
ırkına 'men:;up olmıyan anasırın mem. 
leketimizde tavattün ettikleri zaman 
Türkleşmediklerini, bil~kis yahudile§
tiklerini, memlekete muzir oldukları· 

nı ileri sürmektedir. Memlekete gelecek 
yahudi muhacirlerin de böyle olacakla-

.nru söyliyen Sabri Toprak, ileride çok 
elim ıstıraplara meydan verecekleri 

için, memleketin huzuru, rahati ve 
menfaati noktalanndan bu fena yahudi 
tnubitinin §imdiden ıslahına çalışmakla 

beraber, bu muhitin asla tevessüüne mey 
dan vermemek lazım geldiği fikrinde-
dir. ... ~ ı 

Sabri Toprak, Alyans tzrailit 
teşekkülünün ve mekteplerinin bt1 liu-

1111ınnııını11ulffl"'"llll11111111ıııwıllltnıuıllWt._........ 
hcr&CJ· Juızırla.ıuw, olacaktır. Ben alı.l ha
zırl:ıdığan 3 erdo beldi.> ecettnı. tqrlt et'UğL 

nlı. \1lldt ize bağlılık 'c Mmlmll etimin de. 
rtte ini tnkdlr cclers1nlı.,, 

:Matmazel bir taraftan bu cevabı krala 
gtindcrlrken diğer taraftan da en ııamlmt ve 
candnn dostu kontes Beaumonta da §Öyle 
bir tezkere gönderiyor: 

"Çok ml\hlm \'O ı:ok acele bir ı, ltln ICul 
göm1ek mecburlyctınck;ylm, }'.ııbuk J:'Cl • ., 

Kantca zUratıc e~nı " 
Mntmnz~5".Lafayet. eaklıyamıı.dığr heye. 

cnnllc diyor ki: 
- Blllyorsun k1 zcngtnlın. Annem bana 

bUyUk bir servet blrakmıftı. SOn zamanlar. 
da ölen bir halamdan mühim bir servete te.. 
''tırlls <ıtmlı bulunuyorum. Bunlardan bqka 

mUccvherlcrlm de oldukça ltıymeWdlr. Bun.. 
ların hepsini satarak tutarını taktrlcre ve 
hastnnclcre tevzi et:ınek laUyonım. Bunlar. 
dan bir kunnmı da sana vcrmckUğtme ml1sa 
c.:knl rica ederim; çünkU llcn1n buna lhUya. 
cm olduğunu zannediyorum. 

l{onles birdenbire ~or: 

- Fakat - diyor ., karnrmızda acele eL 
l"!l"senlz daha fyi olmaz mı? Sizi bu yolda 
harekete sevkeden sebcbl bilmiyorum. YaL 
r.tz ncele bir kararın ağır neticelerinden bO. 
• ı~ hayatmızdıı mntee.ulr olmanız mUmklln 
• :. Onun lçln bir de!ıı daha dU§llnsenlz., 

lfon<lcvu yeri bir manastır! 
Fakat matmazel dö Lafayet bütün kararı:.. 

nı vcrmloUr. Ertem gUnU bü~ün ıervcUnl 

kontese terk ve teberrU ctUğlne dair bir kA 
ğıt imzalıyor \•e krala da bir gün sonra için 
Sent Marl manruıtmnda öa-ıe vakU için ran.. 
devu \•eriyor. 

Kral randevuyu 8ğrenmekten mesuttur. 
Onun yalnız bir §CY canını sıkıyor, Bu ma.. 
nııstırda bir erkek bir kadmla ynnyana ko.. 

nuşamaz. Aradaki demlr parmaklıklar ka. 
rlınla erlceğl blrlblrJndcn ayıl".ır ve burada 
bir erkek bir kadmda ancak bu parmaklık. 
larm nrknsınd:ın konu:nbillr. Kral: 

- Fakat ne de olsa bu bir ıeydirl 
Diye s6ylcnlyor: 
Mruınatıra kapanmağa gitmeden evvel, 

son bir gn)Tctle mat:ınazel dö Lafa.yet kra_ 
im göndermiş oldugu mektuplann hepsini 
yakıyor v siyahlar glylnınlı oldu~ halde 
tariki dllnyn kıyafeUle manastıra gidiyor. 

Bir gün sonra, kral kendisini ziyarete gel
diği \akit gördUğU mnnzaradan Urk1lyor ve 
acı haklkatl anlıyor. 

Matmazel d6 I..nfayct ağlıyarak §unlan 
a5ylllyor: 

- Randcvuyu burada ve bu şcralt altmda 
hnZirladığim için beni a!tctmcnl rica ederim. 
Hnetmetpenah bana gönderdiğiniz mektupla 
Yerııaydn birleşmem! cmretmhılerdi. Fakat 
bunun verebileceği AklbeUcrln ağn' olduğunu 
anlayınca böyle bir kararla manastıra kapan 
mngt tercih ettim. AramıZdakl mUnıı..ııcbctın 
çok eamlmlleşmcsl beni <:<>k mesut edecek 
idi bunu bllml>'orum, fakat ıılzl cok rahaL 
sxz edecekti bu bence muhakkaktır .. 

Krel ıııı~lnn bir \'azlyette: 
Falmt - diyor • bu parmaklıklar bizi ebe. 

•yyen b!rtb!rfmlzden aymıcakbr. 
t~ttfğf !Of! «~zter ıu otuyor: 
_ Olllm bttc blzt ayıramıyac:ıktır. Ruhla. 

nmız tamıunen sat ve tamamen temiz ola.. 
:ak, sonsuz bir n,şltla scvi:ıecckler ve illht 
bir nıuhabbctlc blrlblrlcrilc blrlc~et.cklerdlr. 

susta çok kötü ve menfi roller oynadı
ğını kaydetmektedir. 

Kanun teklifinin esasları 
Sabri Toprağm tekli! eltlğl kanunun ve 

§lmdi Kamutayın Hariciye Encümenince tet 
kik edilmekte bulunan kanunun ~aaları fU1l 
lardır: 

DUnyanm herahngl bir yerinden hicret et 
mek 1Uyen yahudllerln TUrklyesie yerle§lp 
kalmalarma asla mtıaaade edilmez. Ecnebt 
tabiyeUnde bulunan yahudiler, Türk vatan 
d&§lığma kabul olunmazıar .. 

lllmde, fende veya gtızel aanaUarda meş 
hur olmuı mwıc\•Uer, hwıwıl müsaade ile 
TUrklyeye gelip yerle§ebiUrler. 

Türk tabtlyeUnl terketmıı yahudiler, bu 
ıercfi blr daha kaUyen elde edemezler. 
Müıevt olmayan, diğer ecnebiler Tilrk tabi 

yeUlne girebilmek için blr sene eonra TUrlı 
çe konu1111afı taahhüt etmek mecburiyeUn 
dedirler. TaahhUUerinl yerine geUrmiyenler 
vatandqlıktan çıkanlırlar. 

Bir şirket 
müdürü 

40 bin Jlra Jle 

Kaçmış 
Yenipostahane arkasında, tstanbul 

hanında 12 - 13 numaralı dairede halt. 
cılık ticareti yapan !sternkarpet şir
keti namına dUn müddeiumumiliğe 
bir istida ile mUracaat edilmiş, şirket 
müdiri Çekoslovak tebaasından Şarl 
Salyer'in kırk bin lira <;:alarak mem
leket dr§ına. kaçtığı ihbar edilmi§tir. 

Şirket mümessilleri, Çekoslovakya 
ile Türkiye hUkU.ıneti arasında adi 
mücrimlerin iadesi için bir itilifname 
mevcut olduğunu bildirmişler, müdü. 
rün Türkiyeye getirilmesi için teşeb. 
büslerde bulunulmasını istemialerdir. 

Milddeiumumtlik müracaat istidasL 
m Sultannhmet sulh birinci ceza mah. 
kemesine vermiştir. Hakim, dUn da _ 
vacı şirke m i lerın çağırarak 
tahkikata. ba§lamıstır. 

lngiltere 
Ast Frankoya 

konsolos 
gönderecek mlş 

Londra, 3 (A. A.) - Daily Tele
graph gazeteslnln yu.dığına göro, tn. 
giltcre hükumetiyle Franko hükumeti 
deklarasyon Y.apmak suretiyle karşı. 
lıklı olarak konsolosluklar kuracaklar 
dır. 

İngilizler Franko İspanyası için u. 
mumi bir mUmessil tayin edecekler ve 
yanına. da birkaç arkadaş verecekler
ıllr. Miimcssillik Bu.rgosta olacaktır. 
Buna rnukn.bil İngiltere de Franko -
nun konsoloslarını resmen tanıyacak
tır. Maama.fih bu, Franko hükumeti -
nin hılkukan tanınması dernek olma -
dığı tasrih edilmektedir. 

Frans:da Frankoculann 
teşkllatı 

Paris, 4 (A. A.) _ Tamburini ve 
Zaba!'in'in tevkifi dolayısiyle zabıta, 
Fransada Frankıst ispanya için çalı. 
şan ve içlerinde ltalyanlarıa Almanlar 
da b:ılunan bir cemiyet meydana çı. 
karnu§tır. Bunlardan 40 kişi hudud 
haricine çıkarılmıştır. 39 kişi de ya -
kında çıkarılacaktır. 

ltalyada 
Menedilen gazetele

rin tali lltlerl 
çıkarılıyormuş! 

Fransanın en büyük ve en bitaraf bir 
gazeteısi olan ''Paris Soir,, ın ltalyada 
satıştan menedildiğini yazmı§tık. Bu 
gün gelen ayni gazetenin verdiği malu. 
mata göre, İtalya hükumeti, bu gazete

yi satıştan menetmekle kalmamış, bu
nun garip bir taklidini çıkararak, tıpkı 
ayni gazeteymiş gibi satmağa başlı!mxş-

tır. 

Parls Soir'ın yazldığına bakılına, bu 
taklidin kullandığı dil ''ne Fransızca, 
ne de İtalyancaya benziyen garip bir li
sandır ve Fransa hakkında müsamaha e 
dilmez kaba alaylarla doludur., , 

Kamyon altında 
YeşllkUyde bir çocuk 

ezildi 
Dün Yeıilköyde feci bir kamyon ka

zası olmuştur: 

Devlet Demiryollan istasyon me • 
murlarından Şerifin kansı ve küçük ço
cuğu Halil dün yemek yerlerken, çocuk 

dışardan gesen büyük bir kamyon gör -
müş, yemeği yarım bırakarak sokağa 

fırlamıştır. 
Halil, bir traktör çeken kamyona doğ

ru koşmuş, kenarına asılmak istemiş, 

muvaffak olamayarak traktörün a~tında 
k•!mıştır. 

Halilin vücudu parçalanmıştır. Tah. 
kikata müddeiumumi muavinlerinden 
Fehmi el koymuıtur. 

Berlinin ithamı ! 
~ B&§tarafı ı incide 

geçUğinl lıarct edecekUr. Almany& bu tale 
binde Japonya ve ltaıya tara!mdan mtızahe 
ret g'ısrecekUr. 

Diğer taraftan, Von Rlbentropun Londra 
el<:Ulğinden alınarak mUıtemleke nazın sı!a 
uıe eakt mllstemlekeler üzerinde diğer devlet 
lerle müzakerelere memur edllecğl sövlcnl 
yor. 

Müstakbel nazır Roma yolunda 
Bcrlln 4 (A.A.) - Havas &jaMI muhahJ 

rlnden: 
Dün akıam Roma ile uzun bir telefon mu 

haveresı yapnuı olan B. Von Rlbentrop, bu 
gün Romaya gidecektir. 

Kabahat lngilterede ! 
Bcrlln 3 (A.A.) - .Alman gazeteleri b&§lı 

ca Edenin Alman mllltemlckc talepleri hıık 
kında.ki. beyanatlle me:gul olmaktadır 

Völclacher Beobachter gazetesi diyor ki: 
''Eden İtalyanları mllltemlekelerlnden vaz 

geçmek 1ııtcmemekle itham edene, yanlı§ bir 
yola ısapmıı olur. ÇQnkü Alman mllatemleke 
lerlnl gıuıbeden ve bugtın de en genlı mllltem 
leke lınparıı.torluğuna ııahlp bulunan ltalya 
değil bUyUk Brltanyadır.,, 

Sarhoş bir şoför 
Sirkecide oturan ıoför Ali zabıta ra

poruna göre dün gece ıon derece sarhoş 
olmuı, elleri ile oda camlarını kırrr.rJbr. 
Ellerinden ağır suutte yaralanan Ali 
Cerrahpap hastanesine kaldınlnu~tır. 

Çin - Japori har~t...-
Şanghay cephesi, (Japon t:bliği) şüphe götürmez ki delegelerill urcd~ 

4 {A.A.) - Şanghayın Japon kuvvetleri dikkate alacakları yegane hal 1 iti'• 
tarafından ihatası hareketi, mütcrr,adi. !erans tarafından tayin edileC~.; 
yen terakki etmektedir. letler vasıtasiyle Çin ile J aponY' ,. 

Bu ihatanın acil gayesi, Şanghay ile ıda bir uzlaşma teşebbüsü yapıl ~ 
Nankin arasındaki bütün münakaleleri Assamble, tayin edilecek d~"~o: ~ · 
kesmektir. Nantaodaki Çin kıtaatc, Şang vesatetini ne gibi şerait daires~n. urJ' 
hayın cenubu garbisindeki Lunghua bul edeceklerini sormak üzere 11d ıcd' 
varoşuna çekilmiştir. Çin kuv'fetleri, müracaatta bulunulup bulunulın'Y 
şimdi bu noktada tahaşşüt etmektedir. hakkmda bir karar verecektir. 

Japon kıtaatı, şimalden ve şarktan lta1yan _ Alman 
Chansinin merkezi olıın Taiyuana doğru diplomasisinin faaliyeti_, .. 
ilerlemektedri. Bu kıtaat, daha şimdiden }>er v 
Taiyuanın 50 kilometre şimalinde kain Londra, 3 (A.A.) - iyi ha c;p&o· 

Sinhisi~ni işgal etmiştir. ChengtPot de • 
miryolu boyunca şarktan gclmekt'! olan 
ku vetler ise. Taiyu&n'ın 48 kilometre 
şarkındaki Shouyoung'u zaptetmiş:er • 
dir. 

lngilizer Japonları 

. piiskUrttliler 
Şanghay 3 (A. A.) - Central 

Neva ajansı, mu ş 1 a r a bincHril • 
miş olan Japon kıtaatının Jessfıel<~deki 
İngiliz mıntakası önlinden geçmı-k su -
retiyle Soutcheou nehrinin cenul:unda 
karaya çıkmak teşebbüsünde bulut.muş 
olduklarını bildirmektedir. 

İngiliz kıtaatı, Japon kuvvetlerini 
geri dönmcğe icbar etmiştir. 

Brilkscl konferansında vaziyet 
Brüksel, 3 {A.A.) - Havas mı.ha _ 

biri bildiriyor: Pasifik konferansının ilk 

açılış celsesinde iki esaslı intiba alın -

mııtır: 

1-Eden, Davis ve Delbosun beya • 
natlarından anlaşıldığı veçhile, ü~ bü· 
yük garp demokrasisinin fikirleri ara -
sında mutabak-ıt vardır. 

2 - İtalya d~legesinin nutku, birkaç 
ayldanberi İtalya tarafından 6istematik 
surette idame edilen hattı hareketin ye 
ni bir tezahürüdür. 

japonyanın konferansta hazır bulun. 
mayı§ı, uzlaşma teşebbüsünün yapıl • 
ması ihtimalinio.,. terkedilmesi için kafi 

bir sebep telakki olunmamalıdır. Şu cihet 

mahafile göre, İtalyan - Atın.ası . Jd'1 
masisinin bugUnkü faaliyeti Sril tf' 

konferansı üzerine bütün ku\'VetiY
1;.,, 

sirini göstermek üzere Avrupadı •• ı 
• tilıO" 

nev bir ork havası yaratmayı 1' ' 

etmektedir. rı 

İtalyanın Paris büyük elçisinin;, 
çağrılması keyfiyeti ile Alıftllt ,,ı 

müstemleke tezini müdafaa yolU.'1~ ' 
man gaz:etclcrinin şiddetli neşriyatı· 
rih surette bellidir. ,ı 

Fransa ve lngiltereyi japony•ııır\,rı. 
çok aleyhinde bir ıiynet takip et~ 
ne mümanaat için yapılmaktadır·. . 1ıO 

iyi haber alan Londra mah~fili~ 
Alman -İtalyan diplomasisinın ,., , 

rane hareket ettiğini ve muhakk•~ ~ol 
rette vaziyeti karıştırmaya muvaffa 

duğunu da tebarüz ettinnekt~~ 
Bu takdirde Brüksel konferfa11 t1J, 

ne gibi neticeler verebileceği aorllf 
rulmaktadır. ./ 
-----~~~~~~-----~ 

Fındıklıda 
bfr hamal ezlldl cJ-

BugUn saat on ikide FmdıklıdJ tllf· 
mi önünde feci bir kaza. olnl~ d•' 
3837 numaralı kamyon Fındlklf oi· 
son sUratle geçerken, hamal ~~ttıl' 
Iu İzzete çarpmış, tekerleklerill Ut 
da kalan zavallı hamal hemen ölJıl 
tur. ____ .....,._ ___ ... 



Cpüşmenin de bir tarihi var 

, 
I 

• 

Opüşme 
aleyhine 

propaganda 
yapıyorlar 

' Gaz muha
rebesi 

Zararla hayvanlara 
karşı yegttne 
müessir silahı 

Çakal, tılki, kurd, yabani domuz 
gibi bu bakımdan zararlı hayvanların 
esaslı bir surette itld.fı içm Afrikada 

bunlara karşı öldür\!cü gazler kulla. 
nrlması tecrübe edilmiş ve tecrübeler 
muvaffakıyetle neticelenmıştir. 

Öldürücü gaz kullanılması. husuı;t 

bir dikkat istediği için bu i~ münferit 
kimseler tarafından değil, müştere • 
ken ve icabında hlikfı.metin yardımı 

ile de yapılmaktadır. 

Bu ciddi havadisi mevzubahs eden 
bir mizah muharriri ,bu muzır hay -
vanlann öldUrUcü gazle itliı.flarmdan 
evvel güldürücü gazle muameleye ta. 
bi tutulmalarını teklif ediyor. 

Fena değil. Yalnız hayvanlarda gül. 
me hassası olmadığı da muhakkak. 
Mahlukat arasında gülebilen yalnJ7. 
insanlardır. Bu itibarla mizah muhar. 
ririnin teklifinin müspet bir netice 
vermesine intizar edilemez. 

1800 sene 
yanacak mum 
Dünyada §İmdiye kadar yapılan 

mumlardan en büyüğü meşhur ltal. 
yan tenoru Caruso için yakılmıştır. 

1924 de Napolide imal olunan bu mum 
18 kadem yük.sekliğinde ve 7 kadem 
kutrundadır. Ağırlığı 3 tondan fazla. 
drr. 

Fakat Caruso için dikilen bu mum 
her gün değil, ancak senede bir defa 
24 aaat müddetle yakılmaktadır. Bu 

suretle 1800 senede yanını", bitmiş 
olacaktır. 

C p lYı cet m <® v ö ifil g ~~:d:::~i:.:::·:y:::i:. 
~ ~ Bir çok iptida! inaanlann burunlarıru 
'Qer muhakkak sevgilin izi öpece. kseniz yelddiğerine ıürterek biribiclerini sc· 

llmtamalan da bundandır. 

E <dl e ifil <O>
a a iP a a Şuraaınr da kaydetmeli lbımdır: 

n:=:\\ le 123\ c CS c c n n n:=:\\. Ha11uiyetlerinin fazla olduğunu yaz. 
U U if!!aJ \S' ~ U U dıfımıı: bütün bu vücut kısmılannın 

16 hararete kartı bassaaiyetleri de yüksek 
1\. lr~~cı asırda seıamı~nm~.k ıs~~ni~en bir kadın dudaklarından öpülürdü tir. 

d~ n b' iCADA son günlerd'- ye· Kısa bır yazıda opme ve opuşmenın •· tıbbi kaidelerin, sıhhi tavsiyelerin Esuen bu da insanlann bu kısıır.ları· 
ı Opilşmenin mncidi kim ? C\>a~ Cd' ır Propağanda bütün hıziyle bütün tarihini yazrnağa imkan olmadı· dudaktan öpüşmenin tamam~E önü_E.~ nı yekdiğeriyle temas ettirme ihtiyaç -

galc~hiııdddjı~ror: Bu propağ:ında öpüşme g· ı irin burada yalnız bazı vak'alara işa- geçebileceği zannedilcmcz. 1 lannr ve Adetlerini izah eden sebepler • 
thh D :s Öpme ve ÖpÜ§meyi kim icat etmiştir? 

A 1 zara 1 ' Udaktan öpüşmelerin ret ile iktifa edilecektir. den biridir. · 
"Ilı ta~ Düşüridüğümüz vakit pek cskiderı • ı:ı ııc • 

Ctiltaıııa · 1 rnalüm olduğuna göre, Siz de biliyorsunuz ki, öpme, mu. b · Bütün bu noktalan yazmamızır. ae· 
f:Q r h f en mevcut olması lbım geldig· ini zih. 
r il bir ö .. 1 zıss·hha kaidelerine uy. habbetr hürmet ifade eıdcr. Bir zaman· k b bebi, ensenin tabit bir ıeknıe. kendi -
aftardırı:DU§ıne şeklinin kabulür.e ta. lar Avrupada öpüşme o kadar umumi· nen ·a .uı ettiğimiz bir çok Jeyler var· Selam ile Öpfü:me arasmda sinden istenen vazifeyi görebilip göre. 

•ıhh· ar, ye l~k d .. . . . A • k . 1 tu dır kı hıç te pek eski değildir. • 
ı 1e1tıı· b • acı a arlar, bugun bu leşmıştır kı slam yeı ın aım o muş • münasebet miyeceği, bu vazifeyi görecek ttkilde 

l) Ulr.ı b Mesela şemsiyede, yağmur, bu dün· 
r. Joh • uş ulunuyorlar. Yani biribirleriy~e selamlaşmak i:;t~yen. k yapılmış olup olm&dığının tetkikidir. 

"h n p K. . . yanın uruluşundanberi vardır. Hat.. 
b •. '°U&Un .. :. ohler dıyor kı: !er öpüşmüşlerdir. Bu kaideden kadın • El sıkışmak ta fiziyolojik bakımdan Ense, bclkemiğinin başına tesa~üf e-
ltıb· 1 opuşıne b.lh d d kta . 1 hy ta dünyanın ilk zamanlarındaki yağ· 

'7. ıt eriyi • 1 ass:ı u a n. lar hariç tutulmamıştır. Bınaen2 e mur, tufan cinsi~endi. öpüşme cinsinden bir harekettir. der. tki tarafında fazla hassasiyet, ala· 
/~i bir ş~ e ~evişen insanlar ara!;mda her selamlamak istenilen dudakfarından Biraz evvel, muayyennok:ıtla rd<l has cak derecede sinir ve bir de ilim dilin. 
lrıı d Ydır Sev· · 1 • 1 d.. Yağmur olduğuna göre Ademoğlu, k . ) 

ı:. Udalttan · ı ~en erın yet ıge • öpülmüştür. Öpüşmenin bu kadar U· bu d k sasiyetin fazla olduğunu ve panr.a la- ıde (cümlei ıempatii kebır denilen bir 
'"~r b' veya ·· .. h h . d' M n an açmma.k ta istemiştir. O 
lttırı ır kısmından öypuz~n . er ~gıb ı.. mumileşmesi on altıncı asırdadır. b~· halde (Şemsiye, insan ile berab:r var· nn fazal hassas uzuvlarımızdan bulun. sinir ı:ümlesinin boğumları mevcuttur. 
l ib enseden .. .. me en yerme un sırda setamlaşmak isteyen erkekler ı- duğunu söyledik. El sıkışmak · veya Ve bu itibarla öpülmeğ~ müsaittir • 

.1Cbe 1 opulllmeler"ı ha t' t d dır.) diye düşünebiliriz ve .......... 1·yeyi ,, ~y k :ır rare .e av· ·b' 1 . . .. 1 • d naklann an, :J'~ .. .... 
]3· ı tır rı ır erını yuz erın en, y:ı insanlığın tarihine bağlayabiliriz. bir sevdiğimizin elini elimize ?.!mak, Bununla -demek istiyoruz ki: Ame • 

d~,, ~~ defa bıı ~ . .. .. alınlarından da Öp<'bilirlerdi. Fakat F k 1 gene fazla hassas i!:i vücut kısmının bi rı' kalı dokt'or John P. Kohlerin, sıhhf ·• opu l'vı opuşme, dudalılar • . b a at nazari o arak böyle bir dü 
~~ktasın!:eden çok dnha r.ıhhidir. Zevk selamlamak iste~ilcn bir ı~adm ~~ıd ~ şünceye meydan veren şemsiyenin tari· ribirleriyle temas ettirmektir. tehlike ve zararlarından dolayı kc.ldı • 
'i.ltrıa an da birinc·s· ıld h' . nu muhakkak ve mutlak surette u a Bundan .dolayıdır ki {iziyolojik bakım rrlmasrnı tavsiye ettiği dudaklardan 
,. . t, tna ı ıı ~:ı ıç gen d d hi hiç te böyle değitdir; şemsiye icat d .. "d . 
lrıı~... nınazsanız tecrübe edebilir. tarın ln öpmek lazım ı. kl edileli iki yüz seneden biraz fazla ol _ dan ayni esasa bağiandığı için el !ıkış. öpü'"1e yerine, ense en opme cı dı te. 
lJ.,da Bir kadını dudaklarından öpme e, • mak ile öpüşmek anısında izah ~okta· siı edilebilir. Yalnız ıurası muhakkak· ] .. kt d muştur. 

~ar, "'·ıu~ an Öpüıı.melerı'n "•hhı· zarar- onu samimiyetle selamlamış olur unuz. .. .. .. 
1
. smdan bir fark yoktur. tır ki enseden öpme, dudaklardan Ö· 

-ı .• .,. :ır "" d k ap Opme ve opuşmeye ge ınce: 0lrto ın olduğuna ·· A 'k 1 Öpmemeniz veya bunu du a ta Y • öpüşmek, yalnız insanlara da mah· püşmeyi tamamen kaldıranuyace:ktır. 
hj t\ın b gore, merı a ı J Öpmeyi icat edenin Adem aleyhisse • 
d t le}' d' u nol:tadaki tavsiyesi için mamanız hakaret sayılır ı. sus değildir. Dudak:arr olan ve dudak. Çünkü çok defa ve belki daima, t<>biat, 

c d" ıyecek degı~ ·1· y ö ··1 .. buselerin ifade et- lam, öpüşmeyi icat edenlerin ise Adem . b la her millahazanın üstünde kalır ve tabi. d llıcıtu ız. alnız tavsiye pu en yere gore • larıni:ia hassasıyet ulunan hayvan • 
il': ~n rneğe mnhtaç bir cihet var • tiği bir mana da vardı. Daha dogru·sv~ ve Havva olduğu - tarihler yazmc.mak· rın da öpÜJtüklerini kabul yanlış olm~z. atm emrettiğini yapmamak, pek çok 

' iSp~ı~~en (;püıüimez. Enseden sa öpülen kimseye ve öpmenin ifade-~ttıgı la beraber muhakk:ıkt1 r. ~, ., insanlar için imkan haricindedir. 

ur. hissiyata göre ıde öpülen yer f!egı~me- • • • * * • Yazımızı Amerikalı doktor Jchn P. 
• • • 1i idi veya değitirdi.. Kohlerin sözleriyle bitiriyoruz: 

Ayaktan öpmel:, en büyük minnet ;e Enseden O;ıme "Hiselrinizi biribirinize aşılamak 
· h. t · · ·r de ederdi Tarihın Insnnlor n·ı~ı·ıı Ö11u"şl·:rler?. · · .. ·· k • d tazım ıs erını ı a · • • ıçın opuşme yegane vasıta eğildir. 

tetkiklerine göre ayak öpmek, Şarkın Yazımızın başmd1 ela söylediğ:miz Milmkün oMuğu kadar öpüşm::yiniz. 
f dan Avru tnsan!ann vü:udunu örten deri, vü- H ı d d icadıdır ve Romalılar tara ın - gibi, sevişenlerin biribirlerini duchk - c e u aklardan öpüşmek çok tchli • 

cudun mahdut ve muayyen noktaların· k J'd' 
paya götüri.itmüştür. Jarmdan değıl, esnselerinden öpmeleri e ı ır. 

·f d da fazla bir ha!.sasiycte maliktir. Mese 
El öpmek, daha ziyade hürmet 1 a e usulü tavsiye ediliyoı. Bu usulün yayıl Bilhasaa sıhhi .vaziyetini bilır.~cikle. 

k 1 r.1a kullanı la parmak udarındal:i fazla hassasiyet .•. 
eder. Şarkta etin me tup a • :s masma, imkan var mı, yok mu?. rınızı yüzünün her hangi bir kısmından 

. . ·· ·m cümlc:ıi ev· malumdur. Esasen cildin kıvrıldığı, 
lan "ellerınızden operı " Bu imkanı tayin ede:ek esas, nazart ve bilhasaa dudaklanndan öpme}iniz. . d da vardı ve kıvrıntı yaptığı her yerdeki hassasiyet 
vclcc garp lı.sanların a · .. k k . t:ıvsiyeler değildir, vücudun tabiatı, ya Eğer öpmek, sizin için yapıhr.::ısının tlaka kutlanılır- düz yerlerdeki hassasıyctten yu sr tır. 
mektup snolannda mu k • pıhşıdır. önüne geçemiyeceğiniz bı'r hare' .. ·et 1·se Dudaklar, cil:iin ıvnntı yaptıgı ycr-
dı. . lerd!n biridir. fazla olarak gene has· Dudakların, parmak ve ellerin has • öpmek için tercih edeceğiniz yegane 

Elöpmeksuretiyle hürmet göste:ıl • k d sasiyetini bild iğimi:: için öpüşmeği ve yer: ö......,.k iatddi~ .. :.:- enaesl olmalı-
. kadar tsp~nyada sasiyeti yüksek olan dile de ya ın ır . k ğ r- .... ._, 

mesı,kralhğın sonuna . . 0 halde, öpüoı.menin, hassasiyeti ta. el sı ma ı izah edebiliyoruz. dır • 
d k l t Memleketini terkcliıncıye 'S 

a a mış ır. · bii olan iki vücut kı::mının biribirlerile Yanaklardan öpme de gene ayni eau Tecrübe edinizt bu suretle hem gıhht 
kadar. l~ra1 Alfons1.ın büyük merasım - · h d'l ' F'lhak'ka kla d 
lerde da~"Tla eii öoülmüştür. Evvelct her teması demektir. ile ıza e 1 ır. 1 1 yana r a 1ek:ilde ÖpmÜf olacak ve hem de ken -
tarafta umumi elan bu adet, tsoanvada Öpüşmek, bu suretle tarif ve izah ve bilhassa elrpacık kemiklerinin üst kıı dini.zi muhtemel tchlikcıuden kwta.ra.. 
orta zamanlardan kalınııtır. edilince • hakikatte de 'böyle olunca - nundaki deride ide hassa.sim fuladır.. c:aklmsz ... • 

o 
Ptnenin Ö 
. ' Pilşmenin tarihi 
ô 

d' Prrıe Öp" 
l•cdit kt U§ınc o kadar tabii bir ha-

~~.fi hi~ t• bhunun bir de tarihi olabile. 
-ıu. ·· e a tıra ı hi :rllnebilir. ö . ge mez. tıısan §öyle 
~ r leltli 1• Pil;ıne nihayet muayyen 
.1hcttc in~:~ bir hareket ve vakiadır. 

tıbi de d arla başlamış ve baştadıg· ı 
lt}>· evaın ctn:: · . • 

tn Ya t . • ..ştır. Değıımıyen bir 
tlıe arıht olma 

rtlntiyeti h . z, ve yahut oh:a da 
l?ak aız bult:nmaz ti .. at bu 'dü ü . 

~ Puıınenj ş nce, yerinde değildir 
.ı ı>Uıcnın ~ k§le'kli değiımiyebilir, faka; 
-ıc~· • :ıre ı değ' • .. 
61fırse • ışırse, opülen yerler 

llıina dcıJ.:::_ nıhayet öpmelere verilen 
tTL •'9U'le . 
.. ~~ , tızc muazzam bir tarih 
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H@na1n1<dlaı pıreınısnının bir muzn.pOl{ll 

ti yan purolar 
ı şaşırttı! 

bedbaht memleketlerde 
Müstakbel kraliçelerın ın sıkle

kaybetmesını a caba nasıl karşılayorlar ? 
.J@OyaınıaD aıır'fı:ok skn preırnses de~D lu. O nun 

asırôDeşmesDınHdle kcc soınoın ırcBü pek b tUıyCJıktür 

Holandalılar "Zayıf kral içeler 
hükümran olur!,, derler; 

tinden 

Bütün Holand:ı, mes'ut bir hadise -
nin vukuuna intizaren sevinç içinde ... 
Hilversum yakınındaki kral sarayında 
büyük bir faaliyet göze çarpmaktadı r. 

Sarayın bir kısmı yeniden hazırlanmış, 
b<:>yanmış ve güzelleştirilmiştir. Saray 
kadınları mUtem:ıd!yen örme ile meşgul 
bulunurken saray doktoru da haftada 
iki defa prenses Julianayı muayene et· 
mtktedir. 

- Beklenen nedir? · 
- Bir çocuk .. 
O kadar mı? Buna derhal evet dene· 

mcz ve mesele bu kadar 00:.ıit bir keli
me ile üade edilemez. Beklenen, müs -
takbel b!r velihııttir ve bir senedenberi 
cereyan eden bazı vı:ık'alann HoUinda 
da yarattığı tesirleri ortadan kaldıracak 
hGdisedir. 

Holftndadaki sevinci, heyecanı daha 
iyi ve daha yal:rndan analmak üzere bir 
sene evvele döneme~c ve Hotandaya ve 
Avrupanın bazı şehirlerine l::ıdar gitme
ğe lüzum vardır. 

Bir evlenmenin tarihi 

7 tkincikanun 1937. Soğuk bir gün .. 
Holanda tahtına varis olan prenses 
Juliana, prens Bernhardt de Lippe • 
Biesterfila ile evlenrnİ§tir. Bunda his 
bir fevkal!W:lelik yoktur. Bütün alaka -
darların muvafakatiyle yapılan bu gö -
nill i i sadece bu kadar kalmakla elbet
te nazarı dikkati celbcdecck bir mahiyet 
alamazdı. 

Fakat bu evlenmeden sonra cereyan 
edip Hol!nda gazetelerinde geni§ 

kisler bulan baz.ı hadiseler iıe bambaıka 
bir hususiyet rermi§tir. 

MalGmdur ki. HolAndalılar an'anele -
rinc sadık, dedelerinden gördükleri 

hayata alışık ve a§ıktırlar. Fazla ola
rak din orada uıassuba yakın bir kuv• 
vettedir. Böyle bir yerde Holfinda tahtı
na varis olan pren es Juliananın aıkı bir 
disiplin altında, eski usullerle bilyütül
mÜJ ve mütemadiyen ıııkı bir nezaret 
içinde yeti§tİrilmiş olduğunu tahmin et
mek hiç tc zor olmaz. 

Bilhassa kraliçe Wilhelmin tebaaaını 

kendisine candan bağlıyan faziletleri ile 
senelerdenbcri bütün d\kkat ve alAka· 
sım prenses üzerinde toplamıı olduğu
nu söylersek vaziyet daha iyi aydınlan
mış olur sanırız. 

Prenses, cvleninciye kadar bir viIJlda 
bir mürebbiyenin t:lare ve nezareti al· 
tında kalmıştır. Onun, elbiselerini kendi 
arzu ve zevkine göre seçmeğe bile hakkı 
olmamış. istediği gibi gezebilmesine de 
müsaade edilmemiıtir. Fakat prens ile 
evlendikten sonra vaziyette esaslı bir 
değişme görülmüştür. Prens, çok nC§C· 
lidir; zamarun yaşamak ve eğlenmek 
için verdiği imkanlardan istifade etme· 
ği kerniisine prensip yapmıı bir genç 
tir ve karısının yaşama tarzı üzeriooe 
müessir olmağı da evvelden usarlarnıı
tır. 

Prens, Holanda hükQmetinin hediye 
ettiği Soestdyk şatosunu yenileıtir
mekle ige ba}lamıgtır. Bugiln, elbette, 
İkinci Vilhelm zamanından kalma cıya 
içinde yaşamak kimseden istenmıC%. 

1937 de bir prensesin mutlaka elektrikle 

eırlberft ır aır sonda mülJıDm 
bDır müsab ka 

Saç t uvaleti 
Yüksek 

a lçak mı 

• 
nı ı , 

o l 
y o k sa 
al ıd ı r 

Bcynelmllcl berberler mU.ubaluuımda mnl<Afot kımınıın Ud ar tunlctJ 

? 
a 

On be~ &ün k dar evvel Pıuiate beyne! milel berberler mUsab:ıkası yapıldı. Mli8abakrı, 
sergiler anraymda icra edildi \'C buna dUnyrı nln her tarafmdo.n birçok berber ı;ıtırak etti. 
ko.znnrınlara, §ere! ve af!hrctten ha.olta 100.000 frıı.nk tevzi cdllml~ olduğunu söylemekle mil 
sabakanrn aldığı chcmmlycU göstermek mum kUndUr. 

Müsabakanın gayesi, kadın ba§lan Qzcrln do muhtelit ,·aaıtalarla elde edllebllecek artlı 
tık tülrl tebartlz cttırmek.vo bugtlnUn zevkine uyan baş tuvaleti tiplerini tayin eylcmektt. 

!!Usa.baka mUnıuıcbeUle dllnyanm her ta rafından gelen ve Parlsle top:anan (aaçlan 
tanzim) BWlııtkArJan, aralarında bazı mUrın k~alar da yaptılnr .. Bu mUnak~ıılann en 
mUhlmlcrl fU oldu: Saı; tuvıııeu yüksek mı yok aa alçak mı olmalıdır 1 

Yapılnn m~abcdelcrden alınan neticelere göre, son seneler içinde tuvaleUet. dalma 
yüksek şekiller almı~tır. O kndar ki, yükseklik bakımından Adeta 1900 senesi tu\·aıcucrıııı 
ııntırlatmaktndır. BnzJ mUtcbauıa berberler lscı y1lkaclr olmayan saç tuvaleUno tnra!tar 
dırlar. 

O halde, hangl nokta! nazara iltihak ve f§Urak etmelidir? Srıç tuvalcU; yüz gUzclllğt 
nln asli wısurlarmdnndır. Mesele bir ı;Uzelllk mUtchııssıaı gözü ile tetkik edillrac ~ neUcc 
ye va.rılır.: 

Saç tuvaletinin yUltsek olup olmıımıısı tu tuvaletin yapıldı;tı kadının yUzUnUn §ek!J ile 
alAko.dardır •• !fesclı\ yflzU uzun bir Jradıntı yU1'.4ek a:ıı: tu\•aleti hiç Jyt gitmez, cUnkU Y1l. 
zU daha u::un ı;Sstcrfr. Yuvarlrıl( ve kısa btr yUzdo uzun saç tuvııtetlne ihtiyaç vardır. 

1 
!jalııan bir mutfağa, ıpor salonuna, te
nis kortuna ve şatosunda kal6rifere ihti 
yacı muhakkaktır. 

Halbuki bütUn bu ıeyler ıeçen sene 
ye kadar bu pto:ia yoktu ve daha doğ
rusu bunlara lUzum oldufu belki hatı
ra bile gclmemi~ti. 

Orada, bUtUn bunları lü~s Pyanlar 
vardır. Fakat ··~ahane JÖmineler du • 
rurken kal6rifere ne lUzum var?,. mU • 
teleasında bulunanlar, kendilerini daha 
bUyük bir hayrete dUıüren diğer bazı 
tahavvüllerle de kargıla§blar. 

Bu tahavvtıller, bizıat prenuain, 
kendisirde olanlardı. Filhakika balayı 
eyahatini mUteakip prenses ve prens 

HolAndaya döndUkten sonra HolAndada 
§Öyle bir cereyan yayıldı: 

- Şatoya bir güzellik mütehauıııı 
çağnlmııl 

Bu habere evvel! inanılmadı. Fakat 
kısa bir müddet zarfında anlatıldı ki, 
söylenilen ıdoğrudur ve güzellik mil -
tehassısı da ptoya gelmittir. 

Şişman prenses yer ine 
narin prenses 

Mis Gloria Briıtol adını taştyan bu 
gUzellik mütehassnıının vazifesi: Pren
sese gidecek en güzel tekli bulma!~ ve 
prensesin güzellik ftinalanm yapmak 
ve bilhaaaa prensesi zayıflatmaktır. 

Ka~lar alındı. 

Zamanın güzellel!me için bulduğu bütün 
ıul ve vasıuJ.:r l;utlanıldr. Zayıflık reji· 1 
mi de batladr .. 

Şimdi, bu rejim ve neticesi hakkında 
prenssesle merul olan mütehassıs Glo· 
rla Brlstol'u dinliyelim. Miı Gloria 
Briıtol,bir Avrupa mecmuasında inua· 
aı altında çıkan yazı ile, hatıralarını ve 
takip ettiği metodu izah etmiıtir. 

Holtvut inceliği 

Mis GJoria Bristol diyor ki : 
Geçen ıene 30 marttr. Prenses Jull

ana ile m~ıgul olmak üzere Hollndaya 
çağrıldım.. Gitmeden evvel çahıtığım 
rnties enin müdüril beni çağlrdı ve ay • 
nen ıunJan söyledi : 

- Mühim ve nazilt bir iı görmek U
rere Hol~ndaya ı~ccekain. htenilen iş 
te ne kadar muvaffak olacaksın, bilmi
yorum Muvaffak olamazun buraya 
,etme. Muvaffak olursan maaşın üç mis 
li arttınla:aktır . 

.. HolAndayll gittim. Prensesi görilr 
gormez anladım ki ona Holivudun res· 
mt inceli~ini vermek !hım. MaJUmdur 
ki Holivutca kabul edilen incetık esas -
larına ~ö e. o:ımz13r hafifçe kalkık. bel 
çok ince, b:ıcak mevzun. mütenasip ve 
muntazam olma}: icap eder. 

.... 
1
i•i\n bıt neticeleri alrru:k üzere. Uç 

ay Prensesle kaM m ve varifemde ta -

manıen muvaffak o)::lum. Filhakika 
orenscs Uç ay içinde 20 kilo kadar kay
bederek tam matlup olan formu olmıı1· 
tı: Evvelki11den daha sı!lhatli. daha çe
vık, daha neş'eli ve muhakkak daha 
pek cazip ve güze) olmuştu. 

Netice, be,d,.n zr,,ade' prenses ve 
prensi memnun etmişti. 

Rfr HoJandn darbımeseli 

Eski bir Hol!nda darbımeseli ••zayıf ve 
ince kraliçeler, bet'Jaht memleketlerde 

hiikümrcın olur .. der. Bu darbımeselin 
doğruluğuna inanan Hol!inclalıhmıt, 
müstakbel kraliçelerinin ıikletinden 
kav etmesin= "l\sıl karşıladıkları me -
raklt bir noktadır. 

Prensea bir taraf tan mütehassıs ne· 
zaretinde zayıflar ve esteti\: kaidelerine 
dah:ı uyl?un bir ha' alırken d:ğer taraf
tan da. Parfain en tanınmış mocfüıtre 
ve oapkacılarırun itinalı etl~rinden çık· 

Bir ıı ne e\'vt'lkJ JWlyarıa, lıtıKUnkU r.arU 
prcn~ ne kadar az benz.lyor 

mı!I elbiseler ıiyiyordu ve Uhey'in en 
büyük ınağazal3n süslü camekanlarında 
te§hir ettikleri elbiseleri, fapkalan, el • 
divcnieri ve aaireyi rekilm için bunun 
Uzerine ıu cUmleleri havi etiketleri ası 
yorlardı: 

"- Prenses taraf mdan beecniJen 
rop, apka ve taire .. ,, 

Prensin rolü 

Bütiln bu defiımeler de prensin ro ·• 
ıu pek büyüktür. Prenı Bemhardt'ın 

evlenmeden önce nipnlmnı tamamen 
asrileştirmele ve kraliçe ·üzerinde bu 
bakımdan müessir olrnafa yemin etmi2 
olduğu iddia edilmektedir. 

Prens·•, bu maksatla bir de proğram 
haıırlamıt ve bunu evlendikten ııonra 
baıladıkları balayı seyahatinden itiba -
ren tatbika koyulmuttur. Prense& ile 
prens Parlstc bulunurken bazı Ame -
rikalı tanıdıklarının bir kokteyl partisi
ne iştirak ettni lerdi. Bu ittirak, Holln
da da derin tesirler yaptı. Hatt1 bu mU 
nascbctle Amstcrdamda çıkan Rottcr -
dasche Courant gazetesi JU ntırhın ya 
zıyordu: 

"Eğer preıues ve prens bu ıeyahatte 
ve eğlence yerlerini ziyarette devam e· 
derlerıe bir ço!c lmıllık taraftarlarının 

muhabbetlerini ve sempatilerini kay • 
bedecekler i muhakkaktır. Bun:dan maa
da, bu nevi hareketlerin Holanda kral 
ailesinin büyük kıymeti haiz an'anele
rine uygun olmadığını da hatırlatmayı 
vazife addederiz.,. 

Bu vaziyet üzerine kraliçe, Prenıeı 
ve prense karşı alınması icap eden ka
rarları ittihaz etmek üzere lıaşvel:il ile 
maliye nazırını saraya çağınnr§tr. Bun

lar işi münkert- ede:Jerken, gazeteler -
d~n b:rlnde prenses ile pre:ıııin Pariste 

Monmıutre'de s:ı.ıt iki buçukta bi~ eğ
lence yerinde ~ekilmiı fotoğrafı çtk -
mıştıl. 

Pa thyan sigaralar 

Prenses ile prens (Uhey) e döndük 
ten sonra bir gündü. Vek:.ıter heyeti 
mühim meseleleri ve bilhassa prensin 
istikbali hakkında ci:ldi v,. ~caslı rr.üza
kerelerde bulunuyordu. 

Prens, en bilyük nezaketle Vekiller 
heyeti azasından her birine birer puro 
takdim ettı. Cebjoden kibritini çıkardı. 
Bütün puroları birer birer yaktı. Bir 
aralık odada Adeta hombardıman baş

lamııtı. Ani gürültü ve her purodan 
çıkan renkli ziyalar vekilleri derin bir 
hayrete düşürmü tü. 

Hayrete lüzum yoktu .. Çünkü puro· 
larda .• yanınca p:ıtlayıcr ve :enkli ziya· 
neşrcdi:i maddeler vardı. 

Ve bir inııan eğlenmeye karar ver • 
dikten sonra her yerde eğlcnebilirdi. 
Fnk'lt Holanda n:ıurlarının. bu nevi 
latiCeler<!en hoşlanmıyacakları muhak-
kaktı. Fena halde kızdılar ve toplu bir 

. . ,·t t( 
halde kraliçeye giderek keyfıyctı 
essürlcrini anlattılar. 
Artık ceza zamanı gelmişti.., 

Verilen ceza 

Kraliçe, prensi huzuruna çal~ 
tcap elden tavsiyeleri yaptıktan 8 

§U iki karan da tebliğ etti: b'g • 
1 - Ahlaki sal!bct~ an'~neyc erP 

lılı~ı ile tanınmı§ olan bir ge11. tit 
djltı11~ 

prensin resmi arkadaşı tayin e e(ı 
b' rı 

(Resmi ıırkada , tabirinin .ır eti'. 
(bekçilik) ın~rumna geldiği şuplı 
~) ~ 

2 - Prensin enelik tahsisatı 2°0:ct~ 
Florinden 125.000 Florine indiril;" 

ve lUzumunda daha fazla d:ı L~ı 
cektir. 

ıJ; 1'~ 
Prens. btı tarihten sonra ıırt .,r 

disinden eskisi g;bi bahsetttinniY~~e' 
ya bahsettirse bunun sevgi He h~,ıı 
ile olmasını temL"lc çalışıyor. A~,.f • 
geçen kısa müddet içine buna ınU' 
fak ta olmuştur. r 

Fazla olarak, prensesin yeni yıl ~r 
b·~ ,,, .. 

langıçlarında Holand:ı tahtına 1• ilifl' 
takbel veliaht kazan<lırac:ığının dıt' 

Hollindada hakiki bir sevinç uyarı ,, 
• t• 

mıştır. Hele JU müstnkbel veliaht 1'' 
kek olursa, §Üphe yok ki Holindtlr ., 

1 r ~ 
bund:ın daha çok memnun dct.k 3 ıe 
prensesi eskisinden ziya<!~ sevtıl' 
başlıyacaklardır. / 

-------------------~ 
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-----------------------------------------'S ıtacıent kadehlerden birini alarak, r: derece samimi bir tavırla muha-
ara uzattı ve: 

d - Ben de susadım; arkadaşlar bana et biraz içki veriniz bakayım! dedi. 
herek Eskargns gerekse Grengay bu 

cl~c" ha~ret ettiler. Aynı zaman.da 
b 8 klerılc birbirlerini dUrtüyorlar, 

u hareketle: 

de
- Dikkat, aman gözUmüzü açalım .. 
rrıek ı ti Ya 8 Yorlardı. Maamafih Parda-
n rnahpus k'adına karşı son derece 

::~ davranrnalannı söylemi§ti, ka-
uayyen vakitten evvel açmaya

caklar fak t d' w C"''·t · a ıger emirlerini yapa-
'"'I\ ardı . 

F'austanı k . w dehi n end ılerlne ıızatttgı ka-
de b~eza.ketıe doldurdular. kendileri 
hin' r kadeh aldılar ve Fausta kade-

1 uıattı ve: 

di:- Sihhatinize, cesur adamlar.. de-

Kadchle • k - s· rı to U!tUruıken onlar d11: 
lcr. ıhhatınlze .. diye cevap verdi-

liepsi bird · ı· gibi kad . en ıç ıler. Fausta, onlar 
bırnkt . ehı kaba bir tavırla masaya 

ı 
1

' onlar gibi di1ini n:emmınivet-
e a .. • 
dak~nda §aprrdattı; onlar gibi orta-
il 

1 
tabaktan bir çörek alarak iştiha 

e Yeınei?e . 
nıağa b c:. 'e aynı zamanda da konuş 
bi aşladı. Daha doğrusu lakayıt 

r gen" il 1 F'austa • as zade gibi hareket eden 
• onları isticvap etti. 

ke F'akat iki muhafrz na •ollerini mü-
"lntelen ''R 1 nıaı "' pıyor :ır h. TAh~ilsi z ol-

..., 1arına rağmen Faustanın sorduğu 
'5'<'Y ere i · 1 Al:.. yı ccvap!ıır vermekte irli\Pr. 

sırJarına ne · · t1bl ha • ge ırse f'Öylüyor itllll'l 
te 80~ ~:ket ~ıy~rlar. Fakat hakikat I 

rece ihtıyatlı davranıyorlr.r-

dz. Karş·Inrındakinin bir kadın hem 
de bir prenses olduğunu biliyorlardı. 

]Anın bu iki adamı aptal insanlar 
değillerdi. Hem de ne kadar kaba olur 
laru obunlar böyle bir kadınm 
boş yere adl insanlarla. görüşmeyeceği 
a§iknrdı. Bu kadının şimdi de yeni bir 
dolab ~evirmek istediği anlaşılıyordu. 
Ne kadar usta olursa olsun bu hali 

açıkça görülüyordu. 
Fausta onları tanımazdı, ne de!eler 

inanmağa mecbur idi. Onların da mü
temadiyen söyledikleri muhakkaktı, 
Bu suretle, görünüşe göre h?km~d~n 
Faustanm yanlış yola Fapacagı a.şıkar 
idi. Fau!!ta içinden şöyle düşündü ve: 

Bu iki adam, ötekinin berikinin ya
nında çahfiarak ömürlerini geçiriyor
lar. bunlara yilz bin frank teklif eder
sem. kendilerini kandırabilirim ve ~u 
kanıyı açtırmm. 

Biraz daha içsinler de para işini bit 

açayım .. 
Bol bol lçmeğe ve onları da içirme

ğe başladı. Grengay ile Eskargas hf ç 
düştinrr:eden içiyorlardı. Fausta mu· 
h:ıfızıarı :ccrken gördlikçe biraz dahıı 
sonra ki"r':il•Uk sarhoş olacaklarını 
a·ı-:'in"'rek seviniyordu. 

Halbuki bu içki onları sa.rhoe et • 
mek şöyle rtursun.' kaf~!~rmrw.duman • 
uınd·rmak için bıle katı dcgıldl. On. 
hm içirmek için mUtc~adiyen i~n 
F \ustanın sarhoş olacagı ve yerlere 
yı;varlanaca:;ı muhakkaktı. İki mu • 
h :ı fız birıız sarhoş taklidi yaparak a
lay etmPk istediler. Bc!}altp sırnlanon 
si~elcr de bu şakalarını ciddi gösteri. 
yor-du. Bunu g0r.en Fausta, za~anın 
ı?cldlf.ini zannettı ve onlara dogru 1-

ğil·•rek: 
_ .. Dinleyiniz mösyöler, siz fakir 

Uısuıtarsınız. Halbuki sizi zengin et. 

1 
~ 

1 
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vaziyette kaldıktan sonra gülümsiye _ 

rek kalktı: 
_ lıte nihayet buldum. Bu çocuğa 

iki y~ bin frank llzım değil mi? Bu 
parayı Konçiniden almalı. Evvela bu 1 
beri! zengindir, iki ytlz biıı frank ver. 
mekle bir §eY ziyan etmez. Sonra da 
bu para kızının drahoması sayılır ki, 
buna da mecburdur. Evl9.dma karşı bu 
kadarcık olsun fedaklrlık etmiyecek 

midir? 
Şimdi artık hiçbir eey ~üşünmeden 

kUçük kralı ziyarete gidebilirim. 
Pardayan memnundu. Hemen yerin. 

den ftrla.dı, tuvaletini yaptı ve odadan 

öışan çıktı 

Memnundu, gözleri parlamakta idi. 
Yumruğunu kalçasına koymuş, bıyık

lannı havaya doğru bUkmUş olduğu 

hald:! yirmi yaşmda bir delikanlı gibi 
adım atarak doğruca Luv:e gitti. Kra
lın evvelce verilmit katt emirleri yü
zilnden Şövalye ismini söyler söyJC)o 

mez içeri alındı. 
Pardayan içeri girer girmez, kral 

yanındakileri savdı ve Şövalye ile yal
nız kaldJlar. Konuşmalar1 bir çeyrek 
kadar sürdü. Bu zaman zarfında Şö
valye biitün söyliyeceklerini söylemiş
ti. Anlatılan istediğine de kail olmuş

tu ki çıkarken fevkalade memnun bir 
halde idi. 

Krala söyliyeceklerı tamamlandığı 
zaman usul üzere kralın izin vermesi 

lizunken, Pardayan bunu beklemeden 
kendiliğinden :ıyağa kalkarak dedi 
ki: 

- Haşmetmeap .. Müsaadenizle gide
ceğim. Vazifem bunu icap ettiriyor, 
daha birçok işlerim var. 

- Benim işlerim olduktan sonra gi-ı 
diniz Şövalye .. Emin olunuz ki sözüm 

de duracağım, bizzat Kont dö Valverlıı 
düğününde bulunacağım. Valverin zev 
cesine iki yüz bin frank \'ermeal için 
mösyö Konçiniye emir vereceğim. 

Hem de bu benim için bir zevk ola
caktır, çünkü hem Konta. borcumu 
ödey<i.:eğim. hem de Marep.lı adam . 
akıllı sıkacağım. 

Bunları gülerek söylemiş olan kral, 
birdenbire sordu: 

- Mareşalm emrimi ifa edeceğiE~ 
emin misiniz? 

- Tamamile eminim efendim. 
- Ya kabul ctme1.Se? 
- Reddetmez efendim. 
- Fakat .. - -
- O vakit size söylediğim sözleri 

kendisine tekrar edersiniz. Bir daha .,,.. 
ağzını açmaz. 

Kral acı acı gülerek dedi ki: 
- Bu sözlerin ne tesir yapacağını 

görebilmek için, reddetmesini adeta 
istiyorum. 

- Konçini asla reddet.miyecektir. 
Bu suretle siz de bunu göremiyeceksi 
niz haşmetmeap ... 

Pardayan bu sözleri son derece 
emin olarak söyledikten sonra kralın 
u~attığı eli sıktı, eğildi ve kapıya doğ 
ru y:.irüdü. 

On üçüncii Lui kapıya kadar 
kendisini geçirdi. Bu hareketi şimdh·e 
kadar gösterdiği lütufların ~üphesiz 

ki en büyüğü idi. Fakat gözleri zeka 
ile parlayan Şövaly'! bunun bo~ur:a 

olmadığını anladı . Fi!hakikn kral bir 
şey scrmak istiyordu. Bunun için Par-

dayanla bir mUddet dah:ı beraber ol
meydana ç1ktı; kapının önüne geldik
mak istemişti. 

Şövalyenin dü§linccsi pek çabuk 
leri zaman kral küçük elini Pard&y&· 
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nın koluna. geçirerek onu durdurdu 
ve dedi ki: 

- Şövalye .. Kont dö Valverin beni 
ne suretle sevindireceğini ıöylem~ 

den mi gideceksiniz? 
Pardayan gilldll ve: 
- ljlaşmetmaap- Eğer söylersem 

7.eVki kalır mI? dedi. 

- O da doğru ya.. 
- Kont dö Valverin canmı tehlik~ 

ye koyarak yaptığı bu hizmeti kendisi 
haber vermeden evvel Böyliyecek olur 
sam bana. son derece gücenecektir. O
nun yerinde siz olsaydınız böyle bir 
harekete kızmaz mıydmız haşmet
maap .. 

- Hakkınız var. Maamafih can 
ıukacak bir §eY; akpma kadar me. 
rak içinde kalacağım .. 

- O kadar merak ediyorsanız, or
talık kararmadan biraz evvel nhtmıa 
kadar teşrif ediniz, meseleyi biraz 
daha evvel öğrenmiş olursunuz. hem bel 

t ki de seyredebilir bir manzara ile de 
kargıla§ır"Sını7.. 

- Bunu kaçırmamak isterim. Hay
di Şövalye güle güle .. 

Pardayan tekrar selim verdikten 
eonra odadan çıktı. 

Pardayan kraldan ayrıldıktan son
r~ muhafız bölüğü kumandanı Vitrinin 
odasına girdi, Vitri Şövalyeyi bUyUk 
bir sevinçle karşıladı ve bir saat ka
dar görUştüler. Bir Hat 90nra muha
fı,. bölilğU kumandanı Şöv3lyeyi Luvr 
ıarn.ymın kapısına kadar geçirdi. 

Pardayan bir saat kadar da sara
yın etrafında dolattıktan sonra yavaı 
yavaş rıhtım boyunca yürudü. 
Luvr kapah çarşısmı, ~inci Şarl !!11-
perini geçti, yeni .kapıdan çıkarak 
boyunca yUrUdüJ .-

Nihayet, §ehir ile Tuileri bahçesinin 
henüı yapılmakta. olan Tuileri şatosu 
duvarı arasına vardı. Sen nehri ile 
ıstihkam arasında büyütUlmÜŞ bir ka
pı vardı. Bu kapı naklettiğimiz vaka.-

"K dan yirmi, yirmi beş sene sonra on 
ferans kapısı,, ismini almıştır. 

Pardayan bu kapıya kadar yilıiidü 
fakat bu kapıyı geçmedi. Keskin göz
le:ı;-ile şehri ve şehrin boyu:ıca w:anan 
yo~u gözden geçirdi ise de beklediğinf 
göremedi. 

Mantosunun yakasını kaldırarak 
yüzünü kapadı ve nehrir. k~narına 
çıkarak orada oturdu, bacaklarını ça. 
murlu su üzerine sallandırarak bekle 
meğe b~ladı. 

Şehri, nehir boyunca uzanan Yolu 
ve yan tarafta Kapusun manastın ya. 

nmda Septonore sokağına çıkan bir 
sokağı gözden geçirmekte idi. Bu sıra 
da içini bir korku kaplamıştı. Acaba 
Valvcr ne olmuştu?. 

-64-

PARDAYANIN BEKLEMEDtQt 

- Vay .:anına yandığım be .. 
-Hay Allah belUarını versin .. 
Eskargas ile Grengay, Pardayanın 

ha.reıtetinden sonra böylece klifrede
rek heyecanlarını azaltrnağa çalı§ıyorlar 
lardı. 

Eskargas dedi ki: 
- Mösyö lö Şövalyenin SÖylediğini 

işittin ya Grengay!. 

- Ne demek! Ben sağır mıyım? 
Eğer erkek kıyafetine girmiş olan 
mağHip prensesi kaçınrsak Janın 
mahvolacağını söyledi. 

Bana bak, bu karının muhakkak kf 
zebanilerle alikası var. Mal~ ya; 

c.:ı 

z ... 

( 

s 
1 

,.PARDA YANIN lCIZl 359 

-----------------------------------------------------------erkek elbisesi giyen kadınlar mutlaka.! 
cehenneme gider. 
· - İnşallah bu karı da cehennemin 
dibine gider. Fakat Grengay, biz gözü
müzli dört ~ım. bu alçak prensesle 
yanındaki melun herifler bizi kandmr 
larsa .• 

...:. Korkma Eakargaı haklarından 
geliriz. Benim gibi doğma büyüme 
Parisli olan bir ada::ıı bu gibi serseri 
ler haklayamazlar. 

- Benim gibi bir tilkiye de bir şey 
yapamazlar, haydi içeri girelim. 

- Haydi gidelim :Eskargas! 

Böylece konuştuktan sonra ikisi de 
mahzene girdiler, kapıyı arkalarından 
kilitlediler. Grengay anahtarı cebine 

koydu. İkisi de mUthiş surette bakı
yorlardı. Kilitledikleri kapı dayanıklı 
idi, maamafih bu yetişmiyormuş gibi 

masa ile kapının arasına oturdular, 
bu suretle, onlan kapıya yanaştırma

yacaklardı. 

Sert bir harcktle kılıçlannı bacak
larının arasına aldılar, ellerini de kab 
zelcri üzerine koydular. Silahsız adam 
lara karşı böyle bir harekette bulun-

maları müthiş bir tehdit itil Heyecan 
kendilerini susatnıı§tı. İki kadeh dol
durarak içtiler, bir dakika sonra birer 
daha yuvarladılar ve kadehleri öyle 
§evkle masanın üzeı ine attılar ki, 
bunlar madenden yapılm13 olmasalar. 
dı muhakkak bin parça olurlardı. 

Bu şiddetli harekteleri kafi gelmi
yormuş gibi etrafa kanlı gözlerile bak 
tılar, bu bakı§larile açıkça~ "Hele kı
mıldayın bakalım,. demek istiyorlar
dı. 

Fausta Dalbaranın yanına otur
muş sessize~ bunları seyretmekte idi. 
Maamafih onlarla alakadar değilmit 

gibi duruyorddu. Pardayan orada ikesı 
bu adamlara dikkat bile etmemişti. 

Böyle olmakla beraber vah§ice hare
ket etmediklerini hatırladı; içinden 
dedi ki: 

- Pardayanm bunlara benim ~y 
himde bir şeyler söylediği muhakkak. 
Kendi usullerince tehditlerde buhın· 

malan bundan dolayı olacak. 
Bu düşüncesinde aldanmıyordu. 
Fausta iki muhafızı birkaç dakika 

dikkatle sümU, Hnki fevkalade bir 
kuvvetten istila.de ederek içlerine gir
mek onlarm vicdanlarını tetkik et-

mek istiyordu. Mutlaka bir f i.kri vardı 
ki gayet dikkatli bakmağa başladı .. 
Belki de maneviyatça kıymetlerini 

tartmağa çalışıyordu. 

Onlar ise kadının bu dikkatinin far .. 
kında değillermiş gibi hareket ediyor 
lardı. İlk hiddet anları geçince her va-. 

kit.ki vaziyetlerini takındılar; asil 
kimselerin yanında ne su.retle hareket 
edileceğini bilen terbiydi Ufo'lklara ya 
kışacak §ekilde yavaş bir sesle konu~ 
mağa başladılar. 

Nisayet Fauıta ayağa kalktt. Gü 
lümsiyordu. Bu tebe88ÜmU, bazı va-

kitlerde olduğu gibi ne endl§eli ne de 
tatlı idi. Biraz alaycı, biraz da saf 
bir hal alnuıtr. 

Bu haUle onlara doğru yürüdü. YU· 
rüyU§U de pervasız, batta biraz kaba.-

dayıcasma idi. Kollarmı ve kalçalarmı 
öyle bir kımıldatıyordu ki, muhteeem 
elbisesi a.ltmda vilcudunun bUtUn gü• 
7.elliği belli oluyordu. Fausta da garip 
bir değişiklik olmuştu. 

KüçUk ve narin elleri ile ağır bir 
i~kemleyi aldı. masanın önUne koydu 
ve bu iskemlenin üzer.ine beygire bi .. 
nermi§ gibi otuNu.ı -

s 
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Beyoğlu dôrdUncU sulh hukuk nlahkeme. r k ~ J&lb 
ıl~=~~eslne mahkemece elkonu\an ö!U Pnn v©<e l\J) l lJ f u a u. l6©l~ o 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

::~a~h::~:~e y~~llu~;n n~;::;~~n:n~u:~:~~ Hedı·ye ka-zananların 
nm 192/26 hlsaesl açık artırma ııuretllc 
6/12/ 937 pazartesi 11aat H de ve hadt!I ltyı 

kmı bulmadığı takdirde 21/12/ 93i salı günü / ı·sı·mıerı·nı· neşredı·yoruz 
ıaat H de ntılacaktır. Tamamının kıymeti 
18!! liradır. Del!A.llyc resmi ihale pulu mUş 

AIAL 
~.. 8~.: 

,E 'l O C L U 
~ ~Murad (tllrkçe ıöL 
~ 1 lCork111uz ... _ 
h~ ' Le ı -m 
~''" ı ~ Aldar açarkeu 
j;~ , ealreler 
~ 1 ~r ba.ıo hatıraaı 

r, ıııt, aöyleme 
hı,_ P'r ... 
~""GI) edev \"e 12 numaralı elu 
•.\!f Ptea 

~oıneo ve JUllyet 
apıan Blut ve Parlsll 

kıı 
1 ~anlar hlldmi ve Aı

ın UYazıı§I 
Top - Hat ve l:SlUm ev! 
Ehşı llıaııp muharebeleri ve 

rtey ı 
1 

ve Gangsterler 
~ltlklll uğrunda (Vlva 

1 lla) ve Biz de insanız 
Roına te }{ a §ler içinde ve 

l S T Udut haydutıan 
l\NBUL 

1 Pro 
b._ 1 S granımı blldirmemııur. 
~ !\•iınıı serseri ve Tarzan 

kaçıyor 

24 saattenberi 
devam eden müt
hi, bir dit ağnsı 

Halbuki b i r ik kaşe 

N.evrozin 

teriııine aittir. Artırmaya glreb'llmek için yUz 

1 
16 llkte-;rin tarihli bllmccemlzln halli. 

de 7,5 nlabetinde pey akçesi yatırmak !Azım 
dır. Arsanın tamamı 182 metre murabb&ıdır. 

tsteklilerin yukarda gösterilen giln \'e saat BiR ELEKTRİK FENERİ 
te Beyoğlu dördUncU 1Ulh hukuk mahkeme KAZANAN 
İine başvurmaları ııa.n olunur. 

btanbul 7 inci icra memurluğUJıdan 
Kira bedellnden dolayı mahpus olup satıl 

masma karar verilen bir adet IUkı btıfe 8 / 
ıı 93; gününde gelen pazartesi saat 12 den 
13 e kadar Beyoğlunda Kumbaracı yokufU 
İtimadı milli han önUnde hazır bulunacak 
memur tara!mdan açık artırma auretlle satı 
la.cağı illn olunur. 

Beyoğlu 4 Uncu ıulh hukuk ıpahkemesln 
den: 
Terekeılne mahkemece elkonulan aıu Pa 

pasafa Tanglloaa alt Beyoğlu Tarlabaıı 
çukur sokak 3 numaralı evin tamamı açık 
artırma aureUle 6!12/ 937 tarlhlne mUsadif 

Birinci: Müberra Ankara. caddesi acımus_ 
luk 80kak 19, 

BiR KREM KAZANAN 

İkinci: Jale Akkaya Sirkeci 
sokak 7, 

Saf!etlpaşa 

BiR BlRYANTIN KAZANAN 

Üçilncil Emin Şlmock Bakırköy cevizlik 
Nlyazlbey sokak 2, 

BiRER TO~KIYE HARiTASI 
KAZANANLAR 

, 

"4t l<ltaraıar çalarken ve Ce 

, :r batakhaneleri bu dayanılmaz atnYI bıçak ılbi 
~q tara1ar çalarken ve Ce keımiye ki.ficlir 

pazartesi saat 14 de haddi ta.yıkını bulmadığı 
takdirde 21/12/ 937 sah gUnU saat 14 de 
ıatılacaktır. Tamamınm kıymeti 2600 liradır. 

1 - Cemli Canaever Tıp lakWlesi, 2 -
Feyyaz latanbul llaeal, 3 - İhsan Aygıln 

Beyoğlu 29 uncu mektep, f - Nida Kurallı 
Abar&Y, 5 ....- Ziya Çolak Edlrnekapı, 6 -
Hayriye Sunman Kadıköy ortaokul, 7 -
Mehmet Şahin Ankara cezaev!, 8 - 7A1d 
Kiçvan Fatih kıztqı, 9 - H. Mehpare lL 
tıklll llaeat, 10 - Burhan Be§iktaş 11 llk0-

~ Z&ytr batakhaneleri 

~ .____ • ~oZnıa11 ,.e namuı borcu Ne v r 0z1• n 
__,..1t 1 llllhtörlerl 

:::: ..... IC ~ ı:,_ı k O Y Bütün •in,.,.,•• ,.. • .ı.n mideyö boz. 

DellAllye resmi ihale pulu mll§terlye aitUr. 
Artırmaya girebilmek için kıymetlnin yUzde 
yedi buçuğu niıbetlnde pey akçeai yatırmak 

lAzımdır. Ve satı.§ bedeli yüzde yetmlı beti 
bulduğu takdirde en çok artıranm uzerinde 
ihale edile<:ektır. 

kul. ·. 
'-'· ı 'Pro YU. melek. madan, kalbi ve böbrekleri 
'"'«-t o s k orraınuıı bildlrmemlıttr -~-- dindirir. Ta!al!At: ?tlezkQr evin cephesi 6 metre 20 

santim \'C arsasının mesaha.ar 46 metre mu 
rabbaıdır. Haricen J{ft.rgtr dahilen ahşaptır. 

BiRER BURGULU KURŞUN 
KALEM KAZANANLAR 

D 1\ R yonn1111BD 

~";.\ı),8 ": ıc ~~O"'~ .. ,.,""'""'"' icabında g Ün de 
~~~o~~~~·.. 3 kaşe ah na 

Sa ŞJ DJlAM KISMI b · ı • 
Bodrum ve zemin katı ile dört kattan iba 

retlr. Bodrum katında. bir çama,ırlık ve kö 
mUrlUk mevcuttur. Zeınln ltatı ahşap sokak 
kapısını havl sokaktan üç taş merdivenle 
çıkılır. Çimento dö§ell bir antre ile ikl oda 
bir hel& \'e bir dolaptan ibarettir. 

11 - 1. Blll Qr Edimekapı, 12 - A:pel 
Edimekapı, 13 - :Muammer Maltepe ubr1 
ıtsesl, 14 - Rıza Uzunhalil sokak, 115 - Re:.: 
fik İstanbul li inci okul, 16 - Perihan '.Al! 
tmel Fener. 17 - Uılfi Çetin Sara<; uzunçar 
şı. ıs - Sabahat Cağnloğtu, 19 - Ktıfide 
Kasımpaşa Zlndıın arkası, 20 - Meral Be.. 
sim Demirel kızı, 21 - Suzan Baru Beyoğlu 
orta okul, 22 - Tomr'..: Göktepe Fatih, 23 -
İclll Erenköy kız lisesi 24 - Aksaray Yusuf 
paşa Kadri bey sokak No. 13 :MelAhat 

sı;~ 20,30 da 1 1 r . 
3 ÖYLE GELiYORSA l••··-------- Birinci kat: Cephede bir oda ve kapill odal 

lı;inde olmak Uzere bir sandık odası ve arka 
da bir oda bir sofadan ibarettir. 

Pet"de. 

P'Jl.\N ••• 
Stz TlY ATROSUNDA 
OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
ı\'I'Eş . 
t BöcEC;ı 
~rde konıedt. 

e~lı.J:-:Q-R_lJL.._SA_D_t TEK 
T. 

13
•Yatrosu Aksarayda. 
, u gece: (Umuma) 
·llmartesi talebe mati

nesi. Pazar (gUndüz) 
umuma: 

SEFİLLER 
9 I>erde. Pazartesi ak. 
Banu (Kadıköy . SUrey. 
Ya) da. 

il~ ABER 
lıloa_~ tarifesi 
~ ~da santimi 40 Kr. 
'O ordurıcu 30 " 

ç \'e iki 8a.Yf ada 100 " 
~lrırıcı la. rıcı &aYf alarda 200 " 
~lık Yfada 400 

1'i lllnJar " 
'"'· cart rn 500 " "qçnk fll alıiyeti haiz olmıyan 
~~ı 120 ~ar 20 kelimelik beş de.. 
""eieaı Uruttur. Eeklden mu
ttıuq" otan ınll§terUerimlzlıı 
:~lt.ele~rl nıUddetince fark L 

1~ t Z\Ui mUddet devamlı 
ll:ıe( huaeıııtılta tabidir. İlln ver. 
~tan v~a yalnız ve mUnha. 
,..~tin 

1 
~DU altmdatl 

"lllı-a .. A_ l"8'I ılin bilroauna 
--.qt edilnıelid' T lr. 

eJefon: İstanbul • 24370 

tJ, ... aız hekim 1 .,,.,,,, t 
)dııa~e a Ram/Aydın 
l' :ıehanes· 

lrla.ba,. lnl Takaim.Talimane 
:ıl Cad u 

naıtıet i . Rll' A Apt. nına 
ıı-.._ rn itlr. Tel: USSJ 
~rdan 
~onr rnaa<Ll hergün: Oğleden 
~ikiden altıya kadar =:.... 1 '1ecc llllUaa:a .. mwa~ 

1>"'9Qıbe •nı muayene P 
~~ &Uate11 ll ·~(Sy 'l" eaat 2 den a • kaclar 

'r~a l~ Palangada ~ 
"-ı~erı Par Mtımtaz Gilnoy 

-.,,;,jj aaız rnu:ıyene eder 
'n•ıaaıw• · w 

Beyoflu dördUncO sulh hukuk mahkemesin 
den: 

Terekesine mahkemece elkonutan ve tasfl 
yeaine karar verilen ölü madenci Mehmet 
.Arife ait Galatad& Muradiye hanında bUyUk 
K11ler kuuı açık artırma ıuretlle 11/12/937 
tarihine mUsadlt cuma gUnU ııaat H de satı 
lacaktır. 

MezkQr ka.ııa Uzerlnde herhangi bir suretle 
bir hak iddia eden mevcut olduğu takdirde 
tarihi UA.ndan itibaren bir ay zartmd& mahke 
meye müracaat etm~lerl akıl takdirde kua 
nm mutevelfaya aidiyetini kabul etml;, aayı 
larak kaaa mezkCır gün ve aaattc mahallin 
de eablacatı illn olunur. 

nan 
Beyoğlu d6rdUncD 

sulh hukuk 
mahkemesinden 

Terekeaine mahkemece elkonulan ölU Tm 
gır Kıpa ait Beyoğlu HUaeyinağa maJıall• 
al Taktim namı diğer Zambak aokak 12 DU 

mara ve Leyllk sokak 2 numaralı evlerin 
lklsl birden açık artırma auretlle 6/12/931 
tarihine mUaadlf pazartell &11DU .aat 1' de 
haddi 11.yıkmı bulmadıtı takdirde 21/12/937 
B&lı gUnU aaat H de satılacaktır. 

Talalla.t 12 sayılı kısmının önU Zambak 

ısokak arkası akarca sokak bu kısım bir bod 
rum bir zemin katı bir uma kat ile Uzerln 
de Uç kat \'O bir de ı;atı katı vardır. Bod.rUDl 

katında bir çamqırlık semin katmda mer 
mer dö§ell bir antre ve t.&Jlık \'e arkada 
yemek oduı ve taıtıkta heli. vardır. 

Aama kat önde 10fa arkada bir oda vardır 
Birinci kat önde bir oda arkada bir oda sofa 
da bir heli. ve merdiven bquıda camekan 
vardır. İkinci ve UçUncU kat bfriııcl katuı 
aynıdır. Çatı katı önde bir od• arkada sofa 
ve df.raca vardır. Yalnız bu çatı katı dltır 
ikinci k11mn 11e mUıterekUr. 

!kinci kat: Cephede iki oda arkada bir hell 
mevcuttur. Çatının katının arka ciheti tara 
Çlldır. Terkos ve elektrik tesisatı vardır. 

İsteklilerin yuka~da gösterilen gün ve saat 
te Beyoğlu dl:SrdilncU sulh hukuk mahkeme 
sine gelmeleri ve gezmek lstlyenler içindeki 
kiracılara mUracaat etmeleri IH'ın olunur. 

BiRER DEFTER KAZANANLAR 

26 - Eşbcr Göktepe Fatih, 27 - GUngöf' 
Çağlar bakırköy, 28 - AsUman Nedim Ak. 
kuzu, 2!l - Turhan Tuna Fatih, 30 - Se-

Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
MUdiriyetimiz için alınması açık eksiltmeye konulan azı 20.000, çoğu 

25.000 kilo mangal kömürü ile azı 50.000 ~oğu 56.250 kilo odunun eksiltm~ 
günü olan 22.10.937 cuma günü odunun beher kilosuna teklif olunan 1 kuruş 
~5 santim fiat haddi layık görülemediğinden Ye kömür için de talip zuhur et.. 
mediğinden ihale 8.11.937 pazartesi günü saat 16 da yapılmak üzere eksiltmenin 
tc:mdidine karar verilmiştir. İsteklilerin ayni gün ve saatte 128 liralık temi. 
nat makbuziyle vilayet muhasebecilik dairesinde kurulu komisyona milraca-
atları. (7441) 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 
Ramazan münasebetiyle ekstra unlardan yapılacak pideler yuvarlak ve U

zun şekilde büyükleri beş yUz küçükler: iki yüz elli gram ağırlığında olacak
tır. 

Buna muhalif hareket edenler cezalandırılacaktır. 
Alakadarlann malümu olmak üure illn olunur. (7463) 

\'esaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz edilen üstü Bey
ker me.rkalı ve 1148 numaralı husust o tomobili Taksimde Milli G:ırajda 5.11-
937 günü saat 11 de açık arttırma· ile satılacağı ilin olunur. (B.) (7468) 

Konservatuvar yatı okulu için lüzumu olan 4 tane saz açık eksiltmeye 
hvnulmuştur. Bunların hepsine 1198 liıa bedel tahmin olunmuştur. Listesilc 
~artnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lu kanunda 
yazılı vesika ve 89 lira 85 kuruşluk ilktfminat makbuz veya mektubile be
raber 5-11-937 cuma günü saat 14 de Daimi Enclimende bulunmalıdırlar. 

(7202) 
2 numaralı kısım Leyllk ııokafmda olup 

bu kısım Uç 10kağa cepheal vardır. Bir bod 
dum bir zemin katı \'e Qzerlnde Oç kattan ------------------------------- --

lbareWr. Bodrum katmda bir mutfak ve mUı 
terek bir çama.,ırlık vardır. Zemin katmda;ıı •ll!~~lll!~~··ll!l!'l!••••••••••I 
ortada bir mermer antre aatda bir oda 101da Mekte p l iler e , Çocuk v el lleırD· 
zemlni çini dlSfell bir oda vardır. Birinci kat Ok ıkı oda bir sora bir he111kınc1 kat ıkı oda ne, U I DlrektöırB eırDne: 
bir 10!a ve merdiveni ayıran bir camekAn var Meldep kitaplarınızı almadan . ... bir kere eıki tanıclıX-nı:z. 
dır. UçUncQ kat ikinci katın aynı olup bir 8' 

helA.ııı vardır. Buradan çatı katma ~ıkmak " VAKiT K ita bevl ne 
1çln merdiven yoktur. ' ' 

Fiyatı: 12 numaralı e•ln 4000 (2) numa uğrayınız. ilk, Orta, Liae, YiikHlt ve Meılelı ... Her okulun, her 
ralı evin 6000 lira ki her iki ev birden satı ••nılı için, her ılilclen, her türlü maanl nefriyatını burcu/an 
ıacapa nazaran Jnymetl 10000 on bin lira 1 ı. J Lal ecl' b·ı· dır. Artırmaya ırlrebllmek için kıymetinin ROfaylı/Ja Ve uern ıne 1 arlİnİz. 
yüzde yedi buçuğu nlabetınde pey akçesi ya I Raıtgelc yerden almanın •onuncla yanılma, yorulma, va-
tmnak llzımdır. 0eııaııye resmi ihale putu kit kaybetme olabüir, üzülebilir.iniz. 
mnıterlalne alt olup 1&tı1 ~nüne kadar ver / htiMua her yerde lııymet oer meli : (V AKIT KIT ABEV I) 
~ter terekeye aittir. ele melıtep Jıitapçrlıfınıla ihtiıaı lıa:z.anmııtrr. 

İsteklilerin yukarda r;österııen ~n ve uat 
k • nıallkemesı Kitap üzerine gelecek iter aorguya karıılık verilir. 

te Beyoflu dördU.'lcil ııultı hu uı< ı 
ne bq vurm&lan ve her iki evi ıısrmek isti ADRES: latanbul • Vakıt Yurdu. Telefon : 24370. Telgraf : 
yenler 2 numaralı evde oturanlar& mUr acaat1 Vakıt. lıtanbul. Poıla kutusu: 46. 
etmeleri v• ııatıı bedeli yüzde yetmlı beti 
buldutu takdirde en çok artıranm Uzerlne 

ihale olunaca Utn oıuııur 

mlha İstanbul kız orta, 31 - Ferdane Es_ 
kl§ebir inhisarlar, 32 - İsmet erkek lisesi 
İstanbul, 33 - DU!end Samatya, 34 - Ay. 
ten Bağlarbaşı, 35 - Ruhsar KaragUmrUk, 
36 - '.:11urlye KaragtlmrUk ilkol..-ııl, 37 - Şev 

ket Çuhadar kumkapı Nişanca, 38 - Şerife 

K.C. 19, 89 - Orhan Uysal Fatih çarşnnba, 
40 - Neriman Tanıt kız lisesi, U - LQtflyo 
Safkal, f2 - .Adnan .Akadur Bahçekapı, 43 
- Cevdet ilkokul, 44 - M. Mustafa Sirkeci, 
fl5 - Muzaffer Onerkol, Bahı;ekapı, 44 -
Faruk Çağdaş Vefa lise!, 47 - H. Te\'flk İs.. 
tanbul ooııincl okul, 48 ~ Arman Abrnbam. 
yan Cihangir, •9 - Yurgµl Sirkeci, 50 -
Ne\"zet Arar Ktlçilkpazar, 

BiRER DÖKÜLMEZ HOKKA 
KAZANANLAR 

~1 - Nureddin Ekren sanallar okulu, 52 
- l!'lrdeva Biler, 153 - Nureddin Ve!a. KAUp 
çelebi, M - Şeref Mecidiyeköy, 55 - Y . 
Köksal 8elçuk kız sanat, 156 - NIIQ!cr Top. 
kapı, 57 - Behice Kemal Fatih, 58 - Nerl.. 
man Yavuz çarp.mba, 59 - lrL Melek Çellk 
göz Çapa, 60 - Güzln Okay tophane, 61 -

j..Cahlt Pertevnlyal llleıl, 62 - hmet GUng6r 
• Kadık6y, 63 - Zlmıure Kumral tn&ııı. 64 -

.Ral! Screy XuruçeJJDe, 65 - lL Kemal ls_ 
~ tanbul 11.eesl, 61 - Bedia Bal8aıı Cumhuriyet 
kız ııse.ı, 67 - Kalımut Sirkeci lltlklOl oteli, 
68 - Eabrlye Uluç Fatih Çırçır, 69 - tiıcl 

' Yaver Betlktaf, '10 - Azra Vildan Ankara, 
t 711 - özdemlr ölçer Edlrnekapı, 72 - Fe. 
t riha Altm6rı Yedlkule, 73 - Şa.dlye Me\·-
l&ııekapı, '1' - :Muazzez Gillen DavutpB;a. 
75 - Bahriye ~llrkç!l Cumhuriyet kız llscsı. 

BiRER KhLEMTRAŞ KAZANAN 

71 - Doğan Kalaner Ka.snnpaşa, '17 -
SUleyman İstanbul erkek lisesi, 78 - Eren_ 
ment Tekin H. Tekin oğlu, 79 - SUheyla 
llkokul, 80 - Rıdvan ilkokul, 81 - Hale E
dip Şchrcınlnt, 82 - Nuri Edlrgen Bahçekn. 
pı, 83 - MUkerrcm Sirkeci Demirkapı, 1:14 
- Fuat Yanç Galatasaray li5e61, 85 - E
min Aktuna KaragUmrUk, 86 - Özdcmfr 
pertevnlyal 1L9eal, 87 - Atan&I sroridis, 88 
- Nebahat KaragUmrUk, 89 - Zl.'hra Kara 
gUmrUk, 90 - Ziya dcnlzyollan, 91 - Hicrt 
:lstanbul erkek lisesi, 92 - Seyfeddin Dikot. 
kay kumkapı orta okulu, 93 - Kemal DL. 
kolçay Kadıköy, 94 - Nafi .Aksaray, 95 -
Handan llhan Selçuk kız sanat. 96 - Gllner 
heybeUada, 97 - H. Fuat Kadıköy, 98 - Tev 
fik Biler KaragnDiruk,~ 99 - NeclA Kansu 
Bakırktsy, 100 - Sevim TUzer Çatalca. 

BİRER h'1JRŞUNKALEM 
KAZANANLAR 

101 - Kadri özöner Şehremlnl, 102 - Ha 
tlçe örgUn Bursa, 103 - HayrUmılsa Ka.. 
dırga llkokul, 104. - Salih Kara Kabala§ er
kek lisesi, 105 - Hallmo Edlrnekapr, 106 -
Güzin Tarı Tepebqı, 107 - A. F. Kutsal 
Fatih, 108 - Hakkr Pertevnlyal llsesf, 109 
- Sabahattin Yeğin Tokat, 110 - HllmU 
Akalm ticaret llscai, 111 - Erol Ses Şehre. 
mini, 112 - H. Cahlt Şebrem!nf, 113 - Be. 
mlha FaUlr, 114 - F. Mukaddes Fatih, 115 

- Abdullah Alsancak Şehremnl, 116 - Zeki 
Vera lisesi, 117 - Turban Beyoğlu 29 uncu 
mektep, 118 - Orhan birinci valufhan, 119 

- tef et öztUrga Lllell Şair H&§lllet sokatt, · 
120 - Nida S&\'llf Gelenbevi orta okul, 121 
- SUha Maray CJLğaloğlu, 122 - Şah De
mir Kadıköy, 123 - Talip Akdağ Maçkapa. 
las, 124 - Necmeddln SWeymanlye, 125 -
Necmedd!n Vefa. 126 - Nureddin Ve!a er. 
kek lisesi, 127 - Hayreddin ortaköy, 128 -
J{adıköy Emlnılnan ınahalleal doğman sokalc: 
No. 3, 129 - Saniye Çar§Ikapr, 130 - Çelebi 
Orhan İstanbul erkek llııeal. 

Beyoğlu 4 Uncn sulh hukuk mahkemeain 

den: 
Terekesine mahkemece elkonulan 61U la 

maile ait. Kunnpa§a Nalıncı Hllseyfn mahal 
lesi nalıncı bayırı caddesinde 23 numaralı 
evin tamamı aı;ık artırma sureUle 6/12/937 
tarihine mUsadlt pazartesi gUnU .saat 
H de haddi JA.yıkmı bulmadığı takdirde 
21/12/937 salı gUnU saat H de ısaW& 

caktır. Tamamının luymetl 2200 liradır. 

Dellallye resmi ihale pulu mUşterisine aittir. 
Sabo bedeli yUzde yctmtıı beşi bulduğu tak 
dirde en çok arttıranın Uzcrlnc ihale edilecek 
tir. 

Tafs11lt: E\'ln sokak kapısmm iki tarafın 
da vo zemin katının odalarının altında fkl kıl 
mUrlUk vardır, Sokak kapm ıüışap mozayik 
birkaı; basamakla zemin kata çıkılır. Cephe 
de lkl oda arkada bir mutfak ve sofa banyo 
mahalli ve hcl!l ve bahçeye bir k:apr vardır. 
Bahçede blr aralık olup taş merdivenle asıl 
babı;eye çıkılır, Bııhı;ede ahşap pir odunluk 
vardır. 

Us kat Zemin katından blr merdivenle sofa 
ya çıJulır. Cephede yanyana iki oda ile arala. 
rmda camekl).nlı bir sandık odası ve arkada 
blr oda blr mutfak ve sofada hela vardır. 

1ıteklllcrln yukarda gösterilen gl1ı1 ve saat 
te BeyoğludördUncU sulh hukuk mahkemesi 
ne gelmeleri ''e gezmek !stlycnler evde otu 
ranlara mllracaat etmeleri ııa.n olunur. 



Bu radyonun 
ayarı şayanı 

hayret bir 
hadisedir! 

idaresi güç ve kanıık 3 

veya 4 düğme yerine bütün 

ayarlan bir merkezden 

idare eden tek düime 

' ıeçrniıtir. 

Kış ,eldi 
Elbiseye dair ihtiyaçlarnuzı simdiden Galatada meıbur 

E SE y 
Büyük Elbise Ma~azasındS 

Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alnbilirıiniz.. 
Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 

PARDESULER 
PARDESttLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 
Her renkte 
3 katlı 

KADINLARA 
MANTOLAR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

-Yünlil 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her renkte 

ÇOCUKLARA 
PARDESULER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 
Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 
en iyi kuma lardan iki prova ile 

Taksitle dahi muamele vardır 

KSELSYO 
Galata Karaköy maiiazasında sahlmaktadır' 

~ ••nımmıımmıınmnınıııını ııı ıı•ımı@ınım~mııııınmml! 
Bunlardan ha!kayalnız: PHILIPS'in temin edebildiği bir çok tekamül Ra!dyon uzu intihap etmeden önce 1938 

PHJLIPS modellerini tccrUbe ve tetkik ediniz. 

.-.----~ Mutlaka okuyunuz 1 
Kuş tlYıyü FabırDkasnn©'J ti=~ 

istanbulda Çakmakçıl.ırda Ömer Balioğlu Kuştüyü fabrikasında 1" 
mcv•:minin yaklaşması dolayısiyle müşterilerinin sıcak, yumu~ ve her uJI 
man rahat kuştilyü, yastıkta yatmalarr için fiatlıarında milhlın tetıı aıl' \ 
yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, 1 « 
miktarda alanlara tenzilit yapılır. Uzun ve soğuk krş gecelerinde ~· 
ve yorganlar ve yastrklarımız güzel ve rahat uvku temin eder. Tel: z30 

Sabf PHILIPS S~LONU Gal~ta Jencral Han,Voyvoda cad. 17 ve acentalan OROZDİBAK, İstanbul BASMACI- ----mim;_am _________ m. ____ ::::% 
I I • YAN, İstiklal caddcsı, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy Muvakkithane caddesi 49 - AHMED v~ HA. ------------------------

yer er • MlD Özgül, Pendik ve başlıca tc:şnı vilayetleri. K E L E p i R 

\'ilrklye Cumhurf yet Merkez Bankası alılık Han 
28/ 10/ 1937 

...;, .'\ K T. f F . . ~ 
:!:.:a11 ıu;oSJ'UI ıo~ 3!l'J L21.5io.452.7 
vıuıı:.ı. r " • · • . .. {2.008.781.-

. • • • 767.163.57 
Dala1J4eld llUıabtrim ı 

724. 163.07 Ttlrk ıarw:' . • • • _ tL 
llaıic&ıckl lllU.laalttrlcrı ------ı 

Alba ati ldiovaır tı 6~ r.95 
Al tma tala'fW kabil aerbut 
dl-naer. 

9.205.5C0.22 

29 503.34 

Lira 

4 ı .246.397.31 

724.163.07 

Dttu dCvtzıer .-. borçlu 

1ülnq b&ktyılut • • • • 25.326.no.11 34.561.11.ı.21 
...... &U'1Uwtı 

Oenıııı. ~I• nnkJ aakUye 

JcarııtılL . t 158.748.56.3-
E&mıalZll • " • tad &D.14. 
deltrtJlt tnfUtaJı Huiat tara. 
fmdu •alet te{Hyat. " 13.Sn.480- 145.171.C'83-

Seaeec eCb:da&ıı • • 

l!uln• aıocoı""- • • • [L 3.700.00().-
nc&rl -•tf• . . . . . ~,. 38.924.JU.75 42.624.322.75 
E&laul ... 'l'UYlllt eOdaaı: 

'- lUyeabl QrpltlJ Mb&m •t L.37 .984.563.02 
jt&llTfl1 t IUbarl laymeUe 

jDmıht. ed11eıı •ma.kı ll&lt. 1 

t 8-rbMt ulıam " talıYlllt L. 3.781.287.22 41.765.850.24 
AYallelar: 

Altm '\'e dt."11. Q&er1JH 

1'ab'ri1At f1nTlae 

llıMeftrlN 

llU.telll 

L 83.143.99 
11- 8.473.58.'i.42 8.556.729. 41 

4.500.GO:J. -
16.47ı.436.-

3J-,.bı2. 7 6.U~ 

vaziyeti 
P~SIF' 

• 
Lira 

&rmaye , · 

lbUyat ukçnJ: 
. ' 

AdJ ve tcvkalllda. • 

• • • 

• • • 
Husus? • • • • • • • 

1 ıeaavüldelll .BaııknoUa.r: 

15.000.000-

1 2.105.172.40 l 
4.516.001.10 6.621.ıso.10 

Dırubte eıilleo errakJ naktiye 
Kaııunwı 6 re 8 tncl mad~ 
lerine tevfikan baztne tarataı. 

dan vaki tecii.r•t. 
Deruhte e<!JleD eYTala OaltU,,.. 

L 158. 7 48.563-

L 13.577.480-

bnkJyesı, • ll45.171.083-
Karoıııgı tııJXJ&meo nltnı olaraJı 

mı.veten tcdavUle \'1U:edilen L. 19.000.000-
Reeskoot mukabUI UlYeten ted.~ 

~aucı. il 12.rroo.000- 11a.111.cm. -
TUrk ı.ıraaı tılndoab 15.050.135.10 
Uövlz raa bUclab: 

Aıtına uhvıu kabU döYlzler !L 682.361•94 l 01~er l'fnvl?.ler vı alacaktı 
Kllrlnıt haklyeler1 • • • , L31.888.758.4R 32.571.120.43 

l\lubt.euı • • • ı a 90.209.237.42 

halci şuyu için çok sağlam bir bina olan ve (45340) lira sntı" 
bammen kıymeti bulunan Galatada Bankalar caddesinde Osrnanlt 
Bankası karşısında köşe başında üç tarafı cadde ve dört katlr ze• 
min katında Üzerlerinde ayrıca odaları havi dört mağazayi "'e 
diğer üç katta altışardan 18 büy:.ik odaları müşternil (BERE
KET HANI) bu gün on bin liraya talibi uhdesindedic. Son art· 
tırma 9/ 11/ 937 salı günü saat 14 te Beyoğlu birinci sulh huktJ1' 
mahkemesinde yapılacaktır. İsteklilerin mezkQr mahkeme ı,aşlt!• 
tipliğine 937 / 24 dosya numarasiyle müracaattan .. 

Osklldar - Kadiköy ve bavallsl ııııı;. 
Tramvayları Türk Anonim Şirketinde."; 

Şebekelerimizde ilk ve orta me}<l.:eplerle lise taleh_ele~ef 
tatbik edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifesi, 15 Jk~11;1i1"' 
rin 1937 Pazartesi gününden itibaren, Şirketimizce usuliı ;er 
sinde \enzilatlı gezi varakası verilmek fartiyle, yüksek ııı Jebt' 
ler talebesine de teşmil edilecek ve yüksek mektepler U. (ife 
leri için §İmdiye kadar tatbik edilmekte olan tenzilatlı t~ 
ayni günden i'dbaren hükümden kaldırılacaktır. 

•-.-ı-------rımm-----------:;!// 
Türk Hava Kurunııl 

2 Mart 193! tarfhJnden itibaren: İskonto hnddl yUzdo ti ı_2 - Altın Uzertn:t avans yUzdc 4 1_2 

Büyük PiyangosıJ t 
~.h.tin.ı.u.oo 24. cü yeni tertip başlamıŞ~t 

1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 JeJt 
GUmrilk nıuhafaza Genel Komutanlığı 
ı~tanbul Sttt ı nalm:ı Komisyonundan: 

1-Deniz Eratı için 99 takını yazlık ve 99 takım da kışlık elbisenin 8/ ll/ 
937 Pazartesi günü saat 11 de Paz:ırlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1221 Ura 66 ı.uruştur. 

r=: Şartname ve evsaf Komisyondad!r. Görülc!:>ilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 92 liralık 'ezne makbuzu veya Banka 
mektuplarile birlikte o J:iln Gnlat...,dn eski ithalat gümrUfrU binasındaki ko. 
wisyona gelmeleri. (7455) 

l,,,,,,,:::::•====~•:::::~J=.-=.:.•·~==-J Büyük i kra mi ye : 30. 000 Lira d•{ı; 
Iİ Di Doktoru !! Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bilyük ikramiyelerle 

b.=. Necati Pakşi P.J. ve 20.000> ıiraıık iki adet mükarat vardır.. ~ 
:: H I h n bah lO d •• Şimdiye kadar binleıcc kişiyi zcnıi:ıeden bu piyangoya iştirak ecl t 1tl 
:: asta arını crgun sa an:: d '' 
~~akşam 19 za kadar Karaköy Tilnelii Kadıköy ikinci Sulh Hukuk HAkfmllğfO (l1 

:i meydanı Tersane caddesi başında No.:: ~ ~ 
i= ıı2 de kabul eder. fi Kadıköy Söğütlü çeşme caddesinde 198 Numarada mukim mıı.h ıct' 
p Salı ve cuma günleri saat 14 den~ ği~ vasis~ ~orosu~ ahiren ~esayctten çekilm~i üzerine y~in~.~.~~ \ d 18 zc kac:lar parasızdır. !i Mısakı. mıllı soka!mda 65 Na. l~ hanee~~~ukım Manyak. ıı~ SöğU l jl~ 
::a:r--·=·: ;:aı:••-:::::=::r::::.-:::il caddesınde 198 No. Iu evde mukım Mar.ıgın 16.10.937 tarıhlı karat 

tereken vasi tayin edildiği ilan olunur. (7443) 

,, 
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