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ile anlaşnıa oldu 
\ -

Dün ge e Adaiıadan getirilen 

Firariler hakkında 
A • 

müddeiumumının 
beyanatı _ 

Tevfik ve Aptullah kapıdan kaçmamış· 
lardır, Kendllerlle yapılan mUIAkatlar da 

hep hayal mabsullldUr , ...,_......, .. ~-

Tevjik ııe Abdullolı diin gece vapurdll(Yazısı 6 tncıda) 
- : ~ ..... ..-........ ---··· ... -----
1
••....... ... ........... .. 

ı ...... Hia····o;·;;;;·;;···:····Yunan seferinde 

Dömeke harbinde 
Binbaşı izzet (Mareşal izzet) 

Yarınki sayımızda oku~'!~~_!_ ------·------------

Cumartesi ıünü yapılan Beşiktaı -
Doğanspor maçından evvel İzmir kafile 
reisinin, Taksim nahiye müdürüne mü
racaatla; Galataııraylıların müsabaka 
esnasında bmirll futbolcular aleyhine 
ıiddetli nümayi~ler yapacaklannı ümit 
ettığini ve tc!dbır alınmasını iıtediğini 
bu sabahki gazetelerden biri bir rivayet 

(Deoomı 6 ıncıda) 

Ak bıyık 
mahallesinde 

Akbryık mahallesinde poliı 
karakolu 

' (Yazııı 3 üncü aayıfada) 
~ 

bi prens Pol ve refikası, Yunan 

prensleri Nikola ve Pol da gelmiıtir. 
Ayni trenden inenler arasında Sov-
yet hariciye komiseri Litvinof ve 

Macaristan, Avusturya, lran, ispan
ya, Arnavutluk, Estonya murahhaıı 

heyetleri ile Fransa askeri heyeti 
vardı. . 

Batvek\limizin beyanatı 

Ba§vekil lsmet lnönü Fransızca 
Le Journal gazetesi diplomatik mu

(Dcoomı 11 incide) 

ilk tahminler do(Jru çıkıyor 

Hi.ndenburg, döviz 
derdinden yandı! 

"Gral Zeplin,, kaptanı balonu mllvellldUl
ma ile dolu kaldıkça yola çıkamıyacağıoı 

blldlter~k 1ta~'9'lrtte~t1111• .,...,..~. 

Hindeuburg up1ini yaınarken ("'Te1"' 
utrf!.cn resim.) 

Berlin, 9 (A. A.) - "Graff Zcppe .. 
lin" in kumandanı yUzbqı Schiller, 
salı gUnil Rio de Janeiroya gitmesi 
mukarrer olan bu baolnun Heliumla 
§ljirilmedıkçe Atlas Okyanusunu gcç
miyeceğini beyan et.mi3tir. 

Bu karar, bütün zevahire nazarım 
mlivellidU!ma i§tiali neticesinde Hin. 
denburg balonunun uğramış oldu~u 

felaket üzerine ittihaz edilmigtir. 
Hükumet memurları , kabili sevk ba.. 

lonlann Atlas Okyanusu tarikile yap
makta oldukları umumi seferler hak
kında hcnUz nihai bir karar vermi§ 
değildirler. (Devamı 11 incide) Yanan balonım kı<mandam Btu3 

Basa: cephesinde 

HükUmetçiler 
mukabil taarruzda 

Toledo civarında da Asilerin 
pek sıkıştıkları anlaşıhyor 

(Ya.."Vı 11 incide) 
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1Jış J'diti/uı 

Italyanın siyasi 
faaliyeti ve Pariste · 
yapılan mül8kat 

Vazaırı: Nizamettin Nazif 

B ız, Hatay davamızın inandığımız şekilde halledilece -
ğinden hiç şüphe etmedik. Hadiseler kendi hakkımı. 

za ve kuvvetimize karşı olan bu itimadın ne derece doğru ol
duğunu bugün bir kat daha meydana vurmuş bulunuyorlar. 
Inönünün Pariste yaptığı temaslar. Fransanın son inatların. 
dan vazgeçeceği günlerden pek uzaklarda olmadığımızı ih. 
sas etmektedir. Fransanın efkarı umumiyesi, parlamentosu 
ve kabinesi ile birlikte, bugün, işlemiş olduğu büyük siyasi 
hatanın nihayet farkına vardığı anlaşılıyor. 

Dünyanın en man~ız bir inadı yüzünden Balkanlarda, 
JZaradeni7.de ve Garbi Asya ile Akdenizin şark kıyılarında 
Türk devleti ile yapılacak faydalı i~ birliğinden kendini ay-

b rt k kl b t 1 ldaresindPkl memur larca mahrum eden Fransa aca a a ı a ını aşma op ı. .. . 
tara soz clınlettlr!'mc 

yacak mı? mı~ olan Fransa mlls 
Başvekilimizle Leon Blum arasında geçen konuşmalar teınle'ke bakanı 

hakkında Fransız gazetelerinin yaptığıneşriyattan ve Paris. Mariyils Mute 

ten gelen telgraflardan bunu ummak mümkündür. Fransız 

matbuatı Tiirkiyenin dünya sulhüne karşı olan sarsılmaz sevgisinden zerre 
kadar şüphe edilemiyeceğini anlamışa benziyor. Fransız - Türk dostluğunun 

taliini karartmak i<:in ortaya çıkmış olan vesilelerden hic:birinin Türkiye tara. 
fmcbn kullanılmamış olması, Türk diplomasisinin. Hatay meselesini sırf mev. 
zii bir anla{}amamazlık addederek bundan doğma bir sinirlilikle "dış sryasası
na hf.kim olan fikir,, i değiştirmemiş bulunması l<'ransada ancak "intibah'' 
liclimesile ifade edilebilocek büyük bir değişiklik yapmıştır. 

Fransa, Ti.irkiyenin gelip geçici ha~iselerin tesiriyle, dünya si-
ya.~asına baktığı zaviyeyi terketmediğini anlamakla çok rahat bir 
nefes almışa benziyor. Öyle ki Fransız gazetelerinin birçoğunda. 
bayr:ı.m yapar gibi bir hal vardır. Anlaşılıyor ki Orta A vrupada ve Balkanlar
da yapılan son seyahatlerden ve siyasi temaslardan Fransa bir hayli işkillen. 
miş ve bu YÜZden Fransız dış bakanı Delbos ile Fransa Ba.~vekili Blfım birçok 
uvkusuz geceler geçirmişlerdir. 

• Ba.şvekiliıniz.i saran saygı ve antuziyazm. Balkan Antantı devletlerinin 
bü• ün siyasi çalışmalarına hakim olan yüksek insani duygulara \'e sulh aşkı
na. li'ransa devlet adamlarının nihayet akıl erdirebildiklerine delalet eder ki 
hurra baknra.k "en realist menfaat birliği ile en hissi ve mistik dostluğun iç içe 
kccetı·~:ıchi1cceğini ispat etmek suretiyle" 1nönünün Paris borsasından dört 
:ı.d:m ötede bir mucize yarattığı söylenebilir. 

Ttirkiyenin istediği nedir? 
Bısvekilimiz bunu bir defa da, işte,Parisin göbeğinde tekrarlamış bulunu. 

YO!': 

''Sulh içinde ekonomik ve sosyal inkişaf.,, 
İtalyan diplomasisinin gen~ planlı bir <;ahşma ile Balkanlarda yorulmak

ta ôldı;ğu bir s1rada ve sulh taraftarı olduğunu iddia. eden bir Fransadan en 
hak1ı davasına karşı hiç beklemediği bir şekilde wrluklar çıkarıldığını gördü. 
ğ:i bir devirde dahi Türkiye hedefinden şaşmamış, daima "sulhün hakim oldu
ğu m'Jhiti genLşletm.eğe,, çalışmıştır. Türkiye ile Fransa arasında barış bir. 
lif.i ve barış politikası takip etmek için bir saat içinde bir itilaf yapılabilmiş 
ol:.:. "Emrn sırrı bundadır. İnönü Blumla yaptığı konuşmanın böyle bir itilafla 
l:.":·..;~;"ni ga7.eiecilere kendi ağzıyla da söylemiş bulunuyor. Türkün sulh sc. 
vc.::lTı tamamiyle ve hakikaten milli olan davalardan zerre kadar fedakarlık 
yap:lın.ama..sı manasına da geldiği için biz Blfım - İnönü itilafını Hatay işini 
biti~cn bir itilaf suretinde de tel8.kki ediyoruz. Ni:zamettin NAZiF 

Boşanma güçlüğü 
aHeyi kuvvetleştirir mi 

Yazan : Ensari Bülent 
Evlenmek mi :istiyorsun delikanlım? 

Bir çiçekle bahar geçirmek gibi merd 
bir feragate, çolukçocuk sahibi olmak 
gibi asil bir cürete mi karar verdin? 
Nişanlının ve kendinin nüfus kağıtla. 
rmr, sıhhat raporlarını alıp belediye
ye dairesine gidersin, on beş gün içni
de 'bekarlığa veda etmiş olursun. 

Fakat eğer, günün birinde karın 

beyninde bir ur olursa, veya sen onun 
başında tahammül e<lllemez bir bela 
kesilirsen bil ki, biliniz ki bu müşkül 
vaziyetten kurtulmak çok zordur. 

Bir avukat, yani ~maslı Gadfranko 
bu işi tetkik etmiş ve bunun yani bo
~nmadaki güçlüğün içtimai hayatımı. 
za elem veren bir yanlışlık olduğu ne. 
ticesine varmış. Gadfranko diyor ki: 

"- Karı koca beraber ya.şamanın 
tahammül edilemez bir yük olduğunu 
anladıkları zaman, artık onlara, ille 
beraber ya.~ıyacaksmız! Ayrılmak için 
bize sağlam deliller ( ! ) ispatlar gös
teriniz derneğe mahal yoktur ... 

Kurun gazetesi bunu bütün hukuk. 
çulann münakaşasına arzediyor. :&>n 
:hukukçu değilim. Fakat bu nevhlen 
''hukuki tecrübelerle'" bir hayli işken
ce çekmiş arkada~ tanıdığım için şu 
kısa flkfi söylemekten kendimi ala. 
madun: 

"- Bizde nikahları katolik papası 
kıymıyor ki çeşnisi mayhoş bir izdiva
cın bağı <;özhldüğü zaman "arşı ala" 
nın titremesinden korkalım. Bir izdi. 
vacın gönül rızası dışında devamı ıki 
taraf için de bir azaptır. Zayıf, tered
dütlü ve meşkuk bir hakkın kaybolma 
masına dikkat etmek için gösterilen 
hassasiyet herhangi bir vatandaşın 

maneviyatında bir milyon lira ile te. 
davi edilemez bir yara açabilir. Başan
madaki güçlüğün "aile" yi sağlamla. 
tan tarafı yoktur. Filin bayın falan 
kadınla veya filan kadının diğer biri
le yaşayıp yıuııyamıyacağını, yaşama. 
sında fayda veya mazarrat bulundu. 
ğunu kendileri kadar anhyacak kim 
vardır? 

Yerli demeğe dilin 
varmıyor mu? 

Bugünkü Tan, arkadaşım İsma!J 
Hakkı Konyalı'nın bir yazısını neş

retmiş. İsmail Hakkı adından belli 
olduğu üzere Konyalıdır. Yazısının şu 
ilk cümlesine bakınız: 

1 

"Bugün İspanya adını alan "İberik .. 
1 

yarımadasının otokton halkı hakkın. 
da tarih henüz kat'i bir şey söyleme
miştir.,, 

Mevlana Fransızların peninsul !be. 
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daie 

Açlık Tecessüs noksanı 
e ·d&!I 1R zamanlar bizde. A\TUp:ı 

.. );O' 
gelen her şeye •arşı köru 

Sanat için bir 
müşevvik değildir! 

rüne bir hayranlık vardı. Az çok tP. 
i!I' nınmış her fransızca ,·eya almanca •... 

gilizce kitabın muhakkak iyi oldu!; 
na kani idik. Yazıya yeni başlndığl ~ 
sıralarda idi, Acadcmie françııt 
azasından birinin bir komediasını bC· 
ğenmiyecek oldum, maruf muharrır· 
lerimizden birı beni rlenen aznrla~;t 
biz o adamların döktüğü tere bl 
hurmet e~meli imiş'z ... 

Vazaır,ı : Fikret Adil 
Ankarada <;:ıkan aylık "Ar,, mec 

muası "plastik sanatlar ve Türkiye., 
serlevhnsı altında bir anket açtı. 
Son sayısında Bay: Vedat Nedim 
Tcir'ün de cevabı var. 

Bay Nedim Tör'ün fikirleri sa
dece resim ve heykel meselelorine 
ait değildir. Daha ziyade ve umu
miyetle sanat ve sanatkar mevzuu- 1 
na dokunuyor. Bu bakımdan Üzerin-

1 
de durmağa değer, bundan başka ı 
cevapları verenin şahsiyeti, işgal et- , 
tiği makam itibariyle de dikkate la- l 
yık. Beni bu cevaplardaki fikirler 
iizerinde durmağa sevkeden sebep 1. 
de, asıl, bay Vedat Nedim Tör'ün 1 
resmi şahsiyeti oluyor. 1 

Anketin birinci sualinde, Türki
yede bir sanat buhranı olduğu söyle-
niyor. 

Matbuat umum mi.idürü, bu su· 
ale karşı memlekette bir sanat buh
ranı değil. sanatkar buhranı olduğu-

nu, sanatkarın kendi aczini derhal mu 
hite ve memlehte yüklediğini, kuv
vetli ve orijinal bir sanat eserinin 
Hotantoda bile doğsa derhal beynel
milel plana çıkabileceğini söyliyerek 
diyor ki: 

"-Hemen ekseriyetle Türk 
sanatkarının verimi refaha kavu
şunca azalıyor. Misal mi? Yakup 
Kadri, Rüşen Eşref, Namık İsmail.. 
Refaha kavuşmu~ bestekar henüz 
tanunıyorum. O halde sanatkarlan
mız için bugünkü maiıet sıkmbsı 
- eğer böyle bir şey mevzuu bahis 
ise - adeta bir müşevvik rr~ünü 
oynuyor. Beynelmilel tanınmış san 
atkarlann hayatına bakarsak görü
rüz ki, sanat ıztrrabm ve mücadele
nin yemişidir, refah, münhasıran, 
hiç bir vakit, verim amili olmamıt-
tır.,, 

Edebiyatı methiye, resmi fotoğ. 
raf, heykeli abide, besteyi mar§tan 
ibaret ve sanatkarı, perendeler ata
rak halkı eğlendirmek üzere açlıkla 
terbiye edilen bir sirk hayvanı telak
ki edenler için bundan zeki, bundan 
kuvvetli bir mantık tasavvur edile-
mez. 

Beynelmilel sanatkarların hay~
tında gördüğümüz ıstırap ve müca
dele, açlık ıstırabı, açhkla mücadele 
değildir. Muhitinin idraksizliği ile 
mücadele, ruhi, içtimai, ve nihayet 
anlaşılmamazlıktan gelen ıstıraplar
dır. Büyük sanatkarlar aç kalma
mışlar mıdır? Kalmışlardır. Lakin 
hiç bir vakit aç kaldıkları için sanat 
yapmış değillerdir. Belki yüksek 
sanat yaptıkları için, dalkavukluğa, 
bayağılığa düşmemek için aç kal
mışlar, sanatlarını bir türlü köle 
yapmağa razı olmamışlardır. 

birisi ··refah icinde değil., değildiler. 
Yakup Kadri; eserlerini neşrettiği 
vakitler "ikdam., ın ba~ında belki 
simdiki kadar ve daha fazla refah 
~ "Y içindeydi. "Hüküm gecesi", a-
ban", "Anka;a., eserlerini ne zaman 
verdi? Namık lsmail, öldüğü za
man yarım kalmı' birçok tablo bı
rakmadı mı? An karanın bircok bina 
!arının panolarını yaban o değil mi
dir? "Diyorlar ki..... muharriri 
"Damla damla ... ., sını yazdığı vakit 
şimdikinden farklı bir vaziyette miy
di? Bizzat Vedat Nedim. piyeslerini 
"Açlık .. te~viki altında yazmı' de
ğildir. Onları yazdığı zamanlar, 
zannedersem muhtelif menbalardan 
varidatı vardı. Eğer yanılmıyorsam, 
şimdi de "Para,, isimli bir piyes ha
aırlıyor. 

Vedat Nedim, ankete verdi~i ce· 
vabında. memlekette sanatkar buh
ranı olduğupu da söylemektedir. 
Matbuat umum müdürünün, yuka
rıda kaydettiğim mantık oyununu 
bu iddiaya bir daha vuracak olursak 
diyebiliriz ki: 

- O halde memleket refah için
dedir de, onun için sanatkar yoktur! 

Fakat Ya yarın içimizden bir 
Delavroix, bir Beaudelaire bir Stra
vinsky çıkarsa bu iddia ne olur? 

Matbuat umum müdürü, Tür
kiyede sanatkar buhranı olduğunu 
söyliyerek kendi kendini inkar edi
yor. Nasıl buhran olur ki, bir dev
letle dostluk ve kültür yakınlığı yap 
mak İstediğimiz zaman derhal ora
larda sergiler açıyor, hakir takdirler 
kazanıyoruz. Belgratta henüz ka

panan Türk sanat sergisi, daha evvel 
Atinadaki, ondan evvel de Mosko
va, Kiyef, Büre~teki sergiler yüzü
müzü ak etmedi mi? Ve §ayet bir 
Türk sanatkarı buhranı varsa, Ve
dat Nedim, bizzat idare ettiği "La 
T urquie Kemaliste,. mecmuasında 
ressamlarımızdan, şair ve muharrir
lerimizden ne diye bahsediyor, on
ları tanrtmağa çalışıyor ve ne diye 
bir "antoloji,. neşrediyor? 

• Aclık sanatı tesvik etmez. Nasr] 
idraksizlik, 1akaydi. yese dü§Ürürse, 
açlık da isyana sevkeder. 

Fikret Adil 

Buritin bu halden tamamiyle va'/$e· 
çilmiş de~ildir: hala Avrupa'nın r!
satıl:.n kitablarını çok güzel bulJll" 
yanları zUppe sayanlarımız çok. fS' 
kat simdi birkaç kola bölündük: kiJl'!ı. 
miz İngilizleri, kimimiz FransııJıı.t' 

• -obazılarımız da Almanları beğeni) 
ruz. Türk münevverleri içinde, Alınıııı· 
lara hayran oldukları için, Frallsıf; 

t• 
!arın seyredilmeğe değer tiyatro e!t• 
leri bulunmadığına samimiyetle itıı•' 
edenler bile vardır. Üç beB 1ngiliı ~ 
ka.yesinin fransızca tercümesini pt 
hoşlanarak okumuş bir dostum \.,,r 
dır, bir gün bana: "Fransızlar hikM't 
roman yazmasını bilmezler., dedi. 

Şüphesiz tuhaf bir taassup. ızatt 
f 

taassubun tuhaf olmıvanı var mıdır 
Fakat bunun hayırlı ~labileceğine ltJ' 
niim: her birimiz. beğendiğimiz ed'' 
biyatın eserlerini tanıtabiliriz. :suı:· 
dan ba~}\a bzğenmediklerimizin de~ 
surlarını söy1iyeceğimiz için merıı!t' 
kete bir nevi tenkid ruhu yayma111ıf 
kabildir. 

Fakat bazı kim~elerde de eski 11ııl1' 
tamami~e zıddı görünüyor: AvruP" 
dan gelen her Beye karşı körü kör~~ 
bir husumet gösteriyorlar. Öyle )\rtıl 
seler tanıyoruz ki yanlarında herne.ll· 
gi ecnebi bir dilden bir kitabın ba.Jl51' 

nı ettiniz mi bunu ı;:ahı8larına bir bS~ 
karet sayıyorlar. "Bizde ondan ço 
üstünleri yazılmış olduğunu söyJüYol'· 
lar. Ekseriya bu iddiayı şöyle tcf:il' 
etmek lazımdır: "Dünyada beil1[1l 

yazdıklarımdan daha güzel kitabl.ı' 
bulunmasına ihtimal yoktur. Sen 1't' 
nim eserlerimi okusaydın yalnız oıı· 
lara hayran olur. bir daha elin yabııll' 
cısının yazdıklarından bahse katı.ı;. 
mazdın.,, 

Avrupalı muharrirlere körü köril11c 
hayran olmakla onlara körükorii~: 
husumet göstermenin veya yalnız lı 
milletin edebiyatını beğenip de diğel'; 
lerininkine dudak bükmenin mcll~e 
hep birdir: dilşünmeğe. araştırmağ" 
mecbur olmamak için bir tek fil<I'' 
saplanıp kalmak. Yani tecessüs noJC• 
sanı ... Her türlü taassup kafamızın bıl 
zaa:.fı:ndan doğmaz mı? 

Nurullah AT~ 

l'orırun ba3m ~·erec:etı ı, az olur. Ayni ~yler_ııı uğra~mak kadar in'lanı ~·ora.o bir f~ 
bulunmaı;. Bu ylizdf'n okuyucnlanmaı hf'rgunun ağır dllşilnct>lf'rfndı>n biran ol• , 
ayırmak, kendllrrlnJ ba'ka. Alemlerde oyalaınak l~ti~ oruz. 1-;inizde yorulduğunuz :tJ'l'1~ 
aşağ'ıdakl ııuallrrin cevaplarını bulmaya çalı,ınu. GÖN'Cf'kı.lniz kJ siz bu me,guli' ı 
tl'n ııonra tamamUe dt>ğl',itiğlnl~ hls"M"dercksıııız. Suallrriınlzln bir kııırnma pars "' 
klfatları da nrf'Cf'flz. Böylelikle hem rflı>nmıı, hem mükAfatlAnmı;t olacak11JJ1fto Yoksa, bir an için Vedat Tör' 

ün ··Açlık - sanat., nazariyesini ka
bul edecek olur ve onun gibi düşün
mcğe kalkışırsak "ab absurdo., diye 
biliriz ki, büyük ressam Yan Cogh 
deli idi diye, bütün ressamların deli, 
Utrillo sar~'ostu ,'iye hep~İnin ayyaş 
olmaları lazım geldiğini kabul mec
buriyetindeyiz. Halbuki, Çallı lb
:rahim ara sıra çakıştırıyor diye, 0 • 

nun sanat tarafmı unutuyor, sarhoş 
derneğe kalkışıyorlar. 

Develflrl nasıl taksim cek!er ve her delaııında da sUratıerlnln ~·ıJ' 
Uılni alacaklardı. t 

Misallere ge1elim: 
Yakup Kadri, Ruşen E.,ref, Na

mık fsmailin "refaha kavuşunca., 
verimleri azalmış değildir. Esasen 
verimleri çok olduğu zamanlar hiç 

rique dedikleri yere Türkler lbcrik 
yanmadn.sı demezler, lberiya yarıma
dası derler. I<'ransızcada kelimenin so. 

nuna eklenen ''que" nispet cdatıdır. 

Sonra bu ''autochton otokton'' ke. 
limesinin tiirkçesi yok mudur, yoksa 
"yerli" hatta "rekenei asliye" demek 
ilmi ve alafranga olmuyor mu? 

Sonra bu yazınm tepesine iiç sütun; , 
Ensari BULENT ı 

(Dcı.,'<lmı ·İ üncüde) 

edeceğiz? Ahmet bu mesafeyi sıra ile l,OS sııattC' 
1,06 aaatte katetti. ı 

8 lR Arap öldU ve Uç oğluna 17 deve N'uriye gelince, tam öğle .Uzer!, hareket ', 
miras bıraktı. ti ve meıa.:eyi ilk defa bitirdiği zaman 11 t 

Ora kanunlarına "'Öre bü,·ük evllt mira~n ı· ı 
1 

ut 
.. J ın n yelkovan ve akrebi tam blribirfn n ..ı• 

yarısını, ikinci evıa.t Uçte birini, Uçt.lncU de rinde bulunuyordu. Bu aralık lbtığini dtl'~ 
dokuzda birini alır.. tlnnek Uzere durdu ve al>rcplc yclko,·afl ~ 

Bu kanuna göre Uç. karde§ 17 deve,>1 lak nlden blrlblrlcri üzerine gelince tekr&r JıŞ ~ 
.sim etmek latemioler fakat he.sap bir tUrlU ket etu ve nncak aaatin akreple yclkovaıııtı u 
tutmamı§tır. Develerden birblnl kesip parça gene ayni §ekllde bulunduğu bir ııırada kof 
!ayarak t.akaim etmeyi manuu: bulmuşlar; yu bitirdi. 

1 satarak paraıımı taksim etmeği muvafık NeUeede iki mllaabık blrlbir!crinc pek ' 
görmemlııterdir. km bir derece almııılardır. 

Nihayet kU~Uk kardeşin aklına bir fi Fakat acaba yan§ı hangi.si kazanmıııtı~ 
kir gelmiıı mlraa da. böylece tam bir hakklL Bu ıuaıın cevabını 12 mayıs tarihli ııil 
niyetle tak~lm edilebllmlııtır. mızda bulacakamız. 

Acaba bulunan çare nedir!. 

Bu ııu&I mükA!atlıclır. Doğru halledenlf'r 
den 4 kişiye muhtelit hediye!er ''erilecel•tlr. 
Cevapınrın elimize 17 mayıs tarihine kadar 
muh~kkak geçmiş bulunma.~ı Vf' zarfların 

üzerine de (.~rap ııaçıl kaydının il~Ye edilmiş 
olma.'lı IAzımdır. Bu !lualin cevabı 17 mayıs 
tarihli n~hamızda bu!unacl\ktır. 

Varışı hanufsl 
8'azandı 

İki otomobil yarışçıır "muayyen bir meaa 1 
fe .. tlzerlııde biriblrine meydan okuyorlardı. 
Her lkiıi de bu mesafeyi lki,er defa katede 

Rek kamh harfler 
11 

H 7 ber bir fıkra milsabalta~ı aç 10 -1Y""'
1 

ı 
dır. Gönderilecek !ıkraların 1-18 1 S itUJll e• 
olma J8-ı7 IA :?-3-23 d 9 r. GönderıtcC ıt 
lıkralar 6-22-16-l!'i da olmalıdır. l~'' 
!?O-y içinde lm.zalarile c 3-11-12 n fi ı...
lann en 14 Uzellni göndermiş olanlara Jl'lil 
!at 13 erile 4 e 6 Ur. rftl 
Yukarıda rakamla gösterilen harfltıdıl 

yerlerine icap edt-n harnerl kor ve bu bil,, 
funuz hartıert birden yirmi Utc kadar strı'ıl~ 
koyarak okuraanız bir atalar sözilylc kııf§ 
§trıımız. Bu atalar sözü nedir? ıl-

Cevab'inı yarınki nUahamızdıı. buJacıı.ksfll 



!B~r-ıim q,iiciişüm: 
~~ '-"~ ,_.., ~ 

~Dır çaOuşma 
şam(p)Dyonu 

İİlYllrk bayano 
Şayet Türk kadınlanndan birine 

~ır sa'y ve gayret mükafatı vermek 
l \Znn gelirse, n<lmzet gösteriyorum: 

1 Ordu şehrinin ticaret odası reisi 
rlusnü Ak oyun ze, ccsi Mebrure 
Ak ·a verilsin 1 

. Bu bayan, Or<lu orta mektebinin 
hıt~ziye muallimidir. Beş evlat sa-

1 ıdır. Çocuklarına kendi bakar. 
Ayni zamanda fevkalade iyi ev hanı 
mıdır. Mutfağa girer, evinde bir çöp 

Yo~t~r. Bahcıvanlıkla uğraşır. El
cegızıylc cilek tarlasının otlarını a
)' ıklar. Daha da bitmedi: 

... Hasadat memuresidir. Ne kadar 
fagm.ur yağıyor? Nerelerden fırtına. 
ar esıyor? Bu malumatı o tedarik c
d~~ek muhitinden fen fılemine bil· 
d1rıyor. 

Akbıyıkta pazar burada kurulur 

Istanhul konuşuyor ! 

mahallesiııde 

3 

CUMHURIYET'le: 

lnönUnUn Par:sta 
geçen ıuna 

Yıt1ms Nadi de bugiiııkft makalesi. 
n; Pari.s koıır~1nalar111a taJosi.'J ctmi~. 
1'1ıılı01·r·1· "Framta ile Türikyc ara.sı.ı· 
<la :nrıi.ııa..,cbatın bir 1/aloy dat·fl~y'e 
t .ıdit cd•/cmiyccek derece 'c b;lyiık 
olduğımıı,, söyl'yerck a;yor ki: 

Bızim, Sancak ı§inde oradaki Tilrl:. 
lcrin ırhi mevcudıyetlerinden doğan 
haklarının korunduğunu görmekten 
ba<\ka b'r isteğımiz olmadığı artık en 
uf.ık şüpheye yer vcrmiyen bir kat'ı· 
yelle anlaşılmıştır. Bununla beraber 
şu ıkı şey de anlaşılmıştır : 

1 - Biz Fransa ile çok iyi. yanı 
mümkün olduğu kadar ileri samimi. 
ycttc dost o1mak ve kaJmak istiyo· 
ruz. 

Bir k~ltuğa böylelikle beş altı kar
puz sıgdıran, hem de bu isleri mu· 
'affakıyetle yapan bayan Mebrure 
Aksoy h=--kkında kocası bay Hüsnü 
unları anlattı: 

d ... - Ço.-uklanmızm birincisi doğ· 
ugu z man, annemle beraber, ka

lı~~: "Artık hocalık yapamazsın! 

Ak bıyık 
h ilenin ta göbeğinden başlayıp açı~ta aka

M ak 
8 
denize dökülen 18ğımı kapamak lazımdır 

r a .. in hemen arka , 

2 - Biz hakiki istik1i.line kavuş. 
masını bütün kalbimizle temenni etti. 
ğlmiz Suriye ile kardeşlik derecesinde 
iyi dost ve iyi komşu oJmak istiyoruz. 

Burulan Mnra Nadi Fransanın §ar· 
1~i Akd~ııizdc1•i ·menfaatlerine ve sıya. 
sa.mı!ı temas ederek bi::im "emperyıı
ıu,• ol7IWlıiJım1::ı, cvvcl.ô Tıirk'ycni>ı, 
sonra ctra/ımızd-ıki devletlerin ve da. 
ha sonra <l..-ı dı(nyamn sulh ı·c sııl."U
nımıı istediğimizi,, tc1'rarl1yor ve ilave 
ccUyor: 

~•nı bırak 1,, dedik. Karım cevap 
'erdi: "Fenni surette yetiştirilen bir 
rocuk, annesinin ev dısında ve ev 
1 • d • 
ın e calışmasına mani olmaz! .. ve 

d~cuk, be~ gün müddetle geceli gün 
hi ağladığı halde, al'ıcak muay· 

y .. n saatlerde yanına girdi, sütüni.i 
' i, temizliğine baktr. Çocuk da 
tı. tık ağlamamağa, annesinin mek
~ Pten eve dönmesini beklemeğe 
I a~lndr. Annem üzülüyordu: ''Gc-
nırn, torunumu mahvedecek! ? di· 

'
0_:du. - Alı, ağlatmayın şu yavnı· 
agıl E, lut böyle büyütülmez! .. 

arasmda 

.. , akin, çocuk disipline girince, 
annem: "Bu pek iyi toplu t.;ocuk 
l'llu ' Her çocuk böyle olmaz. Bi· 
~ırnki mustcsnadırl .. dedi. İkinci ve 
llrunciı evlatlarır ·z üzerinde de ay
l1i .tecrübe yapılı; ayni netice elde 
cdıl nce art.ık pes dedi ve şöylece 
('scflcndi: "Yaz.ıklar olsun bizlere 
kı bu usulleri bilemedik. Emekleri· h. z bo a gitti! Nahak yere sizleri 
] ·'J; SU?landrrdık ve kendimizi he· 

. ettik. Meğer, annelik o kadar 
dc- ... ılmi ' .. 
''Cıvardaki diğer bazı bayanlar 1 

~ bu usulu taklit ettiler. Fakat ne 
<' olsa karımın yorulduğunu gör- 1 

ınu) rum. D 'wluncü evladımız 
d rlı.ı •u vakıt: 

• " - A,·tık mektebi b:rakacnksın ! 
Çalr mana. kendini bu derece yor· 
ın r ı de lim 1 • dedim. 

"M brure: 

" - C lecck s~neye kadar bana 
-le et 1 • dedi. 

'_'Tayzıkim üzerine kararını ver· 
ı . 

· F, k t ert si sene, t m 'azifesi
n t edece .. ı gun, odasına girdim. 
1 ~. ur hungur agladığını gördüm: 

- Hocalığımı bırakamıyaca-
-; m ! · diyordu. 

''On ın bu a kın goruncc fazl<l 
r tmedım. Yarsın, istediği şe-

bmet camıın "\--.ı,... 
Sultana · . k~:lar inen kısım 

tarafından ta denu:~ . 
halleıı)d.r. 

(Akbıyık ma za çıkan bir genç. 
Burada ilk kar§ınu 

le konuşmağa batladdıkt:ler'ı ı'stekleri ne. 
. 'in er ' 

_ Mahallenız1 
•• 

1 
misiniz, diye sor. 

lerdir, lutfen s?y er 

dum. d muhatabım evvela 
Bu sual karırsın a 

. d .. •ündü. Sonra: 
söyle bır u,,. _,. S'ıin bu sualinize ben 
~ Bakın dc..ı•· ı . 

- • k cevap vereyım .. 
b. hikaye anlatara .. .. d .. 
ır . r&amba gunuy u. · ·· yanı ça.,,. 

Evvelkı ~un f .. bizim mahallede de. 
iki ecnebi pro eosr, profesör saylav 

niz ]ccnarıFndad?tuo'~ramn ek istediler ve bir · · ı·· ua ı g 
Kopru u . k •oföre üstadın evinin 

b·11e bınere ,,. 
otomo . obil Sultanah-

. i verırler ... Otom 
adrc~ n i de bizim sokağa sapar sap
medı geç P ba kurulan ve 
maz burada her çarşam ~ 

1 1 rarHmba paz~· bütün ca~dcyi kap ayan ~ ,,.--

Akbıyıkta çocuklar (madalyon içindeki resmin sahibi kendisini 
tanına matbaamıza gelip hediyesini alabilir.) 

icine girerler. 
rının ~ h . bir ıcy karmakarıtık 
Hanı her angı . . ) 

(ç rdmba pazarı gıbı olmuı 
oldu mu, a :r- • • h 11 d 

B herhalde biıım ma a e e· derler ya. u 1 ~ c 
. ba pazarının karııık ıgı ve p • 

kı çarşam k. 
. l gından kinaye olsa gere tır. 

rısan ı d ben bu iki yabancı profe. 
Bu sıra a . . 

ld"m Kendilerini takıp t-ttıın. 
söre rastge ı . ı· b"' 

. . her adım batında evve a u· 
Bu ıkı zat F 

. tlere dügmeğe başladılar. a· 
Yuk hayre . 'J .• -h retler gıtg. e ıgrenmeye. • • 
!':at bu ayiotikal etti. Ve bu iki oku· 
yıplamaY~. Fuat Köprülünün evine va. 
muş ccn~ ~ar halimizle bir hayli cglcn. 
rınca~a . a ün içim sızlayarak gördüm. 
diklcrın.1; ~e kadar güciıme gitti Ule· 
Bu b~~ı Adamları haklı bulmasaydım 
mezs nız. 'dip kendilerine çatacaktım. 
muhakkak.g• bu hikayeyi böyle olduğu 

Fakat ıız. de yazarsanız pazar yerle· 
b. zetenız 

SSz ıöylemeıi kaidar hcrfWi d,i.i.z:gün 
olan bu gencin rehberligi ile mahallenin 
köıe bucagını dola9maga başladık. Bu. 
rada gözümüze ilk çarpan bir şey de, 
mahallenin karakolu oldu. 

Akbıyık karakolu, yarısı metruk cam. 
sız çerçevesiz ve yıkılmak üzere olan 
fevkalade harap bir binanın diger yarı. 
sında birkaç odaya barınmış .•. 

Devlet otoriteııle alakadar bir daire
nin böyle bir binada kalmnsma nasıl 
müsaad: ediliyor hayret etmemek kabil 

değil... . . . . 
Akbıyık mahaJlnının ıkı büyük ve 

esaslı derdi var: Bunlardan biri sokak
ların, bilhassa tren yolunun deniz tarafı 

gı 1 ga ı·ne eröı yumanlara çatılmıt 
. bu ha ı " 1 

~1~~ ki dogrusu bu daha yerinde yapı. DDu merası m le 
mış bir it olur. - ( diploma tevzi t-dlldl 

Bursa Askeri 
Lisesinde 

= l t Zira vakitlerini kro- Bursa askeri lıseıını bitirenlere mü. 
kilde ça 

1~: dakikuı dakikasına kifat tevziı merasimi dun yapılmıştır. 
nometre gı daı, taksim edebiliyor. Mcrası'mde hukumct erkanı ve talebe . l · arasın 
ış crı ksattıi• yok. Yalmz uykusu az aileleri hazır bulunmuştur. Evvela is-
H~~ d clort be~ saat uyumak ona tikliJ martı söylenmiş. ıonra mektep 
Gun c 1. r Fevkalade bir yaradı· 
kafi gledıY .. 0 ·bellı' Son zamanlarda, müdürü kurm y .>arbay Ne~et mektebin 

ugu .. ı 
lışta .0 b' de rasadat iti aklı. Uyku tarihçesini yaparak top an tının mana ını 
iizerıne bır. 1 kulaiı kiriıtedir. Yai· anlatmıştır. 
yurkcn 1 e ·· • b u v ğa batlayınca - ruzga· Nutuktan sonra u sene mektepten 

kısm•nın muthit karanlıgı, digcri de 
1 ~-'?O metrelik açık bir yerden sahile 
akan buyuk lağım .. 

Evet şaşmayın. Medeniyetle alakası 

oldugunu iddia c:!:ien ist.bulun bu 
semtinde, bir analagım var ki. denizden 
metrelerce once meydanı ~ kar. miılev
ves muhteviyatını bir müddet açıkta a. 
kıttıktan sonra denize döker. 

Bu miıthı§ mikrop ve hastalık yuvası. 
nın etrafındakı evlerin feci biçare!iğin-

dcn bahsedecek değilim .. Fakat bütün 
bu mahalle halkı, tifodan nasıl kırılmı
yor .. tıte buna şaımak gerek ... 

HABERCi 

Şark Demiryol
larının emlaki 

284 parça mDlk 
mevcut kunturatlarla 

devredlldl 
Şark demiryolları kumpanyası dev. 

mur yagma vaktin gece yansı ol· birinci çıkan 3324 numar h Tahsine, 

ra. fırtn;;?·:~az - hemen bahçeye ikinci 3590 numaralı Resmi.> e. uçuncil· tcmın ed"n emlake malik bulunuyordu. 
masına . . k'k d Sabah· 
f 1 . aletlcrını tet 1 e er. 1 çıkan 3497 numaralı Samıyc vah muav • 1stmbuldan BJırneye kadar yapılmış 

Jete devredildigi zaman ıirkcte ait bulu • 
nan emlakin de vazıyeti mevzuubahs 

olmuştur. Şımdı anlaımı Büyük Mıllet 
Meclı i tarafından tasdık c:ı:lıldıoi ıçln 

bu cmlakın de ıark demiryollarına mev 

cut kunturatlar ve şeraitte drvri bildiri) 

mi§t r. Şark demiryolları adeta şırketin 
umumi yolcu gelırinden daha çok gelır 

rr ?r 'd neticeleri. şifreli İ§aretleı e ni Edip taraf ndan b rer saat ht'dıye 
leyın 

8
c, a ceker. Her gün, akf&l1' olan bu emlak tam 234 parçadır. 

Ank~r Yk d r bütün meır.leketleı, cdilmiştır. Bu emlakin imdiki kunturatlar. bit· 
üzerdınedaak. a~sadat merkezine k~: Tahsin hediyeııni aldıkltar.. SOl'ıa ~r· tikten sonra Devlet demiryolları idlre i 
Lon ra ı . . · ebnı kaıdatlan namına, ıoz ıöy emış, genç er 
d

. h dutları içındekı hava vazıY ·r ne şekilde kı tlanılacaklarını ayrıca teı-
ı u . . • neticeye o- cumhuriyet, inkılap ve vazı e ugruna b:t edecek ve kuaya vcrılmesi lizın--

bildirdikleri ıçın. umumı and içmişlerdir • 
da belli olur...... --------------- gelenleri kiraya verecektir. 

ra • • • k l 111 1 Gene anlaşma mucıbince şirketın si· 
Böylelikle, bayan Me~~U· Ortame ep mua m parit edip tesellüm etmediği malzeme 

re he~ .aile, hcn_ı vazifc,dahed: h~yı'"; yetiştirmek için ile kunturata raptedilmiı taahhütltri de 
d Aynı zaman Devit dcmiryollarına intıkal edecektir. k::ıdı~ı ır. uldür. Fakir talebenin Maarif vekaleti orta mektep muallımi 

i~lerıy!e. met~ ·çin birçok muvaffa· yetittirmek maksadilc Gazi terbiye ens. 
. ını t"mın ı . b da 

ı:reçım. db' }er almıştır kı, un n titüsünde açılan kursa de,·am eden mu· 
kıyetlı tcb. ır znnda bahsedeceğim. ıllim mektebi mezunlırı hakkında bir 
da ba11ka ır yak mu. Tam manaıiy-

H kkmı yo · kanun projesi hazırlar.ııştır. . .a • -ükafat alması lazım ge-
le ıctımaı ... d v•l ·, Bu projeye göre, ortamektep mualli-. ah ·yet cgı ~ı . 
len hır§ 11 

< Vi\ • NQ } mi yetiştirmek ıizcrc açılan bu kurslara 

devam eden ilkmcktcp mualhmlcri kurs 

)arın devamı müddetince maaşını almak 
tartıle mezun sayılacaklarıJır. 

Ukmektep muallimliğine dönenlerle 1 
ortamektep muallimi iken d"ğer bir ders 1 
hoc'lıgını almak için kursa devam c· 

dcnlcrin kur ta gcçirdık'cri muddet l 
kıdemlerine zammedilecektir. 

Siyasetlerimiz bir iki k8J3 göz işare. 
tıle bile analşabilecek sarahat \'e ka. 
biliyeti haiz bulunuyor. Eğer netice 

bu tahmine muvafık çıkanıa başvekı· 
limizin ayağını Parisc düsüren tngiılz 
tel\'İC merasiminin Londradan C\-VeJ 

diğer bir tctvic vazifesi görmüş oldu. 
ğuna hükmedeceğiz: FraMız • Türk 
dostluğunun tetvici. 

ULUS' ht 

Belçika ve M lletler 
CemlyeU 

nclçikaııııı yeni Si?f:ZSİ tıa:-'yctini 

tctkil~ eden Ahmet Şiikrii Esmer, 
bu devletin Fnuısaya veı lngUtçrc!J!J 
1:ar~ı olan t"<ılahUtlcriııden ·'" ~art'tı. 
rı kabul cdC1 el• sıyrı?abild:ğ'ni ya::ı· 

ybr: 
1 - 'Belçıka, hudutlarını tecavüz. 

den korumak ıçin liı.zımgclcn aslteri 
hazırlıkta bulunacak. 

2 - Belçika, to:>raklarının. tc"ın-üz 
kasdile, bncıka bır devlet tnrafmdan 
kullanılmasına razı olamıyacak. 

3 - Belçikayı lngıltcrc \'C Fransa 
lt""avtlzc karııı koruyacaklar. 

4 - Bclcika Mıllctler Ccmiyctı ılc 
gıriqtiii t., "hhU•tcre sadık kalacak. 

'Eımd- ı Pra ısa i~iıı dol'an mah:: ır. 
Zar ne'"rdir1 

Ahmet Şıil.ru ~öyle cevap veriyor: 
Belçikanın her hangi bir buhran 

içınde takıp cd ceğı hareket hattının 
önceden hılinmcmesı, Franaıs harp 
plan1antun kat'i olarak yapılmuına 
eng J tetkll ed r. ÇUnkll ~u pJ~a r 
hazırlanırs:ı. Belc;ikanm .-öy.e Ye boy· 
ı harek t karan ka~ısında değif;m('k 

lea" eder 
Maamıdih lngıltcrc ıle ask<'ri saha • 

da yapmava ba ladı·wı daha sıkı teı;ri· 
kı mNıa• ile Ji,rn.n~a bunu te'afi edece. 
ğc b nziv"r. Bt'lçıkanın yt'nı siyasi 
vazıvc ı, ta,r.iltcre •le Frrınsa arosın-

dnhi l<' aniidü ~a·"lamlaı:ıtırmak gibi a. 
d ta b ltlenm dık bır netice Yermiş. 
tır. B lclka mcsrlesi bu bakımdan 

harn'cn cvvc'lu Fas buhranına l:e,zc
di. İn<>'ılt re ve Frnn°a arasındaki si. 
yasi te r"ki mcuı 'e Frl'n11·z hnrbiye 
n zırile ha\ a n zırının f ı ~·ıtcrcyi zı. 
'.'ıarctlrrl te ahilr rden acltcri hazır. 
h'c, e!!kı antant kordiyal'ı ar.d·r· ·or. 

YENIASIR'da : 

Tahrlkçll r (e~crJI bir 
doatluf u 

sarsamıyacaklardır 
1 .. mird.c rıloon l'cni Asır rcfil.!ıııı::.ın 

ba.1muharr:ri llah·kı Ooakoğlu &~e
l liıı Paristc Fraıısl hııkıinıeti tara. 
luıdaıı pek hararetli bir :mrette karfl
lanı~mdmı bahsederek Türk. Fran.,ıı 
d".>Stlıığu c'ra/ında ~il satırlan yazı. 
yor: 

Antakya ve İ8kenderun ihtil1fı 
Türkiye ile Fransa a.rumda me1ele ol. 
mıyacak kadar ehemmiyet.iz bir mev· 
zu idı. Surıyedekı Vatantlerin • .adet1e. 

(&ıyfayı ~ri"iı) 



Yazanı Nacl11e izzet 
, Her bakla ablam Hadiye'ye aitUr. Kauer kurt.m: 

-10-
- Şu halde aziz yeğenim. Bu 

hastalığın önüne geçmek için tek bir 
iliç var: Bir gün bile daha fazla dur 
maclan buradan derhal savuımak ... 
Artık nakledilebilecek bir haldeain .. 
Hemen §İmdi bir araba getirteceğim. 

Fakat genç milyone! amcaam· 
dan bu sözleri beklemiyordu. Sımsı
kı yastığına sarılarak itiraz etti: 

- Hayır ... Gitmiyeceğim .. Size 
aııkım diyorum ... Afkm ne olduğu
nu bilmez misiniz siz} 

- iyi ya ... lıte bunun için he· 
men ıi tmek lizım !.. 

- Beni iyi edecek ilaç burada .. 
Dünyanın hiç hiç bir yerinde bu ila
cı b61amıyacağnn .. 

- Lem·i sana söylüyorum: Bir 
felaket çıkaracakım ! 

- Hayır hiç bir felaket çıkarını-.. 
yacagım ... 

-Sen bizim ailenin prensipleri· 
ni bilmiyormuı iibi söz ıöylüyor
sun. 

Lem'i kuvvetle tekrar ederek: 
- Felaket çıkarmıyacağım. Nec 

layı seviyorum. Onunla evlenece· 
ğim. Hepsi bu kadar ... 

Cemil bey yerinden sıçradı: 
- Nasıl? Evlenecek misin} 
- Evet. 
- Neclayı almak mı istiyorsun) 
- Tabii, mademki onu ıiddetle 

ıeviyorum. 

- Ya ... Öyle mi} Bu hareketi
nin bir felaket olup olmadığını bil
mem. Fakat çok büyük abdallık edi
yorsun. 

-Niçin abdallık olacakmıtl Ta· 
rihte çoban kızlarım alan krallar yok 
mu ki? ... 

- Belki 1 Fakat ne sen bir kral
sın, ne de Necla bir çoban kızıdır. 
fyi dü§Ün Lem'i!.. Necla basit bira
damın kmdırl.. Babası bütün serve· 
tini kaybetmiıtir. Bugün on ;>arası 
yoktur.. Sonra Necla hayatı pek 
mahdut olarak tanır ... 

- Ne ziyanı var> ... Ben zengi
nim ya!... 

- Nedinm iyi bir tahsil gördü
iü §Üpheaizdir .... Fakat bizim yap. 
cbjımız kibar hayatla hiç bir ünsiye
ti yoktur. Bu husustaki iÖrenekle·
ri çok kıttır. Sen ki etikete çok, 
hatta lüz"ı'!lundan fazla riayetkar bir 
gençain. Bir kahya kıziyle nasıl o
lur da evlenebilirsin) 

- Bunlann hepsi benim için 
çok ehemmiyetsiz §eyler ... Kız güzel 
ya .. Benim büyük servetim ve yük
sek ismim onda eksik olan §eyleri 
tamamlamıya kifi gelir. , 

- Peki.. NedBya bu izdivaç hak 
kmda bir ıey söyledin mi? Seni sevi
yor mu} 

- izdivaç hususunda mı? Hayır 
henüz bir ıey ıöylemedim.. Bunu 

daha cic:ldi bir tekilde düıünmemit· 
tim ... 

- Görüyonun ya! ... 
- Hayır. Bu gece babasına söy. 

liyecejim. Daha dojru olmaz mı? 
- Ya ... Dem.ek ki hiç tereddüt 

etmeden bu münuebetaizliği yapa· 
cabm? 

- Niçin tereddüt edecek mi· 
şim? .. Size Neclayı seviyorum diyo
rum! 

Cemil bey genç yeğenini bu katt 
kararından vazgeçiremiycceğini an· 
laymca §Unları söylemekten bqka 
çare bulamadı: 

- Pekala .. Benim için saadeti· 
ni temenniden ba§ka yapacak bir i~ 
kalmıyor. Sonradan bu ite piıman 
olmamanı dilerim. 

Lem 'i belki de hissettiğini söyle
diği bu qkm derinliğinde mübalaga 
ediyordu. Geçirdiii sefih hayattan 
vakitliz olarak yorulan ıencin kal· 
bindeki bu qk yavaı yavq kendisi 
de farkında olmıyarak doimuıtu. 
Vakit vakit hayatın her türlü zevki
ni tatmaktan mütevellit bir dütünce 
ile içeriıincle derin bir bıkkınlık, bir 
beqinlik UY&nJrcb. Genç )'atma 
rajırıen hayat onun için çok gayeaiz. 
çok enterellizdi. Halbuki timdi. 
ruhu. yüzü gibi taptaze olan bu genç 
kız ona bilmediii yeni yeni ıeyler 
öiretiyordu. 

Cenç kızı biraz mübalaıab bir 
ıefkatle dütünüyordu: 

.. Necla onun kU111,. onun malı, 
onun her fCyİ olacak.,. 

Bu hal herkesin gözlerini nasıl 
ela kanul§tıracaktı 1 Geçtiği yerlere 
altın saçan bu nazlı pap zade or
manların köıeıinde keşfettiği fakir 
bir kızı bir prens kadar yükseltecek· 
ti.. Her feyden kıpkırmızı kızaran 
bu küçük periyi istediği §ekle soka
caktı. Onu azametli ve göz kamaş
tıran bir J,nunefendi mevkiine çıka 
racak, ihtıpmları, zinetleri dillerde 
deatan olan bütün ecdadının kadınla 
nnclan daha parlak yapacaktı. O mi
ni mini bir lüb bebeği olacak, pır· 
lantalarla, en kıymetli elmaslarla 
süıliyecek, nadide biblolarla sara
caktı. 

Onu parlak ve etrafına ıqaalar 
saçan bir halde görmek istiyordu .. 
Bütün kadınları gölgede bırakacak, 
erkekleri meftun edecekti!... 

.. Güzel, zengin ve tık .. Bir sene 
geı;meclen Necla Şifli ve Büyükada 
kibar hayatının kraliçesi, göz bebeii 
oı.caktı. 

Bu parlak ve mesut projelerle 
Lem'inin gözleri parlıyor, yanakları 
kızanyordu. 

- Benim küçücük, mini mini 
güzel nipnlmı .. Sana tapınıyorum!. 

Ve Necla nuıl olurdu ela bu çok 
yakI§ıklı delikanlının bu sıcak aık 

ri sayılacak kadar az olan Ermeni kelimelerine mukavemet edebilirdi} 
Taşnaklannm ve Fransız müstemleke Nuıl olurdu ela bu nihayetsiz serve· 
memurlarının tahrikitı teeasilrü mu. tin ıihiri gözlerini kamaıtırmazdı?. 
cip bazı vaziyetler yarattı. Asıl Surl· Nuıl olurdu da bir Pa§a gelini ün. 
ye halkının Tllrkiyeye karşı besledtği vanma kal'fl lakayt kalabilirdi? ... 
sempatiden §Üphemlz yoktur. Ermeni Evet 0 en asil bir aileye intiaap ede· 
ekseriyetinin TDrk tezine taraftarlık. cekti. Bu bütün dünyadaki Nedi. 
tarı tezahürlerle ifade edilmiatir. lann bqlanm döndünnek için kifiy. 
Fransanın büyük menfaaUeri TUrkL di. 
ye ile beraberdir. Şu halde Uç devle- v 1 

ı anız .... 
tin, yüksek menfaatlerini, mahdut Yalnız bu wlak izdivaçta si· 
tahrikçilerin kurbanı yapmıyacaklan. yah bir nokta vardı. Babasmclan ay. 
nı, erpç akil ve mantığın icablanna nlmak 1izmı li·-..-1 fe J'UllUU. 
uyduracaklarmı biliyor; ancak bunun Artık ebediyen beraber yqıya-
gccikmeslnden llzUntU duyuyorduk. mıyacağı dütünceaiyle 0 kadar meı-
Şimd4 devam eden ve başlamak ü- ut olan sevıiJi babumclan .. 

ıcre bulunan görtlfmelerin bu ay için. (.Deucınıı var\ 

de neticelenmeal ümitlerinden çok de. ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii __ _ 

'HABER-~ 

ırakta bir isyan 
teşebbüsü 

Maznunlar hakkında 
takibat batladı 

Baidıt 9 (A.A.) -Orta Fırat ft Dl
nnye mmtalraunda •tuetlır UUldla 
iayın sıkıtmık mabadını aUdtD .. 
ıulkaıt banketi keıfolW'lmqtur. 

Bu huıuıta nqredilen reamf tebUle 
ıöre. maanunlar ara11nda ayu &nPllk 
dan Alnn Yalint, ve Muhsin AbutabOı, 
mebus Abdülvahit ve aynca dalla Ud 
mcbua vardır. 

Hükumet, bunlann maıuniyeti tepi& 
yelerinin kaldınlmaaını ayan we mebu· 
un meclialcrinden iltemiı n iki meclil 
te bu kıran ittifakla kabul eylemittir. 

Bunun üzerine mununlar tevkif o
lunmut ve §imali ırakta nezaret altında 
bulundurulan bir mahalle ıönderilmit• 
tir. Divanyedc vaziyet sakin olarak de
vam eylemektedir. 

Çok ucuz 
kiralık 

fiyatla 
kUşk 

Nezareti fevkalideyi haiz hava· 
~ar içinde müteaddit meyve ağa~ı 
bulunan sekiz odalı kullanıtb bir 
kt>§k ister senelik, ister sayfiyelik, is
ter başlı başına, ister ev sahibiyle ki
ralıktır. 

Adrel: Kuzauncuk Nakattepe 
mektep kaı'f111 No. 27. 

Yeni n'f'ıat 
Yeni edebiyat 

"YeD1 edebiyat,, ıueteem1a 8 met l&,Ylm 

çıkmıttır. Bu 1&7tda Mehmet llellm!n AbdW 
hak H&mlt n 2 OIDCI um1a .. SU f&DWll.. 
Yuaut Zl,yalım Aluaet ffaelm Jııaklmıdekl ld 
tabı u.rtadt 1JerU BulUlaln bir ttalddl, U 
yatro n mualld *-'•Hıert Tardır. Que.tedl 
muıeueraruı l'OIDU mtlkAfatmı kuanu 
eeertDln tetrlkuı " forma fe)dlnde ....Uen 
··dQnyaıun .. 11891 ~" ....... deftlll 
etmektedir. Oku1UCUlannma ta1'11119 IClerla. 

ZA Yt - MüdanJa tametpap Jna 
mektebinden 932 aeneainde aidatım ft• 
hadetnamcmi zayi ettim. Ycniıini ala- ı 
cağımdan cskiıinin hükmü yoktur. 

Emel s.a.hat Sevenıül 

nma güçlüğ 
il yı kuvvetleştirir·. 

(.., MNI• 1 tllc(4e) bir köoeye sindim. İtiraf etmel 
ı. 1* rmm bmaue. Altmda iV i&a. müthif çarpmtılar duyuyorddl-
W ~: Kaldı iri,· ~ ~ 
~tarihi fadaludu blr /ı:Mituıt l~ıc ... , ffl!lt'tl 
~. Ula.." • 1>4rtı1IUJM4 ~ mwm : 

• eledim, bu ftllmcleld uftrle. 
rbı ~ palalardu, lll'tlann. 
clakl uua paltoludu, ~ 
ft ller •aUerlDcleD belli ki bu .... 
Çarhlı: dnrbad9 1b1Qa4a 4*n:Jl.ll et· 
mil bir Popom'clur. 

Çok a•rlp· bfr edebi 
hadise 

a.,..-er1e11 ~ W mtW11 
Adana.da yakxıl.:ınıp dün lstaııbula gc. 
ttrıldiklcı·ini bil"yorsııntt::. Bu g:inh."Ü 

aab~h ga::ctelcri bumı 00.l?and.rarak 
~yor:ar. Bu u:.(ryanda Tanın bu h.a. 
bere ayırdığı $8funl.arda fM satırları 

- UirG/ ctmaUy1m M • ti1'8f~rek oku
deım. JlllMrrlr bamhn w.ssıl ya::;nı~, 
M. Zekeriya bunbn nasıl bcğenmi-1 
w Tan ncı.!ıl ~Umt:ıtirt 

Eifer bu 8afır~ar Tan t'hrfr heyeti. 
tıitt nbi reutfne ııyuyorst.ı doğntmı 
kcndiler:nı Halid Ziyayı ta:ıımak ve 

bc~cnnu:k gibi "tatlı b:r mihnet" ic ı 
mu11f tutn·a.T~ d.oğru oTur. Lüt/cıı ~'U 
fac:ayı oku!funuz: 

RANDEVU ••. AMA. .. 
Tevfik gaaeteci olduğumu anlamı~

tı. Hatta: 

"- A~kolsun r;9cuğn .. Amma çalL 
ııyor." dedi. Sigarasını içerken du. 

manlann ara."Undan bana bakıyordu. 

Bu mrada ılgara paketinin arkasma 
§unlan Yal.dmı: 

.,_ (00) numaradayrm !" 
Paketi g&ıterdim. Tevfik gördU, 

Cebime koyarken polis, müph~m bir 
§Qphe ile yerinden dofru!du ve kapu

tunu çıkararak kompartıman kapısına 
aatı. 

Derhal oradan ayrılarak va.gonun 
nihayetindeki heliya girdim. Kapı a. 
çıldığı zaman kimıcnin r&emiyeeeği 

8CytJh4l\>ı ~mUıôiJ ild fird 
ribirlerine 'bağlı baılwncıhı7e" 

yalnızca helaya gitmderiM i 
~bını,, ya.ni Tmı m&tAarriti 
<kın cınlata1'.ın ~y'lerin bir m 

ib,, ·~t oldKğıınu da açıkça t 

"''1 bMlunMaktadcr. 

EmuiBO 
Son Posta 

mubarrlrlodeo 
bir istizah ı 

Firarileri izmit kapdarmda 

la ka?'§ılamak için latanbuldan 
rjk edilen'' ''Son Poeta" m 
YUllmm bir taralmdl. töylc dl 

"llalı.YJt bir Mbtto memu"' 
/ııt<Jan çGI~ mfibt.ıldğıtlıı bir 

rC3t0clc yerine getirilen bu tn 

yet bi'c beni ne katilkri gö 

hatta ne de 1..-atilkrle gö 
nı.ahnını eı<ı:cnı.ecli.,, 

Bu ae mubariyet be uiaim ?. 

ne yaman §eymlşaln ya."':u ? ... 

Ayni yazının alt tarafmdl. 
m1.n ark&dq eunıan da eöylil 

"Mtıhrumfyct• dc~/fime 1ı,iç 
ym. Mc~ 'dı bu. l?a.:cn ,,ayanı 
bir 1-.--atilıa görii~~bür:tok, ~ 

gi bir merr.Jebet Meıri14' ""',.,,~ 
pa.~ilım:ktcıı An' t",k ~ gii.91 

rok daha lotymetltdir.,, 

"Silik herhangi bir memleket 
n!,, 

Allah allah... Bu ela kim 
Hayal eWfin fU allit memleket 
nm pyrimer'I tualarm 
soııra acaba bi& de ıörebileld 
deramr 

1 Ç E R J D E : f miyen halkın kal&bahk bulunduğu yerlerde I • AmerUcaa ~rl Rokfelltrı 
1 puar malıallerinde temaltlcr ..ırllınem, hal nı.tana lllO lılD dolar teberrtlt 

• zmlr ~ualllmler blrllfl eeneJlk l<onıre krn çok okudutu LeylA ile ııecııun, Atık Ke Ut A • 
ainl akdetmıı, geçen seneki mesai raporu rem pbl klta lann sade ve temiz bir l1aan para tlUda Jal 1ılr lbGae 
okunm111tur. Yeni idare heyeUne Gazi mekte yazılmaaı ~ la ve bu mu.,., 'IWMD!ataDda ADn'llllU-
bl b&§muaıumı Fazıl, muallim Cahlt. Dum va r. ratmdan çıkanJu t9kl -* k 
Juprnar mektebUnden CelAI, Kız muallim D J Ş A R 1 D A : • llOll -••arda lluJpNtaadu 
mektebinden Vedide, latiklAI mektebinden • Şamdan gelen bir habere (Öre, lklnct ltaıra. AbnaDJa. tquı.,. " Çek 
Atı.en ve Kahramanlar mektebinden Cemal Hamldln oflu ıeh&ade Sellin, CUnyede ölınllf ya kUlltyeW miktarda J'Ulllurta 
aeçllmiflerdir. ve amcuı Vahdeltlnln yanma gömUlmU,tUr. bqlamlfta'. Kafer' P91Dlrt .. lhnM:a':mıı 

• lzmtt vallal Hlmlt Ankaraya rttm~tlr. • Londra otobtıaçtnertnın yaptıklan srevtn tımuttır. 
.Y. Dalrkeslrde ıttııı bir aergt açılm'flır. Bu önOmlladekl hafta içinde de devam edeceıtt • YlıDUdatan .._...... ~ 

sel'l'i.Ye tataııbuldan da reu&ınlal" lfUrak et anlqdma.ktadlr. dün 611eden 8C111J'a lıafb1ank ~ 
mlftlr.120 tablo tM,blr ed0ınekted1r. • YupalayYıuun UakUp 19briDe &1~ = ~u:.:- lıllftu .... 

• Sümor buıkm Uk yılma ait bllnço lktl b&fvekll Stoyadlnovlç beraberlllde bUkQmet •ttal)'Ul. ~ Karlo il-' 
sat \'ekAletlne YerilmifUrr · Bıuıka Wc yıl bltn erkAıundan bir ba7U olduğu b&lde cenubi .metre )'Ok•l•nk dUQa )'Glr•ldilr re 
toaunu kArla kapaml§tı . Sırbıatanm kunıl~nun 2~ ncl yıldönümU kırmııtır. Bundan e\'91 

13223 
metrede 

• Macar hUkQmeti iktisat mUtelıautaJarm kuUulamalarmda bulunmuştur. kor lngillzlerdeydi . 
dan protuör Nlkola ıebrimlze gelmifUı', dQQ 

&kf&111 Ankaraya gitmiştir. MUtehaııaıa yur 
dumuzda iki ay kadar kalarak lktlııad! tet 
kikler yça.caktır. 

• Buı-ün I'..omanyanın mlW bayramıdn'. 
Bu mUnuebetıe bu sabah Romanya general 
konsoloalufunda bir reııml kabul yapılmııtır. 

• İki Franııs pro:eaörtl reker eanayilıDla 
etrafında tetkikler yapmak üzere §ehrimize 
gelmlıtlr. 

• İki "gün evel tehrlmize gelml§ olan mali 
ye ,·eldll Fuat Atralı dün akpm Ankaraya 
dönmUıtUr. 

• Betlkt&f halkevmde bir çaylı dana veril 
mııttr. Da\'etlUer gece ikiye kadar etıenmtı 
lerdir. 

f Esnaf dtspan8eri )irml mayıata merUtm 
le açılacaktır. 

• lnblaarlar umum müdürü Mltbat idan 
nln bütçe ''e kadrolan için Ankaraya rttmıı 
tir. 

• Dalılllye vek&JeU memlekette kWtor 
ııevi;yellnJ yUl<aeltmek için eaaalı tedbirler 
almııtır. Bu arada ha'kevlerlne devam• et 

... 

10 
PAZABTESl 

UATJS - 1937 
Htm: 13M - l!lefer: 21 

"'-oee 3,06 12.10 ll.OI 19,H 21,01 2.48 

G9(ICN 8IUIS BIJGON N'B OLDIJ f 
Habq tmpuat.oru KudllM muYUalat ıt 

m(fUr. 

• Eakf İspanya kralının KQbada 
ottu Kovadolapam XUba ıt1Jıelllk 

:!• O. olan lmdincmm feüble karat 
mlftlr. 
Eakf pnu, bu imla• evltlllllılk iÇllt 
OC4tmı terketmeklı itham 
Sabık kanama ayda 100 do?&r nafald 
cekttr. 

Tyrol'ün göz kama9tına manzaralı ve latif yerlerinden Nev-York'a kadar ... Skilerile .. Danelarile .• 
larile.. Esrarengiz gecelerile.. Sefahathanelerile ... lpizlijile... ' rin bir memnuniyet hiueyledlğfmlzi 

gizliyemeyiz. Hatay anlqmaaı. ye6 
ticaret muahedeeJ TUrklye ile Fransa. 
arumdaki dostluklan eamlmaz bir 
duruma getirecek, Suriye huduUarmı 
tekeffül edecek muahede de yalan 
9aıtm hant adma en bOylk ~vvet 
ve emniyet tepil eylljteoektlr.• 

.~~~~;7c;~~N G C N E Ş K A A L 1 
INCILERt Fransızca sözlü filminde gözleriniz önünde canlanacak ve batrollerde bulunan 

~ senaı nrenler için bu ctızeı 
netlcıtJer •vin9 Jraynafı defli midir? 

Kral VI ncı Georgt:'un taç pyme törenin Kahraman L U 1 S T R E N K E R ilihi yıldız MARJON MARSH de gösterilecek olan bu film usart 100 

mll1ml ldfl taratlQda.D ~- 1 Size her noktai nazardan zevkli ve heyecanlı 2 saat ıeçirte:elderdir. 
Kemlelcetimiade ~ pek yakında ,.ıma s AK • 

.. l!.AKA· R- YA· aln· e· ma.s• m• da• ' •öste· rfl·•c.ektl. r •• ~ ~-.. ,.. Bu a)qamdan iti~en ~ ARYA sınemasında -·-~ 
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inleyen 
ses ..• 

(lngili:: muharriri Olipha.nt'm bir 1 
'h.ortU:ık hikayc8i). 

Hindistaııdan avdetimde Brentwood 
da bir maliki.ne kiraladım. ailemle 
birlikte oturacaktım. Bu Şehir, lskoç
Yanın gayet zengin ve \•erimli bir top. 
rağı titerindc bulunmaktadır. Cenubi 
Asyanın sıcak ve sıkıcı ikliminden 
kurtularak böyle yeşil ve sulak bir 
Yere kavu§tuğumuzdan pek seviniyor. 
duk. 

. Oğlum Roland biraz ilerde olan E. 
dımburg ı· . . N ıscsınc devam edıyordu. 
~le<Jeceğim hadiseler cereyan ede

cegı sırada, ben, bir iş zımnında Lon
drada bulunuyordum, Karımla. çocuk 
alnmı y · ·k· • anı ı ı kızımı ve oğlumu sıh. 
halli ve nC§Cli olarak bırakmı§lım. 
Lonm:a civarında ba§ka. bir şehre git. 
mem ıcap etti. Lakin az mUddet kala
cağım için, adresime gelecek olan 
~~tuplanmın arkamdan gönderilme
sını otelden istcmemi§tim. Bu sıralar
da yuvamın sükununu bozacak hiçbir 
hadiee olmıyacağına dair kat'i kanaat 
beslemektcydim. Payitahta avdetimde 
:mektuplarım arasın~a iki üç telgrafın 
birikmiş olduğunu gördüm, Tesndü. 
fen en son tarihlisini açtım. Karımın 
Yazdığı şu satırlar gözüme çarptı: 

"Neye gelmiyorsun? Neye ccvnp ver 
miyorsun? Allat rızası için çabuk 
dön. Günden güne hastalığı artıyor.,. 

Beynime bir sopa inmiş gibi a.f alla. 
dım. Hasta olan kimdi? Herhalde, gö
zilmün bebeği gibi sevdiğim tek oğ -
lum Roland! 

Ellerim titriycrek ikinciyi açtıın: 
"Doktor bir beyin hUmmasınd~ 

.korkuyor. Çocuk, gece gündüz, senı 
sayıklıyor. Çabuk gel.,, 

llk işim şimendifer tarifesine bak· 
mak oldu. Geccyarısmdan evvel hare
ket edecek hiçbir tren olmadığı için 
mektupları okumağa koyuldum. toto 
orada bütiin izahatı öğrendim: 

Son zamanlarda oğlumun revni 
dönmüş. Hatta ben gitmeden evvel 
halinde bir fevkaladelik ''&.nnış ama, 
beni işimden ahkoymamak için kadın. 
cağız bir gey söylememiş. Günden gü
ne bu hal çocukta artmı3. Nazan dik
kati celbeden bir §CY de, Roland mek
tepten dönerken midillisini hususi par. 
kımızın bir kö3esine gelince dört nala 
kogturuyor, rengi ölü gibi sapsarı, 
kan ter içinde eve koşuyor. 

Sorulan suallere bir tilrlil cevap ver 
mek istemiyen oğlum, yalnız mektebe 
gitmekten adeta tiksiniyor. Akşamla. 
n birinin gelip almasını istiyor. En 
Ufak bir tıkırtı kendisini ürkütüyor, 
irkiltiyor. Korku nedir bilmiyen oğ· 
lumu~ gUnün birinde, annesine park
ta mUtcmdiyen garip garip 21esler işit
tiğini ve gölgeler gôrdüğUnü söyle. 
Yince, annesi, onun hümma neticesi 
hezeyana kapıldığına kanaat getirmiş, 
doktor Sinson 'u çağınnı§. 

O akşam, büyük bir helecanla Jıa. 
rcket ettim. Uzun kış gecesinin ay
dınlanmak bilmiyen sa balıına karşı 
Yuvama vardığım z:ıman önüme ilk çı
.kan uşağa: 

- Ne var ne yok? . diye seslendim. 
- Bildiğiniz gibi efendim. 
Arabayla parktan geçtiğim zaman 

eski en.tonun harabesi olan köşeden 
dönerken, ağaçlar arasında bir gölge 
iörUr gibi oldum ve kapıcınnı ihmal. 
cilik ederek içeriye bir dilenci yahut 
Serseri koyuvcrdlğine kanaat getirip 
fena balde kızdım. Fakat birdenbire 
atlar da ürker gibi oldu ve h!zla o 
Yerden geçeı~c dört nala köşkün ka. 
pısına vardı. 

Kanm, elinde bir şamdan, beni bek· 
liyordu. Yavaş sesle, g(ıya çocuk işi
tecekmiş gibi: 

- Uyuyor! - <ledi . 
. !çimde büyük bir heyecan vardı. E. 

eıge gelmişken bir türIU içeri giremi. 
yordun:: İt'tc o anda gayriihtiyari at· 
~:n donmek istemediklerini farket-

=------

.. .. .,da bunların birer se. 
• Ç" kU O.,... 

geldı. un ğ düşünmcmi§tim bi-
bepleri olaca mı 

le... 'rd' og·ıumun yatak 0-
B' aya gı ını. m dan yavaşça baktım. 

da.sının _kapıs~teşten dalgın bir hali 

Onun hı~r~is rahat rn.hat uyuyor 
yoktu. Bı a ' ag·tıyarak anlattı: 

'b'ydi :ga.nın, cd' gı 1 • .. teınadıycn ısrar ıyor-
Bocuk mu rsiıni başladığından.beri, 

a Kıe ıne~ h 
mus- ktcptcn dönerken. :ıra.. 
her akşam ın:_ zaman inliycn bir se
beyc yaklaştıgı 

sin: 1 Bırak içeriye gireyim!., 
'' Anne. - .•.. duyuyormuş. Bu seste 

diye inledıgını · le bir acı varmış 
.. 1 bir yalvarış, o) 1 . 
oy e f' ·Ieri ürperiyormuş. sıtc-
ki insanın U) ü "k bir merhametin 

· kalbinde b yu . 
nın aması kabil de~ılmış. 
uyanm . di uykusu arasında bu 

.Roland, . ım • • "t ,_. rhyormu . harım mu c
nakaratı tel\I a 

adi.yen ona: N' · U · m ' yanındayım. ıçın zu-
)'a \Tum.. l"d - d dı~i halde. ev a ımız 

1.. orsun., - c 2' b uy · . dalgın dalgın akı. 
ce' ap vermıyor, 

yormu~. . artmamasına nazar n 
Fakat ate ın bir asabi buhran oldu

dokto:. h_un~ı;i ornıuş. çucuk boyuna, 
ğunu ıddıa ~ ·stiyor "babam ııcr -
benim gclmemı ı ' 
de" diye ı;oruyonnuş. 

· •: .. 1 p oiYhım uyandığı 'c ben 
GilndUZ o u c d k 1 "tt•gı•"m ı;aman, oda a ı ere ve 

yanına gı ı 

da annesine yalvardı: 
bu meyan Be b 

Kutum hcpinız çıkınız. n, :ı-
- k ·ti rum bamla yalnız kalma ıs yo . 
Başb~a kaldığımız ~akıt, boynu. 

ma sanldı. 
B b , Doktor beni deli sanıyor. 

- a a. l ··ı ·1 
Sc buna inanmıyorsun, c egı mı . 

: İnanır mıyım hiç, evladım .. Sen, 
billkis, akıllı. usl~, i~i bir çocuksun ... 
S&dece iwtirahatc ihtıyacın var ... D.o~

.. lcdı'klcrini yap da çabuk ıyıt.orun soy 
leş! 

İtirazla, kliçUk 1ınj uz ttı: 
Bab , nAn htı.Sta drğılım ki. .. Sı· - a. ı;x: 

zln bunu d rh l anlıyac::ıgmız~ san-

l .... Bende bir §eY ~ok. Sımson 
mış ı .... · b" 
insanı yataga yatırmaktan b:ışka ır 
§CY bilmiyor. •. 

_ Şimdıhk l'n mU\ afıkı da bu degıl 

mi evladım? 
~ Hayır baba .. Ben, . iz gelir g~l-

kalkmağn karar verdim. Benım mcz d •. 
1 

. .,_ . 
derdim hastalık ;t;ı , ınandırmaK ıs. 
tediğim bir sırdır. .. 

Yatağından fırladı. Ontı kııcagımn 

aldım. Gözl~ri .. p.?rlıyordu; Alnmdn ter 
damlaları gorulu~ordu. '.ln\Tumu tcs· 
kine çalışarak: 

_ noıand ! - dcdım - Sana yardı~ 
et.m"m için bana bır sır soyl mek istı. 
·orsan ~akiı\ ol Sogukk r.lılıgını mu: 
~af aza et. Bö) le tel iR C'dersen scnı 
konuşmaktan m ~C'd rlm. 

_ peki. babar"'ım. 
aemcn kendini topladı 'e okula· 

rak: . a· s· 1· 1 _Ben zaten cmın ım, • ız g ır ge • 
ez bu i~e bir <;arc bulacak mız. 

m _ Elbette. Ş'mdi. kocam n bir er-
kek gibi. b::ına bUtün olanları anlat 

bakalım! 
_ tııte baba ... PArkla hirisi " 3:· 

Bizim parkta . Hem c;ok betbaht bı. 
., ''uUak ki fena muamele~e maruz 

rı· ıu 

kalıyor ... 
_ J{immı bu? ... Çabucak çııresin 

bakarız! 
(Dcı at 'I or) 

Tercüme edtn: llatk S rtmyr.ı 

Ahır, geçtiğimiz tarafın nihayetlc· 
rindeydi. Hayvanlar yerlerine bir an 1 
evvel kavuşmak için ne demeye hiçbir 1 

h~ves g&!temılyorl rdı a.cabn? Bu ha- I 
diıseler, Sonradan, birer birer aklıma ------
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_ 61 sene evvel bu güıı 

Amerikaya 9ökten 19-6 kiiO 
ağırhğında bir taş düştü 

Milittan 465 sene evvel Gelibcluya dü~n bir la~ıaraba buyüklüğünd< 1 
idi Alsaaa 122. Meks'kaya 2500 kilo e ~ ırlt;ymdA tas dü5~ ;. 

KıZlı 
sacayak 
çeonlk yıüııreoın 
maceralara 

-25-

1870 yılı 1 O mayıs giınü, 67 se· 
ne evvel bugün. Ameriknda §ayam 
dikkat bir hadise oldu. Bu hadiseyi 
kozmoğrafya kıtıı.pları oylc kayde
yiyorlar: "Öğleden beş saat sonra 
havanın derinliklerinden top sesin· 
den daha mi.ıthi§ bir sürültü i~itildi. 
Bundan onra C\ vdkinden daha 

kuvvetli olarak bir patlama sad:ısı 'e 
bunu ınutcakip de iki defa şiddetli 
bir sayha peyda oldu. ihtimal ki 
bunlar, ilk guniltlimin akislerinden 
ibaretti. Maam fih sema kubbesi 
bulutsuzdu. lştialden cvd gok 
yüzünde kırmız.ı bir iz hasıl oldu. 
lıtialdcn onra bu hattın ucundft 
top agzmdan ıkan duman gibi bir 
bulut pcydn oldu ve bu bulut sonra 

her tnrnfa yayıldı. Bu esnada bir 
yıldızın. ynkındaki bir dereye clüs
tiiğü güriildii. Ora~n. ynpılan tah· 
kikat neticesinde on ıkı kadem kut
runda ve altı kadem derinlikte su ile 
dolu bir delik bulundu. Bu deliğin 
içinde toprak sath~ndaı~ 14 kadc.~ 
derinliğinde. 196 kılo ngırlığında m 
bir ki.ilçeye tesadüf edileli. Bu kül e 
mavimtrak bir toprağa altı kadem 
kadar battıktan sonm saplanmı§, 
kalmıstı. Kelepçenin sathında sivri 
ve madeni çıkıntılar mevcuttu. 

Bu çukura yakın bir yerde her 
birinin ağırlı~ı birkaç gramdan 15 
kilogr1'm kadar birkac küçük taş 
daha bulunmu§tur. 3,5 kilometre 
uzakta dört buçuk kadem derinliğin. 
de iri kum ve çakıl taglariyle mahlut 
kuru toprak içinde gömülü 69 kilo 
gratn ağırlığında başka bir ciaim da· 
ha bulunmuştur. Külçe kimyevi 
terkip itibariyle diğer yıldız.lardan 
farklıydı. Madeni kısmı demir, ni· 
kel ve kalaydan mi.irckkcpti.,, 

• • • 
Bu di.inya torihine 11it hadiseyi 

kaydettikten sonra uı:un müddet 
muhtelif şekillerde izah edilen 
"gökten ta§ dütmc,. yi fennin na
sıl kabul ettiğini anlatalım. 

Vaktiyle bu düşiişler, gökten ta§ 
diişiiyor şeklinde izah edilirdi. Şim. 
di bunların gökün nihayetsiz boşlu
ğunda hareket eden küçük yıldız.lıır· 
dan ibaret olduğu anln§ılmıştır. Bun 

]ar dünyayı earan havayı nesimiye 
dahil olunca havi oldukları madde
lerin hava ile şiddetle temasları 01cti 
ccsi olarak müthit bir güriiltü uyan· 
dırırlar. Bu cisimler, uzun yolcu-
lukta tamamiyle kaybolmndan bir 
kısmı toprağa kadar g~lebiliyor. 

1ştc bugün bu şekilde izah edilen 
bu hadise uzun müddet gizli kaldı. 
Hatta ôlimler bile izah edemiyorlar· 
dı. 

1802 yılında Havid adındo bir 
fngiliz, bu taşların menşeinin dlinya 
olmadığını, terkipleri bunu gösterdi
ğini iddia ediyor. Fakat birçok kim 
scleri. bilhassa F ranııız alimlerini 
inandıramıyordu. Ancak Laplas on
ları ikna edebildi ve öyle dedi: 
"Bunların aydan sukut eden ta lar 
olması muhtemeldir. Tam bir ihti-
~la tetkika ayan olan bu hadi~e-

SONDAN DOlAYr "T~1.A$A 
.ŞA P0~M E BA'/AN ... G.Ö 
piJG.uN\ SiRÇoı.< ;~LE"R- -
OE M OGO Li.S "T A'N JiAl<'i
Mi OLM~~A SiR ~E:V 
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yı imk:ınsız nddederek reddetme) ı· 
niz . ., 

,. * • 
Hac~ri semavinin sukutunu eski tn· 
rihlcr de tesbit ederler. Roma tarıh
lerinden Livyos mil.lttnn önce 654 
yılında Romaya yek:n A1ban dağın· 
da bir taş sağnağı vuku bulduğun\1 
rivayet eder. fnrih i Plotark da niİ
lcittnn önce 465 yıhnda ı::imdi Ccli
boluyn y~kın eski Egos Potamos bel
desine muazzam bir tn diıştuğtinu 
knydeder. Bu tM, düsi.işunden 500 
sene onra tarihçi } din de r;om1\i~. 
Tarihin k. yitlcrin gotc bu ta e.ra
bn buyukhiğunde imi . 

1506 yılında ba ılım!! olan 'c bir 
hu hası in ihere müzesinde bulu
nan çoban takviminde 1492 )ıl nda 
Alsas eyaletinin bir !'!Chrine bt · :k 
bir tlı.!'! du t\i .. ,j yazılıdır. Taş düş
tükten bir mucldet sonrn impor or 
M, ~ imilien ordusu ile beraber o hn 
valide buh.ınduğu sıradn bu taşı ~elı
rin kilisesine zincirle actırdı 'c taş 
hakkınd ki ri' ayetleri bir etiketle 
üzerine yapı tırdı. Bu taş 122 kilo 
gramdı. T nş kilisede ü~ asır muha
faza edildikten sonra on seki:ı'!inci 
asır sonlarında F ransayn getirildi. 
Bu tarihi tn~:n 450 grern ağırlığında 
ki bir kısmı Paris nebatat bahrcsi 
miizC3inde, diğer bir parçMı lngil· 
tere miızesinde saklı bulunmaktadır. 
c?a bu taşlardan biri dahn vardır. A· 
ğırlığı 2500 kilo olan bu tn~. gelip 

Meksikndn Florido nehri civarın. 
geçenlerin elleriyle ok:amal&rı yü
zünden parlak bir renk all'Jlı§tır. 

Türkiyede de bu taşların nümu· 
nesi görülmüştür. 1902 yılının 21 
ikin i teşrin gecesi Kırklarclinde bii· 
yük bir gürültü ile duşmuş, fakat 
bulunamamıştı. 
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Joresin katili nihayet 1 Sinacıı~rın 
grevı 

cezasını gördü Blrmllyoo kişi s ioc-
ma.ları bekleyect'k 

Katil, Balear adalarında 'bir IIolivud, 10 (A. A.)-Altıbinstud. 
bombardıman esnasında öldü ~0e::~;~i, grev yapmakla devam el. 

Harbiumumi arifesinde, Fransanm 
en tanınmış ve en çok sevilen adamı sos 
yalist Joresin katli hadisesinin o zaman 
lar yalnız Fransada değil, bütün ıdünya. 

da büyük bir heyecan ve teessür tevlit 
ettiği malumdur. 

Joresin, Vilen admdaki ve deli oldu. 
ğu tahmin edilmiş olan katili o zaman
lar. harbiumuminin kargaşalıklarından 
istifade ederek, Balear adalarm'dan İbi. 
zaya kaçabilmişti. Vilen o zamandan. 

, beri orada küçük bir kulübe içinde mün 
zevi bir hayat yaşamış ve senelerce hiç 
kimseyle görüşmemiştir. 

Bugün haber verildiğine göre, !biza· 
nın İspanyol asileri tarafından bombar
dımanı esnasında Vilenin kulubesi de 

tahrip edilmiş ve Joresin katili böylece 
müthiş cinayetinden yirmi iki sene son 

ra cezasını görmüştür. Maamafih, idiğer 
taraftan verilen bir malUmata göre de 

katil bombardıman neticesinde değil, 
fakat, kargaşalık esnasında halk · tara
fından linç edilerek öldürülmüştür. J(atil Vilcıı 

Bir Fransız görüşüne nazaran 

Italyan siyaseti 
Türkiye, Yugoslavya, Arnavutluk, 

Bulgaristan ve Romanya ile 

Yeni bir "devletler manzumesi,, 
kurmak gayretile çahşıyormuş 
A vrupanın umumi surette vaziyeti ( 

hakkında meşhur Fransız siyaset mu. 
harriri Pcrtinax'm yazdığı bir maka

lede, İtalyanın Avusturya üzerindeki 
himayesinden vazg~işi, ve Almanya. 
nm işine yarıyacak bir §ekilde Çekos
lovakyanm tecridine çalışması mevzu. 
bahs edildikten sonra, İtalyanın da 
diğer taraftan ayrıca siyasi faaliyet
t e bulunduğu kaydedilerek deniyor 
1: i: 

"lt :ı.lya ltencli diploma.si kuvvetiyle 
b::· ~iyasi manzume yaratmıya çalışı. 
yor. ~u manzumeye Macaristan, Ar. 
navutluk, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Romanya ve Türkiyeyi sokmıya çalı-
şıyor. 

Martın 25 şinde İtalyan • Yugoslav 
muahedesinin imzasından sonra, İtal
ya, Bükreşte Romanya ile müzakereye 
başlamıştır. Bir taraftan da İskende. 
run üzerindeki Türk davasını, Fransa 
cumhurh•etinİn müttefiki Suriyenin .. 
zararına neticelendirmek üzere Tür-
kiyeyi teşci etmektedir.,, 

Fransız muharriri, bu suretle Avru. 
panın bu tarafında beynelmilel sul. 
hün müşterek sisteminin süratle inhi
lal etmekte olduğunu ve sulhün par. 
çalanmak kabul etmez prensi • 
pının tecezziye t~~radığını yaz • 
maktadır. Ona göre, Musolininin bü. 
tün emeli, Akdenizde ve etrafında yağ 
maya konmaktır. Bunun için İspanya
da hayli ileri gitmiş ve Arab alemini 
baştanbaşa karır,trrmıştn·. 

Pertlnax yazısını şöyle bitiriyor: 
"Fakat !talya hükumetini sıkan 

şey. Almanyanın askeri hazırlıklarrm 
tamamlayıncaya kadar, belki bir sene 
zarfında Orta A vrupada cari olan ha. 
<liseleri had bir safhaya getirmek is. 
temezken, !talyanm, iktısadi müzaya
ka dolayısiyle, bunu bekliyecck vakti 
olmamasıdır. 

Geçen kanunusanide Sinyor Musoli
ni ve general Göring arasında yapılan 
mülakat esnasında ileri sürülen tezler 
arasındaki fark bu idi, ve belki de ay. 
ni ihtilaf bugün bile bakidir.,, 

Müdde.i umuminin 
beyan afi 

Yirmi bir nisan gecesi tevkifhane. 
de11 kaçan Abdullah ile Antakyada 
amcasının oğlu Saffeti öldürmekten 
maznun Tevfik on gün evvel Ada.nada 
yakalanmışlardı. Evvelki gün Ada.na
dan yola çıkarılan iki firari dün gece 
Adana treniyle şehrimize getirilmiş. 

]erdir. Saat on sekiz buçukta Haydar. 
paşaya gelmesi mutad olan tren bir 
buçuk saat teahhurla isl'lSyona gir
miştir. 

İki firariyi görmek üzere birçok 
meraklılar Haydarpaşa istasyonunda 
toplanmı§lardı. Yolcular indikten son
ra. firariler süngülü jandarmaların 

muhafazasında trenden indirilmişler • 
dir. İki firarinin elleri biribirlerine 
kelepçelenmişti. Tevfiğin başında bir 
fötr şapka , Abdullahın ba§mda bir 
kasket vardı. Her ikisinin sakalları u. 
zamıştı. 

Firariler Haydarpaşa istasyonun
dan çıkarıldıktan sonra Moda vapuru. 
na bindirilmişler ve vapurda yandaki 
kiic;ük bir kamaraya alınmışlardır. 

Vapur köprüye yanaşırken Tevfik 
yer inden kalkarak aynada kendine çe. 
ki düT.en vermiş, sonra yine süngülü 
jandannalarla resmi ve sivH zabıta 

memurlarının nezareti altında vapur-

dan çıkarılarak hapishanenin kırmızı 
renkli otomobiline konmuşlardır. 

Köprüde de birçok kadın erkek top-

lanmıştı. Katil Abdullah halkın ba. 
kışlarmdan korkmuş, jandarmalara: 

- Beni vuracaklar. Aman iyi mu_ 
hafaza edin! demiştir. 

Firnriler evvela umumi hapishane 
yanındaki İstanbul jandarma kuman
danlığına götürülmüş, oradan tevkif
haneye nakledilmişlerdir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat ve müd 
deiumum.i muavinlerinden Sabri Tev. 

kifhanedc geç vakte kadar firariler 
hakkındaki tahkikatla meşgul olmuş. 
lardır. 

Bu sabahki Tan ve Son Posta gaze
telerinin iki yazıcısı firarilerle görüş. 
tüklcrini, Abdullah ile Tevfiğin tev. 
kifhane kapısından kaçtıklarını yazı-

yorlardı. Müddeiumumi Hikmet Onat 
bu sabah bu yazılar hakkında şu be
yanatta bulunmuştur : 

"- Tan ve Son posta gazetelerinin 
yazdıkiarı gibı firariler kapıdan de. 
ğil, tevkifhanenin arkasındaki pence. 

reden bahçeye atlıyarak kaçmışlardır. 
Bu tara[rn11zdan yapılan tahkikat ile 
~c firarilerin ikrarlariylc sabit olmuş-

Holivud grevcileri tesanütlcrini ilan 
etmek için Amerikanın her tarafında 
bütün büyük 'şehirlerde sinemalnrm 
kapılarına nöbetçiler koyarak film 
gösterilmesine mani olmağa çalışac ... k 
kadın ve erkeklerin miktarı bir mil
yon tahmin edilmektedir. 

Aktörler grev yapmayacak 
Holivut, 10 (A. A ) - Büyük stud

yoların ekserisi, sinema aktörleri sen. 
dikasınm taleblerini kabul etmiş ol
duklarından sinema aktörleri grev 
yapmıyacaklardır. 

Batırılan 
bir "urvazör 

Toulon, 10 (A. A.) - Bir endaht 
talimi esnasında Tourville kruvazörü 
kendisine hedef ittihaz etti,i Jules 
Michlet kruvazörünü otuzuncu top 
darbsinde "batırmağa" muvaffak ola. 
rak uzak şark filosunun amiral gemi. 
sinin faaliyetine nihayet vermiştir. 

Diş fırçaları 
Diş tabipleri cemiyetinini, piya

sada görülen diş fırçalarından bir 
kısmının temiz olmadxğı kanaatine 
vardığını yazmıştık. Yerli diş fırça
sı fabrikası doktoru Kutiel gazete
mize gönderdiği bir mektupta yapı
lan fırc;aların temiz olduğunu bildir
mektedir. 

Münir Nurettin 
konseri 

Muganni Münir Nureddin 12 mayıs 
çarşamba akşamı Saray sinema!ımda 

bir konser verecektir. Münir Nureddin 
bu konseri için güzel bir program hazır. 
lamrştır. 

Yapılmayan 
bir kongrenin 

tafsHAtı ! 
Dünkü Son Telgraf gazetesi Berber. 

lcr cemiyetinin Beyoğlu Parti binasın. 
da senelik kongresini yaptığını,bcrber
lere ait muhtelif meselelerin görüşüldi:. 
ğünü uzun tafsilatla ve hatta : :ı tiplcrin 
sözlerile yazıyordu. 

Gazetenin verdiği bu haber doğru 

değildir. Berberlerin kongresi ekseriyet 
olmadığından başka bir güne bırakıl

mrştır. Kongre yapılmadığına göre hiç 
bir mesele de görüşülmüş değildi; şu 

halde yazılanlar? 

lzmirli 
sporcular 

(Ba.~ tatafı 1 incide) 
şeklinde yazmaktaydı. Galatasaraylıları 
bir tahkir telakki edilebilecek olan bu 
acaip müracaatın sıhhati hakkıncla bu 
sabah İzmir kafile reisi Haydarla tele. 
fonla görüştük. İzmirli idareci böyle bir 
müracaat yapılmadığını söyled 'kt~n 
sonra dedi ki : 
"- Beşiktaşla yaptığımız maçta bizi 

candan teşyi eden staı:lın sol tribününün 
Galatasaraylılar tarafından işgal edil. 
mekte olduğunu öğrendik. Doğrusu çok 
mütehassis olduk, tzmire gider gitmez 
Gaiatasarayhların bu centilmenliğini 
bütün arkadaşlarıma söyliyeceğim ... 

Mareşal Blomberg 
Londrada 

Lcmdra, ıo { A. A.) - Taç giyme 
merasiminde Hitleri temsil edecek o. 
lan harbiye nazırı Maret:::al Blombcrg, 

dün akşam buraya gelmiş ve istasyon 
da kral ailesi adına prens Arthour 

of Connaught tarafından karşılanmış
tır. 

tur. 
Firarilerin kapıdan çıktıkları hakkuı

daki yazılar tamamen yalandır. Tahki. 
kat bugün akşama kadar sürecek, yarın 
tamamlanacaktır ... 

Firarilerle görüşmek de mümkün ola 
ınamrştır. Çünkü kaçaklar çok sıkı bir 
nezaret altında bulunduruluyorlardı. 

Bu sebeble onların ağızlarından yazdan 
sözJcr hep hayal mahsulüdür. 

Yeni Nesil ilk okulu talebeleri ders yılı nın sonu münasebetile dün İstanbul ~ıs 
lisesi binasında bir müsamere vermişler dir. l\TüsJmerode cocuklann aileleri L'ıl' 
lunmuştur. Yuva sınıfını teşkil eden mini m"nilcr t,.;lhassa ç~k muvaffak olmuşter• 
dır. Resmimiz temsilde bulunan küçük lerden bir grupu gösteriyor. 
~~--~--~~~----:::--~~----~--~--------·~--------___./ 

Arnavutlukta 
neler oluyor ? 

(Sa§ tarafı 1 incıdc) ı 
Halka tesir eden diğer amiller, ecne-

bilerle evlenmeği ve demokratik mahiyet ı 
te bütün yabancı neşriyatın girnıesini 

meneden yeni kanunlardır. Müslüman \ 
kadınların yüzünden pccele:-in kaldın'· 
masr yolundaki emirnam~ de ayrıca müş j 
külata uğramaktadır. \ 

Kral Zogo, şimdi nazi s=stemi üzere 1 

nezaret kamplan ihdas etm;ş ve bunla
rı memleketin en tenha yerlerine kur· 
muşlardır. Buraya, başlıca hüklımet a. 
leyhtan temayüller besEycn taleb'= ka· 
pattlmaktadır. Son günlerde 42 zabit 
hapsedilmiş ve bunlardan birkaçı kur
şuna dizilmiştir. 

Memleket dahilinde yalnız üç gazete. 
nin çıkmasına imkan bırakılmıştır. Bü
tün memleket, casuslarla doludur. 

Arnavutlukta çıkmasına ramak kal. 

mrş olan isyanı ahkoymağa yardım ~· 
elen M usoJiniııin, bu hizmetine milkf• 
fat olarak neler temin etf ği Eeçcn haf· 
ta tesbit edilmiştir ki ~unlardtr: 

Arnavutlukta 30.000 İtalyan miisteıtl 
lekeci bulunmalrclır. 

Bütün maclen ve petrol imtiyazlar! 
İtaly3ya verilmelidir. 

Arnavutluktaki İngiliz zabi t]erirıit1 
çıkarılarak yerine İtalyan zabitleri ıcc• 
nulmasıdır. 

İtalyan ve katolik mektepleri ycr:idt11 

açılmalıdır. 
- 'J, Sahi] tahkimatı uzatılır.ah , ı;;eııişJetı 

melidir. 
Draç limanını..la daha fazla hava ist$

5 

yonları yapılmalıdır. .. 
Her nezarette bir İtalyan o~ganizat0• 

rü bulunmalıdır. 
~--~~----~~---------........,.,.,-

Bir kadına aşık 
olan maymun 

Hayva·nat bahçesinden k açtı, fakat 
se vs;tilislle buluştuğu sırada yakalandı ! 

İngilterenin Liverpol şehri hay
vanat bahçesinden Miki isimli bir 
şempanze maymunu, kaçmxştır. 

Gerçi üç saat sonra yakalanmı~sa 
da o zaman içinde üç kişiyi yarala
mıştır. 

Şempanzenin kaçtrğı haberi yu-

yılmca, bah ede ahali kaçışmağa ba~ 
lamrş bir kadın bu telaş esnasında 
yuvarlanmrş, yaralanmıştır. Hayva

nat bahçesinin kapx1an kapanmr~ ve 

Mikinin bekçileri bütün bahçeyi <' · 

ramağa koyulmuşlardır. Diğer til

raftan civarda bulunan bir mektebin 

müdürüne talebeyi muhafaza etmc
~i ihtar olunmustur. Netice itibariyle 
Şempanze, 3 sa~tlik hürriyet haya· 

tından pek memnun avdet etme

miştir. Çünkii dönüşte, yakalanxşı 

esnasındaki ıniicadelelerden nıiite

essir olarnk, hastahanede tedaviye 
muhtnç bir halde bulunuyordu. 

Bilahare, yapılan tahkikatt;ın, 

l\1ikinin ~cnç ve güzel bir kadına 

ary ık olduğu için kaçtığı anlaşılmrş
tır. Filhc:ıkika maymun, birkaç kişi
yi devirip yaraladrktan sonra niha· 

yet sevgilisine yetişmiştir. 
Miki ona uzun uzun, içini çeke

rek bakm1ş, yüzli tatlı bir hal alını~. 
rtözleri dolmustur. Sonra mahcup 
bir tavtrla, dehşetinden yerine mıh-
lanan sevgilisine doğru iler1emi~. Cin 
cc yanaklarından sonra da dudakla· 
rındarı Öpmüş ve uzun müddet bağ
rına basmıştır. 

Bu esnadn polislerde vetişmiş, 

ve Mikivi yakalamrşlardır. Aşk, 
maymunları bile mü1ayim yapıyor. 

Nitekim, Miki bu defa hi -:: itiraz et
memis sevgilisinin dııdaklannn son 

bir buse kondurduktan sonra polis

lerin muhafazası altında, hayvanat 
bahçesindeki ikametkahma dön· 
müştiir. 

(Pnris • Soir) den 

A .~ık ıı:rıymım Mi1.-i 

Irak Har c~ye 
Nazırı 

Şan1da Suriye 
Cum h ur reisilc 

~ör ü~lü 
Bi: müddet evvel hiikiımct merıceı:İ• 

mizi ziyaretten sonra clo~ruca sur;ye)"e 
gitmiş olan trak hariciye cazın Nnci /' ; 
sil, Şamda Suriye Cumhurrcisi Ila§•111 

tarafınLan kalıul c•7lilmiştir. 
İrak harlciye nazırı, Suriye cumhL1'' 

rcis'ne Ankaradaki tcmaslarmı anlat• 
mı~tır. 

İrak hariciye nazın, müteakiben $LI' 
riyc başvekili ve hariciye nazırı ile JJıl' 
tay mese'esi etrafında görüşmüştür· 

Reddedilen nolct 
Şam 9 (A.A.) - Suriye başvekiJİl'liıJ 

Hatay r.ı esclcsiııc dair Cenevre Ckspc:f• 
!er konıite~ine verd iğ i not <t , Sur"y r rcs· 
mi bir hük umet oı .:rak tanrnmıd bın ct::ı 
kab:ıl edilmemişti r . 

~~~~~~--__.,. 
Isfa ha nda ft'YP'~ao 
Tahran, 10 (A. A.) - • Is fahan yw 

kmmda kain Maine'de \'uk ıı., gelen fc 
yezanlRr, 160 evi tahrip etmiştir. 
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Dünkü müsabakalarda Jzmirliler mağliıp oldular 

Fenerbahçe Doğansporu 6 - O 
~':'kara Gençlerbirliği de Uçoku_ 2 - 1 yen_dil_er 
ı cşıktaşla berabere kaldıkt 

1 
~ •• ö üne getirilecek olursa böyle çok heyecanlı gıttı ve nıhayet 

zınir· an sonra oynaı:lıgı goı: n ··h· b' 15 · · d k'k da G 1 ·ık il · ın Doğanspor takım d"' K d .. ı . ·n pek de mu ım ır ıncı a ı a enç er ı go erı-
•tadında Fenerbahçc ile ~ unl a ıkoy 6- 0 lık ~et~c=yı ılaınıyacağı anıaşılır. ni Niyazinin şiddetli bir şütiyle yap· 
çok g.. arşı astı, hava muvaffakıye d"" y 111.2 tıl 
1 Uzel olduğu için saha bir ha li Fenerb~hçe takımında un ar-r, ar. . abalıtctı. Saat dör::le b k 

1 
Y ka. . Leb' ve Niyazi güzel oynadı· Artık sıyah kırmızılılar oyuna 

karşılıklı dizildiler :şk a a t~ım~ar Fıkret'.. 1~din ile Mehmet Reşat va· hakim bulunuyorlardı. Fakat, sıkı 
takım ka ve a em eskı mılli lar. Hu~me I I 
idaresi atttadnı Galatasaraylı Nihadın zifelerini batardılar. uavin Nuru'- oyun anm muhafaza ediyor ar ve ın a oyun b 

1 
.. • v da merkez ın hücumlarını biraz bırakmıyorlardı. 

lrkasına alan t . a aş andı. Ruzgarı Doganspar k s.ı yalnız başlna llk devre bu suretle 2 - O Ankara-
•'1annıu zrnır takımı: lah Fenerbahçeye arr 

t - Ad·· F . ffak oldu. 1 l 1 h. b"tt" Nurullah 
1 

. ......, ethı _ Reşat, çalıştı, ve muva v A VRAK ı arm e ıne ı ı. 
Al

. • llnail - cı.-L • F Osman~ fk· . d k k Ü k t ı, Mehmet .-.,rı, uat, Ömer mcı evreye cı ar en ço a 
iki oyuncusu-t fşeklinde ve en kıymetli I kımında bazı tadilat yapılmış. sant-

r anla li k ızmirll er k"" rum bulunuyordu. a kıdan mah· rahaf Adil orta muhacim mev ııne 
Fenerbahçe ise h ne söylüyOr lar? geçirilerek Mehmet haf hattına alm-

nu muhaf er zamanki kadrosu- d mıştı. aza etmekte d. .. bakadan sonra vapur a 
1
, y 1 o D!;Akü musa . • İ l acivertlı"Je · h"" · yuna sarı ..... ı yuncuları z•mı'rlı'lcr akınlarına baslamı .. ., ar-

rın ucumile ba 1 d"" düğümüz zmır o "'" • 
top derhal D ~ ş anıdı. Ve beraber 0~ . d"" k.. müsabaka ve dı. Bu akınların birinci sağ miidafi 
di Kıs ı°ganspor nısıf sahasına in- ve kafile refıslke.rı Fuenn:rbahçe ile tekrar Kadri topu elle durdurduğu için 
l'. a pas arla oynayan ı· . gelecek ha ta ı .. 1 l ıler ilk dakik 

1 
d sarı acıvert· h kkın'da şunları !ıoy c. hakem Ankara aleyhine pena tı 

la karşıla tıl a ar a .. bu~.utimaz fırsatlar. karşı1aşmaları a verdi. Ve • "naltıyı çeken Basri lz-
dakı"k d §E ar. 'Oçuncu ve dördüncü mişlerdir: ·ı t b""d" · l"l ·ı l k d d a a sat on sek" . . . . . v "b' tten dolayısı c a ıı ır mırı.ere ı k ~o ünü azan ır ı. 
kaleci ile iki d f ız çızgısı dahılınde "- Ma~l~ ıy: neticenin sebcblerin. Oyunun bundan sonraki kısmı 
fol yapamadı. ; a b k:rşıl~ştı~ı halde ki mü.t~es~ırı;~ : olmadığımız çimen sıkı ve heyecanlı oldu. Fakat her iki 
\oernet .. . ener a çenın hıç muka den bırı hıç a şı d Ankarada da takımın çok çalışmasına rağmen ne· 
kc gormıyen hücumları !devam eder sahada maç yapınaını.z ır. 

n Fikretin h 1 d v • • k 
1 

azır a ıgı hır fırsatı Naci 
.. ~k:lıe gönderdi. Gayet fena bir -=ekilde 
~" ı en bu ·· t ·· k · ::< a . . şu u alecı şayanı hayret bir 
ternılıkl ·· v •• dı. e gogsune çarptırarak içeri al· 

d ~u gol pek bitkin görünen.İzmir mil· 
afıle·in· b .. b"" .. rtın . ı us utun §aşırttı. Doğanspc-

li' · ~n gösteri~li oyuncusu sol müdafi 

\1 / 
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Parlstekl Konkor lplk de 

Binicile r iminin 
mu vaffakiyeti 

Cevat Kula iki yarışı da 
hatasız olarak bitirdi 

Türkiye, Fransa, Almanya, lr
landa, Bel ·ika, Avusturya, Roman
ya, Holanda ve fsviçrenin iştirak et
tiği atlı müsaba.kalara perşembe gii· 
nünden itibaren Pariste başlanmış-
tır. 

Dünyada binicilikleriyle en zi
yade tanınmış olup, mevcut en kıy
metli atlariyle bu müsabakalara işti
rak eden milletlerin yekdiğeriyle 
çarpışması çok heyecanlı ve çetin ol
maktadır. Bu mücadele bilhassa 
Fransız ve Alman süvarileri arasın· 
d::ı çok bariz bir şekilde teharüz et
mektedir. 

. Müsabakalara yetmiş ila yüz at 
gırmektedir. 6 ve 7 mayısta yapı· 
lan müsabakalar Türk binicilerinden 
ancak iiç kişi girebilmiştir. Buna da 
atlarından birinin hastalanması, Sa
im Polatkanın bir çıban yüzünden 
bacağından rahatsız bulunması se
sep olmuştur. 

Fakat 8 mayısta yapılan müsa
bakalarda Türk binicileri derhal bi
rinci safa geçmişler ve bir gün zar
fında yapılan muhtelif müsabakalar 
da kıymetli üç derece almağa muvaf 
fak olmuşlardır. 

~aşı Cevat Gürkan da bir tek ~ata 
ıle 16 ıncı gelmiştir. 

.. ~?'ni .. gün zarfında Y\pılan dör· 
duncu musabaka Türk ekipi irin da
ha şanslı olmuştur. Çok cetin , e 
heyecanlı geçen bu mü;abakadn 
yüzbaşı Cevat ~~la parkuru gene 
hatasız olarak bıtırmiş ve cok ufak 
bir zaman farkiyle 5 inci ;lm·ı tur. 
Bu müsabakada derece alan atların 
aayısı 20 qir. 

. Ferdi tasnifte Fransa, takını tas 
nıfınde Almanya birincidi Ç k 
kuvvetli rakipler karşısında b. ; . 
~~ bü~ü~ .muvaffakıyetler kaz:na~ 
T urk bınıcıleri halk tarafından ıid
ketle alkışlanmaktadır. 

Hususi macıar 

Galatasaray 
Ştşllyl t - 2 yendi 

Galatasaray takımı dün Taksim 
stadyomunda gayri f ederelerin en 
kuvvetli klübü olan Şişli ile ka-§r· 
laştı. &rı kırmızılı~mn üstünlüaı. i nl 
tmda cereyan eden mac~ neticesin· 
de 2 - 1 Şişli mağlup ~ldu. 

Manilerin yükseklikleri 1 50 ile 
170 arasında olan kudret müsabaka Gayrı federeler arasm~a 

ethı N . ·ı 
b 

acı ı e çarpışıp takımı on ki<:i 
ırak ::< 

~ h ınca Fenerbahce artık büsbütün 
•a t ~ a oynamağa basladı. 

" l~on maçlarda ad~ta golün nasıl ya· 
""ı"'ca-gını unutmuş gibi oynayan Fe. 
ncr muhacimleri İzmir kalesi önünde 
•aman z b" "b' ı . . ~ ~ aman ırı ır erme girerek han. 
• l~dc fırsatlar kaçırdılar. Esat nihayet 
~llna ldüşen bilmem bçıôeı 1irsai 

Shı:t bir .. 1 §ut e gole cevirebildf. 
On k' · · ~ 

1 1 
ışı ıle oynayan Doğansporlular 

.~. cenahlarile Fener kalesine birkaç 

1
Utum yapmak istedilerse de muvaffak 

~ a~a~ılar. Ve haftaym Fenerlilerin 
ilkın:uyeti altında 2-0 niyaetlendi. 

.. iki devrede düzgar altına düşen Do· 
:an~por ilk dakikalarda Fenerlilerin şid 
/tlı hücumlarile karplaştı. Sol müda
;ın Yanlış bir hareketinden istifade e
il tn Esat kaptığı topu kaleden fırlayan 
. Ctnıj kalecinin üstünden aşırarak 
ıçcri attı n··rt k ·1 · · · o a ıncı ı e Fener kalesıne 
tol Yap k . . k v 

1 
ma ıçın açı oynayan Dogan-

0P<>rlular daha isabetli paalaıan Fener 
;uncularını bir trülü tutamıyorlardı . 

. ~kat üç ortanın golcülük bususunlda 
~sterdiği betaat yüzünden sayı aldcdi 

kselmiyor. 
Pikretle Niyazinin topları kullan-

~~ta hiç muvaffak olamıyan orta mu
aeunlcr nihayet İzmir sol muavini Re .. 

tadın kendi kalesine yaptığı golle sayı 
ildcd' · d"' ını orde çıkarmış oldular. Devre 
~~~!arına doğru Fikret Doğanspor mü-
'"«lilcrin • b' b' 
d

. ı ırer ırer gererek kalenin 
1 ıh' ~ 

ıne kadar sokuldu ve topu Naciye 
naklederek beıinci sayıyı yaptırdı. 

Az sonra Ali Rıza da önü boş bir 
• 'Va • 

zıyette yakaladığı topla altıncı golü 

.. 

at~ ve maç bu netice ile nihayetlendi: 

1 
cnerbahçe takınır dün ilk defa altı 

:
0

1 
çıkarınış olduğundan bu açık farklı 

k a ebenin teı!rile olacak ki hemen her. 

0
: ı.lrımm gayet mükemmel bir oyun 

D dı~ndan bahsediyor. 
] ogansporun yorgun, en iyi oyuncu. 
lrtndan mahrum ve nihayet on kişi ile 

sında 70 müsabık içinde yalnız 11 p *"' 
at hatasız koşu yapabilmiştir. Yüz- era - A r navutköy 
başı Cevat Kula Çapkın ismindeki Maçını Perahlar kazandı 

Ender oüritlen /::mir hiicttm1arındaıı biri Hüsameddin tarafından çcliıı·r· .ı atiyle parkuru hatasız bitirmeğe mu Pera ile Arnavutköy takımları Jün 
vaffak olmuş ve zaman itibariyle Taksim stadında Apoycmatini ga:"ct • 

~ Jiada ,a"JtiiJaüz..lDSçta da bil· tice değişmedi \CC maç 2 ---. 1 Geııç- ?·a~ılan tasnifte saniye farkiyle ı 1 r sinin kupası için dömifinal miıtab 1: 1 

yük bfr farkla ycntlm.
11

.tik. Bug.Ün~ü kar lerbirliğinin galibiyetiyle bitti. ı~cı. ~!muştur. Bu yarışta ancak ı 8 nı yaptılar. Hakem Galatasaraym s•bı c 
şılasmada çok da talısız ;}ık: bırgun ev- Üçok takımı lzmire salı akşamı bınıcı derece alnbilmiş, diğer 5 2 Antrenörü Bar idi. 

ık. oyunda sakatlanmış olan Hakkı. hareket edecektir. hayvan derece alamamııalardır. Yüz- .,. 
ve ı . .. ~ 
dan maada daha ilk anlarda en iyı mu- s k • k 1 • • . 
dafiimiz fethinin de sahayı terkedcrek e • z u p t u r " u va s • 

1 
M. 

bir daha oyuna gircmiyecek hale gel. 1 • • • • I ( . 
mesi.bunlardayetişmiyormuşgib~sa~ 1ı ounku m ac arda: Beykoz Anadoluyu, .,- , 
içimiz Alinin yaralanması bu netıceyı H ilal d e Vefay ı mağl Qp etti. Sülevma- / ~..-· 
docrurmuştur. • • ı e Top, b 1 Fenerbahçe ile ikin-:i maçı altı gün nıve 1 :<ap1 araba re kaldılar Rüzgarı arkalarına alan Peralıl 1 \ k 

sonra yapacağımız için Hakkı ile Fet· Sekiz klüp turnovası maçlarına te geçti. Bundan sonra Vefolrlar devreyi hakim bir oyunla geçirdiler. Fa-

h
. . ene takımda yer almalarına im· bu hafta da Şeref stadında devam e- is.in fenalıg~ını anhyarak ciddi bı"r kat bu kraımda iki taraf da gol rıkarar.1a 
ının g .. ··ı·· 1 b l 1 . - ~ kan olmadığına uzu uyo~u~. dildi. stan ~sporun z~ıte gitme- şekilde çahşmıya başladılar ise de dı. 
H keme gelince: Her ıkı maçımızı da si üzerine Eyup maçı tehır edilmiş Hilalin güzel oyunu karş?S1nda bir ikinci kısnnda Arnavutköy üstün bir 

idar: eden Nihat çok .dürüst ve hüsnü oldu. şey yapamadılar. oyun oynadıysa da rakip kale önündeki 
niyet sahibi idi... Bekykoz 1 • Aanadolu O Buna mukabil Hilalliler bir I"'< ı sıkışık vaziyetlerden istifadeyi b('cere. 

Günün ilk mac:;ını Beykozla A- daha yaoarak devreyi 3 - O galibi- mecli. <lcv:enin sonlarına do~ru Pcralı 
nadolu yaptılar. Refik Osmanın ida- yetle bitirdiler. ların b"r hücumunda Bambino günün 
re ettiği bu müsabakaya takımlar ikinci devre V cfanın çalışmasiy- yeıane sayısını kaydetti b".ı sur tlc maç 
su tıekilde çıkmışlardı: le perti. Bu sıralarda bir rrol yan--n ı-o Per;ının r:r"l ,.~ ·•. bitmiş oldu. 

• ~Beykoz: Vefalılar vaziyeti 3 - 1 şekline 

GençJerbirliği 2 - Üçok 1 
Ankara,~ (Hu~usi) - Milli 

k
.. maçlarma bugun de devam e-
ume kl G 1 b" l·~· lstanbulsoor Safa - Bahadir, Halit - Sa- soktular ise de devre sonlarında pen 

çık· dettin, Kemal, Faruk - Turan, Bi- altıdan bir gol dnha yiyerek oyun· 
lal. Şahap. Sait, Kazım. dan 4 - 1 mağluo çıktılı::or. 

d·ı . ve Uco a ene er ır ıgı <ar· 
ı mış • • • 

pışmıştır. 
Oyuna takımlar şu surette 

lzmltle maf(l-Qp oldu 
fzmit, 9 (Hususi) - Buraya 

gelen lstanbulsoor takımı bugün iz. 
mit ldmanvurdu ile karşılaştı ve 
2 - 1 mağlup oldu. 

mışlarclı : • 1. v. 

Gençlerbir ıgı : 
Rahim - Kadri, Halit - Sala-

h tt
·n Hasan, Keşfi - Selim, Mü· 

a ı ' N" · lh nir. Rasim. ıyazı, san. 
Üçok: . . ... 
Hılmi - Alı, z_,a - '" nver, 

Adil. Şükrü -:- Mustafa, Mehmet, 
Mazhar Basrı, Namık, 

Hakem F enerbahçeli Sait Sala· 
. di . 

hattın · 1 b' 1. v. • km' Oyuna Genç er ır ıgının a ıy· 

1 
baf]andı. Fakat Oçoklular derhal 

;ukabele ettiler. Oyun bir müddet 

Anadolu: Silleymaniye 2 - Tookapı 2 
Saim - Liva, Ziya - Cehdet· Günün son oyunu Süleymaniye 

tin, Hamit Gündüz - Kenan, Mus- - T opknpı arasında oyn ndı. Ha-
tafa. Mesut, Zeki, Saim. kem Beşikta§tan Hakkı idi. 

tik devre her iki tarafın rniitc- Takımlar şöyle te§kil edilmişti: 
vazin oyuniyle O - O beraberlikle Süleymaniye: 
bitti. Nuri - ~abri, Ruhi - Recep, 

ikinci devre Beykozun hakimi· Or'!-.an, lbrahım - Rauf, Ali, Mu. 
yeti ile geçti. Böyle olmasına rağ- zafft>r, Dani•, Sürevya. 
men bir türlü gol ynpamıyan Bey- Topkapı: 
kozlular son dakikalarda penaltıdan Rıdvan - Fethi, Snbahattin _ 
Halidin ayağiyle yegane gollerini Hakkı, Salahattin, Salih _ y 

t 1 r Oy d b ti B Z . K" .1 H unus, 
yap ı a . un a u sure e ey· ıyn, amı , aydar, T nhsin. 
kozun 1 - O galibiyetiyle nihayet ilk d k 
buldu. . n ikalar güzel oynıyan Top 

Hilal 4 - Vefa ı 
ikinci oyunu Vefa - Hilal yap

tt. Hakem Beşiktaslı izzetti. Takım
~1:ır şöyle tertip edilmişti. 

Vefa: 
Muvahhit - Saim, Seydi 

Mt•'" nfa, Latif, Murat - Necip, 
Hi" '""Vin, Andan, Muhteşem, Namık 

l-lilil: 
Murat - Akif, Fazıl - Ali. 

kanılıbr Haydar ve Ka" m'ıl t . l . vası a-
sıy: ıki gol yaparak 2 - O galip 
v~zıyete ~c-:ti. Sekizler arasında iyi 
~ır mevkıe sahip olan Siıleyrnaniyc 
lıler tehlikeyi anhyarak çalışmı~•a 
başfo.dılar. Ve Daniş vasıtas· ... '. 
üstüste iki r.ol yaparak beraberli~i 
temin etti, \' e devre böylece 
2 - 2 ye beraberlikle bitti. 

ikinci devrede iki taraf b"t" 
1 

• u un 
pavrel erıne rağmen sayı yan d 
S··ı ama ı 

u eymaniyeliler son d<'kikalard~ 
muhJ.kkak bir r,ol fırsatı kacırdılar 
\ : e oyı n 2 - 2 ye beraberlikle ne: 
tıcelcndi. 

Borsadaki ızUreşlcr 
Bursa, 9 (Hususi) - Geçen 

haftadan kalan iddialı gtires müsab ı 
kası bugün Atati.irk stadında yapıl
mıştır. Seyirciler çok fazla idi. En 
az on bin kişi vardı. Bir bu uk sc.ct 
siiren çok heyecanlı r,üreste Dinnrlı 
Mehmet Estonyalı hcsmmı tuşl.ı 
yendi. 

~ - Fe?ıer'bahçc maçından 'bir gtJrilnU.' 

Müsalim, Zeynel - Faruk, Rauf, 
Muzaffer, Nahit, Nimet, Mustafa. 

ilk dakikalar Hilalin ralışmasiyle 
geçti. Bu sıralarda üst iiste 2 gol 
yapan Hilullilcr 2 - O galip vaziye- M.H. - Nasmm.:ı bastı, dfal::ıl~f · 



~ER-

Dünyanın en zeki &uf!!ı'"""1ıaı 
dolandırıcısı öldü Mahalle bekçile 
Hazır tPneıı yeniden açmış g ibi pek çok kazanırla 

· Mevcut kanaate göre öyle 
görünerek zengin olmuştu, fak at •• fakat bekçilere göre bu iş 

Geçen gUn Londra hastanelerinden köye pdilderi zaman, bUtün itçiler ta· güzergaha bir demiryolu yapmağa ka· • • ı v 

birinde Mabim Striankoff isimli bira- til etmiıtir, hiçbirisile temas edemiyor. rar vermiıti. Harp zamanında masraf. "tavsıye 1 e çıgırından çık 
dam sefalet içinde öldü. lar. Yalnız, mühendis onlan tünelin ka- tan kaçınılmadığı için de, bir tünel aç- H 

Bu adam, harp aenelerinden sonra %Ildığı yere götürUyor ve onlara dağın tırmıştı. Sonra, ordular mağlup olup y azan: A. Faik Gllneri 
"Tünel kazıcı,, ismile tanınınıı olan ortasında siyah bir ijelik gösteriyor. çekilince, dütmanlar istifade etmesin Onu, birkaç defa kapımın kilidi- - lıte bayım, dedi. Bu 
me~ur dolandırıcıdır. Fakat '"Tünel Filhakika tünel açılmaktadır ve her zi- diye, tünelin iki tarafı kapatıldı, koca ni yoklarken gördüm. Bir çok kere kanın bütün verdiği 134 lira. 
kazıcı., ve idolandmcı denilince akla a- yarette ayni ıekilde hareket ediliyor. imparatorluğun inkırazı esnasında da, de bu iti bafka kapılarda yaptığına, be§ bekçiyiz. Çok mu, az rııı> 
lelide bir hınız, kasa kırın bir haydut Aradan altı sene geçiyor. Nihayet kimse tünelin mevcudiyetini hatırlama· dükkanlann kepenklerini, asma ki- artık benden sorma ... 
gelmemelidir. Striankoff hiç de böyle tünelin açılma günü tesbit ediliyor. Es. dı. Herkes kendi batının çaresine düt- litleri kanıtırclığma §Bhit oldum. O, bu itte pek yangın 
bir adam değildi. Bakrnu, anlatalım: rarenıiz mühendis en ırk elbiselerini müıtü. Buna rağmen bu semtte en na· yordu. Duramadı, anlatmıya 

Umumt harp çıktrfı zaman, herkes Yalnız, Maksim unutmamı•tı, ve ga- muslu adam olarak o telakki edili· ladı: giyiyor. Ona herkes hürmet ediyor, ır 
gibi Striankoff da askere gitti. Yalnız, genç kızlar çiçekler veriyor. K"abiae er- zeteler de bugün o yerlerde sahip olan yor. Gündüzle hiç alakası yok gibi 
harbin binbir tehlikesi arasında Mak. de.Jletin bir tünel açmağı diltündüğil· bir ıey .. Her sabah günün alaca ka-

kanı silindir ppkalarile geliyorlar. 
ıim Striankoff tetkik kabiliyetini bir ta- nil görünce, hemen müracaat etmitti. ranlığı arasında matbaaya gitmek ü-
rafa bırakıp bapnm derdine düımemit· Devlet reisi heyecanından göz yaıları a Sonra. işi tlzerine alınca, kendilerine e. zere sokag" a çıktıgı" m zaman onu gö-
ti. O h s: dil · h ıd d ğ '-- kıtıyor. Hariciye nazırı mühendise ni. d ... , er gur ."fil, er .uy u unu-. min ol ugu eski tanıdıklarından ve ya- rürüm. r.::.er ilk görülen phısta 
f k d b ku 1 pn takıyor ve tünel açılıyor. Mükem- 1 a...ts 
ızasına na ıe ıyor, ve ır rıun ge ıp bancı mcm eketlerden bir sürü adam ugu" r aramak dogru" ise benim mu-

d f'l h d' · mel ve nefis bir tünel ... e ıe ı ayatına hateme çekme ığı ve tedarik etti, onlara yapacakları, daha hakkak karşılaştığım odur ve bu sc· 
harp bittiği takdirde bunlardan istifade Ertesi günü, mühendis ve ameleleri, doğrusu yapar gibi görünüp yapacakla- be 1 t }"' · d .... ti .. imkan 
yi dUıilnUyordu. peri masallanll'da olduğu gibi ortadan n, işi anlattı, aldığı paradan bol bol pk ed a ukmt~ Ç~gıkı .. rmegette sokak 

Niih h bi · M k · ku kayboluyorlar yo eme ır. un u o saa ayet a~p tıyor ve a ıım. r- · gündelik verdi, çalışıyormuı gibi yapa. larda ba kil kimse e tesadüf cdilmi-
tuluyor. Büyük Avusturya· Macanıtan Mllhendisin sım rak ,altı sene rahat rahat oturdular. A- § y 
imparatorlutu mahvolmuıtur. Ve enka. tıte mühendisin sırrı. çılma gününden bet on gün evvel, tü· yor. 

d k Herkes gibi ben de onu görünce, zm an, Uçük devletler ortaya çıtnnıı- Umumi harpte, demi•tik, Maksim et- nelin muvakkaten kapanmış iki tarafını 
B ır daha uzaktan selamı basanın: trr. u devletleılden birinde - ismini rafında olan bitene dikkat ediyor, gör. açtılar ve sır olup gittiler. 

kaıden yumak istemiyoruz - kanallar düklerini hafızasına nakşediyordu. Bu Lakin bu kadar müthi§, zeki, ve eıine - Merhaba!... 
açılıyor, yollar yapılıyor, tren yollan meyanda, bir gün, Avusturya orduları rastlanmaz bir dolandırıcılık yapmıf Bu adeta bir mecburiyettir. Bu 
yapılmak üzere plinlar çiziliyor. kumandanlıtı, Ege denizine doğru mu- olmasına rağmen Maksim gene 1ıcfalet parolayı vermezseniz hemen tiz bir 

İktisadi vaziyet ve bu devletin •bey· .zafferane ilerlerken, kıtanrn nakli için içinde öldü. düdüğün öttüğünü ve hızlı hızlı üze-
nelmilel ehemmiyeti, yapılacak demiryo rinize geldiğini görürsünüz. Çünkü 
lunun dağlar ara11ndan geçmesini icap K • k k 1 aöylemeği unuttum galiba o bu ma-
ettirmektedir. Fakat nuıl? Tüneller L u· ç u·· ço c u a r 1 n hallenin bekçi.idir. Vaktiyle deniz· 
çarak. Lakin, tünel açmak çok pahalı- lere kaptan pap kanftığı gibi gece-
dır, ve kUçUk devletin mali -imkJnlan leri koca mahalleye de herkesten 

buna müsait defildir. Hük1'met bUyük evlen m esı• d ı• n·ı ı• m ı•ş '· ve her weyden evvel o kanfırl 
bir enc:liıe içiı1dec:lir. 5e1iın verirseniz, sesi alınca, o 

Makılnı meydana çıkıyor Hlodlstandn ise çocuklarını erken da: 
Bir gün, kabinede yapılan fiddetli ··-Merhaba, bayım!..,. 

bir münakapdan sonra, nafıa nuınnın evlendlrmiyen ebe ve~ O "cehennemlik,, Der ve ııene kapılan iterek, kilit-
odasına tık bir zat ıeliyor, huıusi ki· addediliyor leri yoklıyarak yoluna devam eder. 
tibine, nazın görmek İltediihıi bildiri. 
yor, ve kendini tanıtıyor: 

- Be~ iamlaa Mabim Strlankoff, 
eıidiı~ Teti1>blll ettiğiniz it içi& 

s .ıe büyUk bir ,.rcbmcla bulunabilirim. 
Nazırla gCSrilflnek istiyorum. 

Hususi kltip yabancı fiveaine rağ
men memleketin dilini iyi konuınıaamm 
da tesinle bu tık siyar~ isteğini 
yerine getiriyor ve nama haber veriyor. 
Nazır diltUnlyor. Fukt sinirlidir. Fa
kat ıörlltmekten ne çıkar? Bir teY kay. 
bedecek değil ya. Hem belki de ı ... 

Striankoff içeri giriyor ve büyük bir 
hUrmetlc, nazırla ıCSrüpeğe batlıyor. 
Görüıme bir, iki, Uç aut ıUrllyor, Mak
sim, beraberinde getirdiği çantadan bir 
çok plAnlar, kendisinin l>U)'ilk bir mil· 
heDdiı olduğunu ıösteren dünyada ta. 
nınmıı müeueaelerden hUınil hizmet 
varakalan ıötteriyor, ve num, tüneli 
ıç:nağa iJma ediyor. 

Na.zır, müpvir1erinin tavsiyelerinin 
aksine olarak, Mıksimin sözlerini ve 
projelerini taıvip ediyor ve tünelin ka· 
zılmau mUnabsaya konuyor. 

Birçok müeuese1er münakasaya iıti
rak ediyorlar. Hepsi birer proje veriyor. 
Striankoff da teldüini yapıyor. Bu tek. 
Uf, bUtün tekliflerden yii.zde altmıı nia
bctinde ucuzdur. Münakaaayı o kazanı
yor. 

Hldiae, müthit bir akis uyandınyor. 
Nasıl olur da bu it bu kadar ucuza ya. 
pılabilir? Bu herif ya bir mecnundur, 
yahut bir dolandmcı 1 Birçok ıazete

Jer aleyhine yazılar yazıyorlar. Fakat 
Maksim iıe baıhyor. 

Yalnız ite batlamak lçin bir prt kot· 
muvtur. Tünelin kanlacap yere es. 
ra renı:;i7. bir köy yap11Uftır. Etrafını 
duvarlarla çcvirmitti ve ordu tarafın· 
dan, mi' terin kordon altında bulundu· 
rulmasrnı istemektedir. Zira, yalnız 
kendisinin keıfettiti bir uıul sayesinde 
bu işi bu kadar ucuza yapacaktır, ıırn. 
nın başkaları tarafından bilinmemesini 
isteme kteıc:lir. 

Amerikanın T ennesse ayale tin
de yirmi iki yqında bir delikanlı
nın dokuz yaşmda bir kızla evlen· 
mesi dünyanın her tarafıiıda hay· 
retle karşılandığı_ halde Hindistan
da hiç de garip telakki edilmemiştir. 
Çünkü Hindistanda çocuklan hatta 
daha ufak yaşta evlendirmek adet
tir. 

Hindistan dini yalnız sabi sübya
nı evlendirmekle kalmaz; bunların 
en küçük yaşta iken behemehal ev· 
lendirilmelcri hususuna ısrar eder. 

Çocuklarını genç yaşlarında ev· 
lendirmiycn ana ve babalara bu dün 
yada lanet, ahrette de cehennem 
vadedilir. Hint dininin eski Sankrit 
beyitleri der ki: 

"Evlenmeksizin buluğa erişen 
bir kızın anası, babası ve büyük eı • 
kek kardeşi mel' undur 1 Bir kız bü
liiğ yqma varmadan evlenmediği 
ve bikri bu evlenme neticesinde zail 
olmadığı takdirde anne ve babası-
nm ruhlan cehennemde yanacak
tır!,, 

Dikkat ediyor musunuz} Kızın 
kendisi değil ebeveyni cehenneme 
gidiyor! 

Hint dini ayni zamanda bir dul 
kadını, kocasının ölümünden mesul 
tutar. Koca her halde "kansının 
günahları yüzünden,, ölmüştür! Dul 
kadın bir daha evlenemez ve her ta· 
rafta hakaret görür. Kain ana ve ha. 
buiyle biraderlerine ve görümcel!.• 
rine bütün hayatı muddetince esir 
ve köle olmak suretiyle günahlar:ntn 
! ~efaretini vermek mecburi:·e· · n.:c· 

Amerika gibi medeni bir memleket· 
te dokuz yqmda bir kızm yirmi iki 
yapncla koca bir herife verihneai 
bütün dünya gazetelerinde nepiya
ta ıebep obnuttu. itte size kan ko
canın izdivaç günü çekilen resimleri 

dir. Ekseriya dört yaşındaki kızlar, 
orta yqlı aclc • llarla evlendirildikle· 
rinden, bunlar tabiatiyle erkeklerin· 
den çok daha fazla YB§amakta, bu 
yüzden dullar çoğalmaktadır. Hin· 
distan kadmlannm dul olmak yü· 
zünden çektikleri ıstırap ve sefaleti 
artık siz düşünün .. 

Hindistanda evlenmek çok derin 
bir akide~e istinat eder ve tuhaf dc.
ğil midir ki Hindistanda küçücük 
kız çocuklannın evlendirmeleri ile 
Amerikada yirmi iki yqmdaki Çarli 
Jonsa verilen dokuz yaşmdaki kızın 
meselesinde çok sıkı bir benzerlik 
vardır. Bütün Amerika bu havadiı 
iizcrine sarsılmış olmakla beraber 
kızın anne ve babası evlenmiye mu
vafakat etmi§ ve herkesin elalemin 
i§ine ne diye karıştıklarınıa §B§a kal
mışlardır. Bakın kızın babası ne d& 
rnıı: 

Bu günlerde yeni bir şekilde ten. 
sik edilmeleri mevzuu bahsolan ma· 
halle bekçiliği son senelerde inand• 
mıyacak kadar moclemleımi§tir. Es
ki koca bir gocuğun içine bürünmÜ§ 
elinde uzun sopası, ba§mda sanklı 
fesi ile qıbız sokaklarda dola§Bn 
dünün bekçisi yerine bugün az çok 
muntazam elbise ve kasketli, beli ta· 
bancalı elinde kimseyi rahatsız et· 
miyecek kadar hafif sesli düdüğiyle 
yeni bekçi kaim olmuştur. 

Dünkü bekçi ne kazanırdı bil· 
mem ama bugünün bekçisi için .. 20 
liradan 100 liraya kadar kazanır,, 
diyorlar. Bundan sonra ise bu smı
fın mahalleli tarafından verilen mun 
lazam maaşlan olacaktır. 

Geçen gün o gene elinde deft& 
riyle bizim kapıya gelince: 

- iyi para alıyorsunuz gibi ge. 
liyor bana, dedim. Şu koca mahalle. 
nin aylık tutan pek fena olmasa ge• 
rekl 

O, hiç ummadığı bir zamanda 
benden bunu i§itince §Bf ll: 

- Öyle eliyorlar, ama sahiden 
öyle mi bakalım} 

- Eh zannederim, diye mukabe 
le ettim. 

Bupun üzerine o kapının biraz 
daha içine sokuldu. Bir sır tevdi ede
cekmit sibi defterin bir yaprağını 
açtı: 

- Evvelce üç bekçiydik. 
bu i§ görülüyordu. Şimdi bet 
yiz. Gene ayni işi yapıyoruz· 
kime derdini anlatırsın? Bek · 
yağlı kuyruk oldu. Buna bile 
la adam gönderiyorlar, baynn ... 

Sonra, sert bir sesle tükü 
bi: 

- Uşaklık, dedi, bekçilik 
bu .. Benim paramı sen verirsİO 

- Bizim bekçimiz, dersin. 
Öteki verir: 
- Bizim bekçimiz, der. 
Ben bütün §U mahallenin 

k\ın adamıyım. Nizam öyle 
Polise sor: 

-Bizim bekçimiz, der. 
Hakikaten de emirleri ora 

lırız. 
Mahalle mümessili başka 

nür. Ona•nazaran da ben : 
- (Mahallenin bekçisi) 
Her kes emir vermeğe, ~ 

emir almağa memuruz. Anla 
derdimizi §İmdi .... 

Ben buna, sadece: 
- Allah kolaylık versin. 
Cevabını verip savuftu 

tedim. Fakat onun derdi bitrn 
Devam etti: 

- Anlarım ama, hani 1>i'r 
İ§ olur da nidletine külfet 
Hangi iş vardır be~çilik kadar 
Yağmur demiyeceksin, kar d 
ceksin, ayaza alclırmıyacakslll• 
ta hastalığını bile hiçe saya 
Çünkü mahallenin emniyeti 
bakıyor. 

Apartmanın orta katındaki 
katındakini soyar: 

sı ... 

- Gel bekçi, derler. 
Herif damdan dama 8§8f: 

- Bekçi değil ki, Allahın 

iltifatı hazırdır. 
Boyu eni yanm kilometrelik 

tanın içinde aalatalan çalarlar, 
- Bekçi görmedi, olur. 
Allahın kalclınrnının üzeri 

tomobilini bırakır, lastiklerini 
ler gene bize sorarlar: 

- Bekçi sen nerelerde g 
dun .. diye ... 

Sonra sesini yavqlatarak 
etti: : 

- Size bir şey söy1iyeyinı 
Bir defa benim evimi hırsızlar 
du da ben gık bile demedim 1 

-Neye} 
- Neyesi var mı? Ondan 

ni mesul tutarlar diye! 
A. Faik G 

Harbiye nann, bu prip mühendisin 
istediklerini nafıa nuın deWetile yapı
yor. Eararenıi.z köy kordon altını alı
nıyor. Fakat bir tek asker bile oraya 
giremiyecelı:tir. 

.. _ Biz lncil okur ve orada yazı. 
· lı hikmetlere inanır insanlarız. Din ki 

tabımız bize ahlaksızlığın önüne geç 
mek için erken evlenmemizi emre
diyor; biz de küçük kızımızı iyi bir 

Dünyamn en uzun UÇut imlrlnlanna malik olan Amerikandl 
bcmliudamn tananlerinden biri "Fortrea Plyina - uçar kale,, 
[DGrt motorltı olu bu bomba tajyarelerl Amerika bava kuvvetlertntn -

Esrarengiz kByde 
Kabine ertı:am zaman saman eararen. 

giı: köye CitlMk itlerin ne dereceye ka
dar nerledlllni tetkik etmek istiyorlar. 
Maksim razı oluyor. Fakat nazırlar 

Yedi yqmda bir Hint km otuz 
Jatmdaki kocuiyle birlikte 

kocaya vermekle bu kutsal emrin 
i c:abından bqka bir ıey yapmadık 
kil 

Biz eski adetlere göre yaşıyan 

• la Din' . hi ,_! ____ . ka m•n nz. 11nız ç JUJIUM:lllD -
n koca itlerine kanpnamumı emre
der. Bizim çocuklanmız da din ka
nunlanna göre kilisede evlenmiıler· 

Aletleridir.] 

diri,, 
Görüyorsunuz ya Ame • 

sabisübyan denecek yafta 
evlendirmek din icabatından 



Yeni bir korkuluk 
icat edildi 

Güzelliğin ve sıhhati n yolları 
Zararlı hayvanlar şekilden değil 

gürültüden korkarlarmış 
Budapr.§tecum ya:::ıl1yor: 

Güzelliğin kaynağı sağlıktır. SıhhatH 
olmayan bir vücutta güzellik aramama. 
hdır. Sıhhat ise kendi elimizde olan bir 
§eydir. 

Sağlığımız için hergün beş on daki
kalık uğraşma, bize paha biçilemiyecek 
kadar değerli faydalar temin eder. Genç 
liğirnizde olduğu kadar, yaşlandığımız 
zaman da maddi. ve manevi sağlığımızı 
~c buna bağlı olan güzelliğimizi her
dem taze bulundurur. 

. Size tarif edeceğim hareketler asgari 
hır zamanda A • • k . azamı egzersısı verece 
~~~yettedir. Bunu hergün yapmakla 
butun gövd . . . . h t .. enızı kuvvetleştırır, aya ı 
ınuınk .. 

un olduğu kadar kolay tarafın. 
dan alıp işı· t b 1 . ~ k . . en e lıge vurma ıstıyen 

adaleleri harekete getirir ve kan cereya
nını~a yeni bir ~eviklik verir. 

Bırdenbire zayıflamış olanlarla vücut 
l~rında biriken fazla yağları eritmek is· 
tıyenler bu egzersislerden çok fayda 
göreceklerdir. Sadece birkaç dakika size 
ne kadar farkh olduğunuzu hissettire. 
cek ve günı:in ağır işlerini karşılamak 
için bütün kuvvetinize yepyeni bir taze 
lik verecektir. 

Yirmi dört saat içinde on dakikacık 
pek fazla bir şey değildir, fakat bunun 
§aşılacak neticeler verecegını, gövde 
güzelliğinizle sıhhatinizi temin edece-
ğini göreceksiniz. 

Vücudun her kısmına iş veren bir ta· 
kım hareketleri bilmek çok iyidir. İşte 
tarif edeceğimiz hareketler de ailenin 
her yaştaki fertlerine uygun olan mi.i
ttıars.:lerdir. 

Anne, baba, c-oluk cocuk hülasa her
keı bunları yapabilir.~ Daha ne istiyor· 
•unuz? İmkan ve fırsat elverdikçe mü· 
ttıareseyi musikiye uydurarak yapınız. 
Gramofonla çalacağınız bir vals yahut 
bir fokstrot miimareseyi daha neşelen. 
direceği gibi, bunları Ritm ve ahenkle 
Yapmanıza yardım edecektir ki bu da 
çok mühimdir. . "' . 

Daima derin derin nefes almakla işe 
bışlayınız. Ayak parmaklarınızın ·:.istü
ne yükselmek suretile çok derin soluk 
alınız, soluğu bir kaç saniye ciğerleri· 
nizde tutun, sonra yavaş yavaş gene t.o. 
puklarınızın üstüne alçalmak suretıle 
&oluğunuzu salıveriniz. Ellerinizi kal· 
çalarınızın üstünde tutun, bütün düşün· 
cenizi, ciğerlerinizi adam akıllı doldur. 
tnak gayesine temerküz ettirin ve o· 
rnuzlarmrzı çökertmeyin. 

Dizleri hiç Kikmeden dümdüz tuta
rak ellerinizin parmak uçlarile ayak 
-parmaklarına dokunmak çok iyi bir eg. 
zersiıdir. Buna alışıp da, hareket size 
kolay gelmeğe başladaı mr parmakları· 

nızın ucuyla döşemeye dokunmaya ça
lışınız. Bunda da usta oldunuz mu gene 
dizleri dümdüz tutarak avuçlarmızr dö. 
§Ctneye temas ettirmeğe uğraşın. Bu bir 
az zorcadır pek aceleye gelmez. 

tarak bu hareketi tekrar ek yavaş o 
P h ket güç olmakh beraber edin. Bu are 
sizin için çok iyidir. .. . . 

Şimdi de balet ~sozlerının pek sev-

'Tlasifıatlat 
Dudak nasıl boyanır? 

Dudaklarmız ince midir. Evet, eğer 
dudaklarınız ince ve ağzınız biraz bü. 

yükçcyse veya dudaklarınız çok ka. 
lınsa ... Veyahut da dudaklarınız her
hangi bir şekilde olursa olsun yüzü~ 
nüze yakışmıyorsa kat'iyyen esef et. 
meyiniz. Onları düzeltip biçime koy. 

mak kadar kolay hiçbir şey yoktur. 
Evvela bir havlu ile dudaklarınızın 
etrafını iyice niliniz. Sonra aynanın 
karŞısına geçerek ne biçimde bir yüz 
istiyorsanız renkli yazı kalemlerine 
benziyen kırmızı de~atoğraf kale
miyle dudaklar~n~z~n ıstediğiniz şekil
de hududunu çızınız. Sonra ağzınızın 
açıldığı tara_ft.a~ başl.ıyarak bu çizdi. 
ğiniı yerin ıçını aynı . ~~a~emie, hafif, 
hafif boyayınız. !stedıgınız şekli ver. 
diğiniz bu dudagı her zamanki gibi 

rujunuzla boyayınız, sonra dudakları-
zın etrafına bol bol pudra sürünüz. 

~u pu,drayı pudra fırçasiyle temizlc-

dilcten sonra tekrardan bir kere daha 
ruj sürünüz. O zaman istediğiniz bi. 

çimde dudaklara sahip olduğunuzu gö. 
receksiniz. 

. ~~~~~~~~~~~~-

* * "' - Ev Jıadını köşesi: 
Eızersisleri mümkün olduğu kadar 

• tazik ve tath yapın. Şimdi imkansız gi· 
bi görünen hareketleri bir hafta sÖnra 
kolay bulacaksınız. Hiç bir vakit ken· 
dinizi zorlamayaın, ilk ifoceleri adaJele. 
riniz ağrıyıp sızlarsa hiç korkmayın. 
Adale ve sinirlerin sızlaması, hantallaş· 
tıklarını ve harekete muhtaç oldukları· 
llı gösterir. 

Mekteplerde yapmış ol<luğum..ız eg. 
~rsislerden biri de sırtüstü, dümdüz 
l'ere uzanmak ve yavaş yavaş gövdeyi 
kaldırarak oturma vaziyetine gelmektir. 
ll:gzersiz yaparken odada size yardım e
decek birisi ! O<sa, ayak parmaklarını~ 
'"• eğırca bir mobilya parçasmı mesela 
11ar<iirobun yahut herhangi bir dolabın 
altına sokun. Fakat dirseklerinizin size 
en küçük bir yardımda bile bulunmama 
ırna dikkat edin. 

İkinci hareket gene sırtüstü yere u
zanarak bacakları havaya kaldırmak ve 
sanki bisiklet yürütüyormuşsunuz gibi, 
bunları çarkettimektir. Bunu yavaş 
yavaJ ve kendinizi hiç zorlamldan ya· 
pın: hareket büyük daireler çizet biçim. 
ele olacaktır. 

Yere sırtüstü ü:.imdüz uzanır.ı~ iken, 
ayak parmakları tavana bakmak üzere J 
dimdik havaya kaldınrın. Sonra da ama 

Ayna ve cam nasıl temizlenir? 
Camları temiilemek için bir beze 

. pirto sUrmek ve bu ispirtolu bezle 
15 

k k · k. 
0 

ca.ml ve aynayı sı ı, sı ı silmek a-

fidir. İspirto çabuk ~~ar .. Fakat buna 
ra ~men ispirto ile sılınmış olan camı 

bi; kere de gayet kuru ve tüysüz bir 

bezle sıkı, sık( kurulamahdır. Bu su

retle silinen cam pek çabuk temizle. 

nir. 
F kat ispirto pahalıdır. Cam ve ay. 

na : temizlemek için ucuz bir usul 

d~ vardır. Bir gazeteyi küçük, kü
çük a. yrrtıp buruşturunuz, adi suyla ıs-
latmız. 

Fa.kat bu gazeteler yalnız nemli ol-

Bu azctelcrlc camı ve aynayı sı. 
sun. g k. - d 

k ·ı·p sonra yine gazete agı ı 
kı Si I Si l . 
. layınız. tertemız olur. 
ıle kuru k . . b. 

• ayna temizleme ıçın ır 
Canı 'e . . 

d l yardır. Bu da bır lıtrc suyun 
usul a 1a 

. b. ka!;Jk kadar petrol atmak, 
içme ır ~ . 

. . ralkaladıktan sonra tcmı1. 
bunu ıyıce "' 

• 1 aınları silip kurulamak, peL 
bır bcz.e c · d 

·zıenmiş caml::ı.r uzun mu ~ 
rol ile temı . 
det kirlenmczlermış. 

' • 
ı ı 

' I 

" 

dikleri bir hareketi tarif odeyim: Bunun 
için saş elinizle bir masa ya hut iskem 
leyi tutun. Sol dizinizi, kalça.,ız vücu. 
dunuzla zaviyei kaima te~kil edinceye 

kadar kaldırın. Sonra bacak dümdüz 
olarak dışarıya fırlamış vaziyet~ gelin
ceye kadar ayağınızı kaldırın. Ayni veç 
hile hareket etmek şartile ayağı yavaş 

yavaş alçaltın. Biraz rahat edin ve ha
reketi bu sefer de sağ ayağınızla tekrar. 

!ayın. Sonraları bu hareketi hiçhir des
teğe dayanmıyarak, elleriniz kalçada 
olduğu halde yapabileceksiniz. 

Kr~kilerini gördı:iğünüz altı egzersi· 
zi yaptıntz mı, hergünkü düzüneyi it. 
marn etmiş olursunuz. 

Bunların birincisi kalçalar, bel ve ka
rın adaleleri için çok iyidir. Krokinin 
noktalı kısmında gösterilmiş olduğu gi-

bir ilk önce belki de yere dokur.ucaya 
kadar vücudunuzu bükemiyeceksiniz. 
Bunu kendinizi zorlamıyarak yavaş ya. 
vaş evvela sağ sonra da sol tarafa olmak 
üzere yapınxz. 

İkinci sağlam ve sıhhatli kan cereya
nı, elastiki omuzlar ve güzel göğüs 

hatları geliştirir. Kollarınm önün·Uzde 
dümdüz uzatmış olarak ayakta durun, 
sonra bunları her istikamette mümkün 
olduğu halde gererek çarkettiriniz. 

Üç numaralı resimde vücudunuzun 
her tarafx aıkı sıkıya çalı~acaktır. Ha· 
rekete resimde gösterilmiş olduğu gibi 
başlıyaraka ayaklarınız, ellerinize müm 
kün olduğu kadar yaklaşıncaya kadar 
yürü}":in. Dizlerin bütün hareket esna • 
smda düz durmalan lazımgeldiğini u
nutmayın . 

Dört numaralı hareket vücutta iyi bir 
gerginlik verir. Resim bunun nasıl ya· 
pdacağını gösteriyor. Başınızx yüksek 
tutmayı unutmayın; başı hiçbir vakit 
kolların arasına eğmeyin. 

Biçimli omuzlar, güzel hatlı bir srrt 
ve çok cazip bir göğüs 5 numaradaki 
egzersiz sayesinde elde edilir. Sol eli 
arkaya iyice fırlatın, sağ el parmakları 
sol ayak parmak uçlarına değecektir. 
Aksini tekrarlayın ve hareketi çabuk ça 
buk yapın. 

Altı numaralı hareket bilha!lsa karın ada 
lelerini kuvvetleştirmek içindir Kollar 
göğüse katlanmış olduğu halde sırtüst•:i 
dümdtiz yatın. Sonra da tamamile geril
miş bacaklarla havada yürür gibi bacak. 
larınızı hareket ettirin. Sol bacak yere 
değdi mi sağ bacak da seyahatinin en 1 

üstün noktasına varmış olmalıdır. Sağ 
bacağı alçaltırken, solu kaldırmalısınız. 
Bunu yavaş yapın ve yorulduğunuzu 
hisseder etmez durun. 

Her egzersizi yaparken derin ve mü
tevazin soluk almağa çok dikkat edin ve 
büt•:in düşiincenizi yaptığınız hareketler 
üzerine temerküz ettirin. 

Güzellik DOKTORU 

İlkbahardan sonbahar nihayetine 
kadar küçük kuşların ekin ve meyve
lere verdikleri zararlar müthiştir. Ma
car çiftçisi fakirdir ve bu küçük kuş
ların sebep olduğu zararlardan çoK 
ıstırap çektiği için onlara düşman na. 
zariyle bakarlar. Bu kuşları ürkütmek 
için şimdiye kadar olan klasik çare, 
bahçe ve bostanlara ı!ikilen acaip şc. 
killi korkuluklardı. Bunlar artık para 
etmez oldu. Korkuluk belki de küçük 
çocukları korkutmağa yarar. Ancak 
kurnaz kargalar, korkulukların görün
dükleri kadar müthiş olmadıklar1nr 

anladıklarından, bunlara hiç aldırış 

etmemektedirler. Macarların zeki kar
gaları, işin farkına vardıklarından 
bahçelere diledikleri gibi girmekte, 
hatta korkulukların tepesine konarak 
keyif çatmaktadırlar. 

Zamane kuşlarına eski korkuluklar
dan başka bir çare ıazımgeliyordu. 

Macar hükumeti yeni bir korkuluk 
bulmak için geçenlerde bir müsabaka 
açtı. Birçok nümuneler yapıldı. Bun. 
lardan bazıları çok fantastik, bir kıs. 

mı da pratikti. 
Nümunelerden birisi kuşların ezel

denberi can dilşmanı olan kedi, köpek, 
kurt gibi hayvanlardan birinin leşini 
bir direk üstüne koyarak bostana dik. 
mekti. Kuşlar direk üstünde sallıınan 
böyle bir hayvandan korkar ve leş ko
kusundan kaçarlar. Bu usul tecrübe e. 
dilmiı?, fakat pratik bulunmamıştır. 
Çünkil kuşlar direğe asılı hayvanın 
hiçbir zarar vermediğini görmüsler ve 
pis kokuya da. çabuk alışmışlardır. 
Yapılan daha birçok tecrübelerde kuş. 
ıarın şekillerden değil, gürültüden ı 
ürktükleri görülmüştür. 

Netekim Almanyanm Hamburg şeh 
rinde bir antrepocu sıçanların hücu
mundan korunmak iç.in kedi 11esin1 
gramofon plıiğma aldırmış ve bu pla
ğı geceleri sabaha kadar antrepoda 
çaldırarak, zararlı hayvanları ürküt
müştü. 

Macarlar da Almanı ta.kliden böyle 
bir usule başvurulmasını tavsiye eL 
miı:ılerdir. Mesela bostanların muhtelif 
noktalarına hoparlör yerleııtirerek, ev 
de çalacakları ~amofon plaklariyle 
kedi. kurt, tilki, gelincik ve bunlara 
miimasil hayvan sadalarmı yaymak ... 
Gerçi bunun faydası görülmüşse de 
pek pahalıya mal olması dolayısiyle 

tatbik edilememiştir. . .... . 
Y:ı.rıılan tekliflerin en pratıgı~ bır 

,. : r~ ·,. ;n bi:r.zat tatbik etmiş oldugu u-

Macar ziraat 11e:::ıarctiniıı müsal>alı:a. • 
suıı h·:azmır!H§ olan kork"ttltık 

suldür. Mesele elektrik foto hücreli 
bir elektrik kontraption'u yaratmak • 

tır. Bu kontrapsiyon, lCuşlar yirmi beş 
metreye yaklaşınca müthiş patlama • 

lar yapmaktadır. Fevkalade hassas fo. 

to hücreleriyle mücehhez bir alet. tar 

la yahut bostanım dört köşesine yer. 
leştirilmcktedir. Elektrik cereyanı bu 

dört nokta arasında cereyan etmekte

dir. Kuş nekadar kfü;ük olursa olsun 

gölgesi hücrenin üstüne isabet edin. 
ce elektrik cereyanı derhal harekete 
geçerek korkuluktan müthiş bir pat. 
lama sesi işitilmektedir. Foto hücresi. 

le mücehhez bu aletler pahalı da de

ğildir. Vakti hali yerinde çiftçi ve bos 
tancılar bunu ala bilmektedirler. 

G<ırdiyaıı (mahpusa) - Bir lwffa, 
içiıı yaııını;<fa bir mıisafir olacak. 
Taç giym.c şmılilclcri ilo1ayısiyle otel
lerde oda bıılmrmın inıJ,y1nı yok! 

- İngiliz karikatürü -

ilk bahar 
<"-~~~ modeli 

y-. ~· d ld .. d'' w .. nüz elbise ve palto ilkbaharda çok giyilmektedir. l\.e.3ım e so a gor ugu . . _ . 
Gayet tatlı yeşil renkte olan bu elbisenin di.iğme \'C kemcrı yeşıl podosue~-
tendir. Kol, ynka ve ceplerle et~k iki dikişlidir. Pult~ _nçık ve koyu Y~şıl 

lb. d 1 • ·b· dıkıcı ,.·ardır. karelidir. Yaka kol ve etekte, e ıse e o dugu gı ı, :t • •• • 

SACDA: Bu model sarı yünlüden etek ürerine pembe sarı zemın .. ~:Crın: 
koyu sarr çizaiJi ceketle giyilmektedir. Cepleri gayet geniştir. Gögustekı 0 

·r b' k 'l lc iki'-'e avmnıştır. "Ampoyescman,, yaka ve beden kısmını zarı ır şe ı c ..• J • 

Yaka küçük fakat geniş iki ''klapa,. dan müteşekkildir. Diıe-meler sarı ha. 
kır '!cya. deriden istenildiği cinsten konulabilir. 
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"Zevalim yakındır. Zira, kadınlar üzerindeki 
bütün nüfuzumu kaybettim. Göreceksin 

Geçen kııunlann hüliauı 
SiinJ,;IZ <ıfia. yıllarca mwldet O:mıroı
lı suraylaruıd.a hükütn !tiirmii§tiir. 
F·alwt niluıyet ihtiyarlamı§, ntifu. 
zmm l~ybetm~fir. Zira, arlık ka. 
<lrnlar •ü:eriııde '11riic8sir olanuyor. 
Kendi aczini 1-;endi <k anlt!JQmk ba-
1Jll dert yanıyor. Diyor ki: 

• • • 
- lnsan ~vgilisine, yahut oğluna 

i!iitinaden saltanat süremez. .. Kuvvet 
kendinde olmalıdır. Halbuki o menba 
bende kurudu ... 

Omuzuma dayandı: 
- lnkıraz.ım yakındır ... Göreceksin 

Mustafa. 

Her nekadar kendisini teselli ettim, 
daha pek sok iyi günler geçireceğine 
teminat verdimse de: 

- Hayır, hayır Mustafa... Hayır, 
dostum .. Her şey bitti. 7.,c,•alim ya. 
kındır ... "Bunu söylediydi diyecek. 
sin!,, dedi. 

Artık ahvali ruhiyesi pek bozuktu. 
Kaybettiği büyük varlığını bir daha 
ele geçirememekten doğan bir yeisle 
sağa sola çatıyor, . birtakım aksilikler 
yapıyor. eski dü~manlarını çileden çı
.karıyor, hatta dostlarını bile düşman 
haline getiriyordu. 

Çok geçmeden, etrafında müthiş bir 
husumet ha1kası uyandı. Kurt. artık 
ko~amıştı. :Maskara oluyordu. 

HiılA iki istinatgahı \'ardı. Onlar 
da, Ayşcyle Osman ... Fakat. idareyi 
günden güne eline alan Haseki sultan 
onun bu iki temeline de hiicuma ba.~
ladı: 

Günün birinde, padi3al1 ve maiyeti, 
hasbahçede, bir havuz b~ında eğleni. 
yordu. Ben de onlar arasında şarkı 
söylemekle vakit geçiriyordum. Os
man oğullarının tahtına yegane varis 
olan küçük '.Mehmed, orta yerde dola. 
1'ıyordu. Haseki sultan, mütemadiyen 
onunla meşgul oluyor: 

- Maşallah! 1\.na.ıuna babasına b:ı. 
ğışlasın rabbim! Ne sevimli! Ne gü
zel. .. .Babasına da nckadar benziyor. 
Onun gibi şaha.ne olacak ... Gördüğüm 
çocukların hiçbirine benzemiyor. Her. 
halde bu sadece benim kanaatim değil. 
Siz de ayni fikirdesiniz. .. Öyle değil 

• ? 
mı . .. 

Civarını, cariyelerden birtakım dal. 
k avuklar almıştı. 

Hep bir ağızdan, padişaha işittire
cek tarzda: 

- Öyle efendim ... Hakkınız var ... 
Cidden emsalsiz. .. Cidden sevilecek ço. 
cuk ... Biricik şehzademiz diye söyle. 
miyoruz. .. Doğrusu böyledir! - diyor. 
lardı. 

Fakat, İbrahim, oralı olmuyordu: 
kucağında Osman vardı. Boyun!l onu 
sevip okşamakla meşguldü. 

Huzurunda divan duran SUnbül a_ 

ğaya sordu: 
- SünbUI! 
- Efendim. 
- Nikahlı çocuklar mı daha güzel, 

daha canlı. daha sevimli olur, yoksa 
picler mi? Ne dersin? 

Sünbül, Osmanın ve Ay~nin padi
Ş.'l h üzerindeki nüfuzunu arttınnak i. 
çin: 

- Piçler! • dedi. 
Haseki sultan, oturduğu yerden 

yumruğunu salladı: 

- Ah, .cıomuz fellah! ... Senin piçin! 
lbrahim kızdı: 
- Sus! Lalama ağız bozma ... 
- Bozacağım işte .. Fesat kumkuma. 

sr menhus fellahı 
Pek çok kimse, şimdiye kadar Sün

bül ağanın arkasından arabayla liı.kır. 
clı söylemişti. Gıyabında onun temiz 
taraf mı bırakmazlardı. Fakat böyle 
11 1l•oıia, yüziinc karşı kalabalık bir 
cenıaat ortasında ve vaktiyle ona hiz 
nıet etmlş bulun~n bir Mray kadmı
nın ağzından böyle tecavüze uirama. 
sr \•aki değildi. 

İbrahim: 

mahvolacağım ... ,, 
- Vaktiyle SünbUl ağaya leğen ib. 

rik tuttuğunu unutma ... Lalamın aley 
hinde söz söyletmem ... Sonra pişman o 
lursun ! • dedi. 

Haseki ağlamağa ba!}ladı: 
- Vaktiyle ne olursam olayım ... 

Bugünkü günde en büyük mevkı be
nimdir .•. Senden ve oğlumuzdan son. 
ra ben gelirim... Çünkü hanedanın 
sönmemesini temin edecek bu şehzade 
yi ben doğurdum ... Bırak, onu bırak. 
O piçi kucağından at. Senin öz evla. 
dın varken başka çqcuklan niçin se. 
viyorsun? 

A.cıabi kadınlara bas büyük bir 
buhran geçiriyordu. Padişah, hare
mağalarına emir verdi: 

- Susturun şunu ... Daha ağlar, ba. 
ğınrsa beni de kızdıracak... Sonra, 
cezasını vereceğim ... İlk iş, onu huzu
rumdan koğmak olacak. Benim ona 
ve onun oğluna ne ihtiyacım var7 .... 

Haseki sultan bağırdr: 

... - F...ğer o batarsa neslini nasıl ida. 

Ç'alınan elbise 
birinciliği kazanırsa 

Bundan bir 
miiddet evvel 
lngilterede Hull 
da, hırsızlar 

zengin bir ka· 
dınm evine gi· 
.rerek birçok eş· 

y.a meyanında birkaç kat da elbise 
çalmışlardı. 

Bu hırsızlık hadisesinden birkaç 
giin sonra, hırsızlığın k\.ırbanı olan 
kadın, bir zarafet miisabakasında, 
jiiri heyeti azası sıfatiyle hnzır bu
lunmuş ve önünde resmi geçit ya· 
pnn bir sürii elbiseler, içinde birin· 
ciliği, kendi salınan elbisesinin ka
zandığını görünce hayretinden dona 
kalmıştır. 

Tabii, bir sürü iskandal, buh
ran, bağırma, çağırma ve saire ... 

Elbiseyi giymiş olan kadın bu 
elbiseyi satın aldığını ispat etmekte 

güçlük çekmemiş ve hırsız da kolay
ca yakayı ele vermiştir. 

Diğer taraf tan, her şeye rağmen 
elbisenin eski sahibesi, kazanılan 
birincilik mükafatından dolayı bü. 

yük bir sevinç ve gurur duymu1 ve 
bu münasebetle, elbisenin yeni sa· 
hibesine bir ziyafet vermiştir. 

Bluz valıtigle erkek 
elbisesiydi 

Bluzları bu gün 
kadınlar gıyı
yor. Halbuki, 
kurunu vustada 
bunları şövalye 
ler giyerlerdi. 
Şövalyeler ma. 

deni elbiselerini 
yağmurdan ve pas lanmak tan 

korumak için bunların üzerine ek
seriya ipekli bluzlar geçirirlerdi. 

Erkekler, madeni elbiseleriyle 
beraber bu bluzları da terkettiler ... 
T erkettiler ama bu defa da kadınlar 
giymeğe başladılar. Şu farkla ki, 
zrrhların üzerinden değil... 

Garip adetler 
K ORELI gelin, düğününün ikin-

ci günü ak11amma kadar kocn· 
sının yüzünü görmeğc mezun değil-' 
dir. Kadına, kocasını ailesi intihap 

eder ve ancak düğiinde knr§ılaşırlar. 
Hatta düğün günü ile paça dediği
miz ikinci günün aktamınn kadar 
gelinin göz kapakları biribirine ya· 
pr1tırılmı§ bir hal.de kalır. 

me edeceksin? Senin yerine kim pa
dişah olacak? 

- Hiç kimse ... Hiç, hiç kimse ... 
İbrahim, karısından daha yüksek 

haykırdığı için, onun sesini dindirdi. 
Artık nöbeti tutmak sırası ona gel. 
miştı : 

- Hiç kimse benden ionra padişah 
olmryacak ... Yedeğe ihtiyaç yok .•. Ben 
kıi.fiyim ... Herkes bana "kıyamete ka-

dar ya§a!., diye dua etmiyor mu? •.. 
Cinci hoca da büyü yapacaktır ... Hiç 
ölmiycceğim ... Abıhayat içeceğim, ya. 

şıyacağım. boyuna yaşıyacağım... E
ğer istersem başka çocuklarım dn o. 
lur ... Fakat hiÇbirine hacet yok ... "Ben 
kiifiyim .. Bu hanedan için ben kafi
yim .. Anladın rnı? 

Adamakıllı zıvanadan çıkıyordu. 
Padişahı fazla kızdırmaması için, Ha 
seki sultana i~arettc bulundular. O. 
nu susturup yerine oturttular. 

(Devamı vat) 

S ivrisineklerden 
k orunma 

N F.REDE ise si,·ri sinekler de çık 
mak üzeredir. Bu arsız sinek

lerin sokmasındtn kurtulmak ıçın 
iyi bir çare ellerin tersine iki damla 
citronella (oğul otu) yağı damlata-

rnk vücudun açık kalacak yerlerine 
sürmektir. Bu yağ biraz pahalıdır 
ama dikkatli kullanılmak şnrtİJle 
az bir şey, iki üç yaz sürebilir. 

Sivrisinek soktuktan sonra ise, 
sokulan yere azıcık amonyak mah-

luli.i yahut bikarbonat dö sudla su 
si.irmek derhal yanmn ve ka~ıntıyı 
keser. 

1( açahçı gemileri 
Alkolün Ame . 

~ rikada yasak ol· 
~ luğu devirler· 

de, bunun . . 
kac;ab.;ılığiyle uğraşan 332 büyiik 
gemi vardı. Bundan başka birrok 

kiic;uk gemiler de bu nevi kaçakçı· 
lıkta ihtisas peyda etmişlerdi. 

Bu 332 büyiik gemiden dördü 
Fransaya, onu Norveçe mensuptu, 
on tanesinin mensup oldukları dev

let belli değildi ve bunlardan üç yi.iz 
yedisi ngiliz gemisiydi .. . 

Yeşil camdan 
"kara tahta,, 

A MERlKANIN Ohiv vilayetin· 
de T oledo şehrinde ilk ve orta 

mekteplerin sınıf odalarındaki kara 
tahtalar kaldırılarak bunların yerine 
ye il camdan mamul •'kara tahtalar., 
konulmaktadır. 

Denildiğine göre camdan kara 
tahtalar gerek talebe gerekse mual
limlerin gözlerini hiç yormadıktan 
ba~ka temizlenmeleri de gayet kolay 

dır. Bu yeşil camların üstüne yazı 

yazmak için sarı tebeşir kullanılmak 
tadır. 

Kurulmadan işligen 
saat 

K LRULMACA lüzum görme
den kendi kendine daimi hare 

kette olan bir saatin icadı, saat yapı
cılarının asırlardanberi hayalini iş-

• 
gal etmişti. Böyle bir saat şimdi pi-
yasaya konmuştur. Saat "atmosfe-

rik .. mekanizma tarafından işletil· 

mektedir. Havanın harareti, bir dere 
ce gibi küçük bir mikyas dahilinde 
bile değiştiği zaman bu mekanizma 
120 saat kadar i~leme kuvveti almak 
tadır. 

10 MAYIS - 1931...I '! 
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O NUNCU KISIM 

ra.:aıı: Edgard Jcpsoıı 

BANYONUN ESRARI 
Polis Hcmpstid halası madam Eme· 

riyi çocukken pek severdi. Lakin ma
ı:Iam Emeri amiralin hizmetine girmek 

na nazariyelerini anlatıyordu . 

- Bence. diyordu, cinayetin e~ 
bu evin ixindedir. 

Cenni de bu fikirde idi. Onun 'ıl 
beraberce, t'vin her tarafını araıtırıYo" 
lardr. Amiralin yazı odası, yat;ak ~ 
madam Hollan:hn dairesi kamilen • 

mıştr. Madam Bollandın odasında -" 
drklan kaybolan tuvaletti. Cenni, ~ 
mmm tuvaleti beraberinde Londr' 

götürdüğünü söylüyor, Hempstid 1": 
yetle bu fikri reddetmemekle beri 

belki de bir köıeye atmıştır ıdiyo~ 
Cenni de fazla ı&rar etmiyor ve birJİ~ 
aramağa koyuluyorlardı. Böylece 

çok kö§e, bucak karıştırdılar, fakat tıl' 
valeti bulamadılar. 

Pazartesi günü öğleden sonra~~ 
müfettiş Rac polis müdür muavııı 

tahkikatı neticesini bildirirken, :tteırıf 
tid halası ve Cenni ile çay içiyorıır# 
Madam Emeri: . ~ 

- Dik, dedi, (bu, Hcmpstklin kiiÇ r 
ismiydi) gitmeden evvel, banyo odl 

na çık da, el yıkanacak yerin boru•"-' 
bir bak. Tıkanmıı . Belki açabilirsin· j 

- Peki hala. ıif.onu temizleyince 
ıclir, sen merak etme. iİ 

Çayrru bitirdikten sonra. HertıP'.,, 
birkaç alet aldı, Ccnni ile birlikte bJl'l 
odasına çıktılar, ve Hcmpstid işe bl~ 
dı. Biraz sonra, su brusunun tıka11 

o: luğunu anladı. Bir tel soktu. çe~ 
Telin ucunda bir takım kr11ar "' I 
boruyu bunlar tıkamı!ltı. Fakat ııe . ~ 

çok vardı. Hcmpstid: 

- Tuhaf, dedi. eğer amiralin 
dini sakallı göhnemiş olsaydım, ın 

kak sakalını traş etti derdim. 
Cenni çıkan kıllara baktı. Bun1•1 

kikaten bir insan sakalına aitti. Cc 
- Ama. decli, amiralin sakalı bU 

te tleğil ki, benziyor ama. daha aJ 
yu. 

Hempstid borudan çıkardığı 
bir tarafa koydu. Düşilnmeğe bati' 

- Halam. dedi, madam Hol1' 

borunun tıkanmasından şikayet etti 
ıöyledi. Bunu, Londradan ıdöndiiJ1l 
man söylemiş. Londradan döntıı 

evvel ve amiral katledildikten sonrl 

rasını kimse kullandı mı? 

Cenni düşündü, cevap verdi: 
- Hayır. ,1 
- O halı1e, burada sakal oJdU 

gpre, demek birisi... ,.-

Fakat derhal suıtu. Cenniye dö~e .,1 
- Kat'iyyen, dedi. buna dair kıdl 

bir §ey söyleme. Zirıı çok mühim. 
(Devamı var) 
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.. d n geçirmı~lerdır. 
niş bir şekilde goı e 1 n bu tetkika-I . . ( /Jrış trıraf ı 1 incide) 

ıabırı Saint Pricc'c bir ıniilfıkat hah 
aetrni"tİr. 

Başvekilimiz bu mLilakat 
sıncla dem istir ki: 

Siyasi ufuklarda yapd a nberi ftalyan 
ta bilhassa birkaç ~y ahalarda rröster 

· · · aynı ea 0 

esna- diplomasısının b" l lüzum vardı. 
diği faaliyet se~ ıy e~r Tiirkiycye 
Bu tetkikler krlansa arsacak mahi-.. _ B;şvckil Blum ve hariciye 

ll<ızırı Ddbos 'la konusmalanm es-
nasınd · . • 

1 .. d a umumı sıyaset mese elerini 
goz en . d·ı, 13 1 1 t ·· d geçır tK. u mesc e er üs-
~~ e, bağlı olduğumuz beynelmilel 
rakb~e:'~t. k~w~rosu dahilinde kala
k' .. r ış~ırlıgı ve barıs politikası ta-
ıp ıçın bır itilafa vardık. 

b "'l dostlu . an s 1 d 
ag ıyan . ·ı ·r f n mevcut o ma ı-

yctte hiç bır •. 1t: 3 1 

~ "stermıştır.,, d .. 
gım go p . . gazetesi e şu mu-

Peti t arısıen , 
.. "tmektedır: 

talcayı yuru . . b" dostluk havası 
"E -.mınu ır 

. · n s... bu i.inki.i temaslar 
içınde ynpılan . ,s Delbos'a, iki 
lnöniinc, Blum e 'e 

ile 
oldu 

memleketi alakadar eden bütün me· 
selelerin iizerinde dolaşmak ve siya
seti umumiyeyc ait miihim mesc:ıilc 
ve ezcümle Milletler Cemiyeti ile 
mü~tc "!k emniyet hususunda tam 
bir fikir ınutabakati mevcut olduğu 
nu anlamC\k imk:nlnnnı \•ermiştir. 
f rans;ı - Tiir:..iyc - Suriye arnsm 
da hudutların masuniyeti için akde
dilecek pakta gelince. buna dair mü
nakaşalar da çok samimi bir lıava 
icinde geçmis ve ır.iizakerclerin pek 
yakında mesut bir neticeye \'ataca
ğı ümidini vermiştir.,, 

111 
• ~~~11ar~da Sancak meselesine ait 

clıkuş tBı erıı~. halli çarelerini de ara-
. u mt k"'ll . C h;ız d"l . ış Lı erı, enevrede itti-

reask ©<e~lhlcesnını<9l<e 
' c ı mıs ol · k I tnm k • I an prensıp arar arma 

< tıvvct · · 
berta f erın_ı vermek suretiyle 

ra etmek ı d s· . b" tek . cap e er. ızım ır 

HükOmetçiler 
gaycnıı7. vardır d T" k ·ı le tin. b . . • o a ur mı -

ınak~~ ~f-1.~ ı~ınde inkişafma çalış· 
111

• • • urkıye sulha ne kadar sa-
mukabil taarrüzda 

A ) _Dün Bask cephe keşif kolları sık sık dü~rnan hatlarma ımı surette bagwl ld - b"' .. k . ı o ugunu utun 
0mşularıvlc v .. l l l v B · e czcum e Yunan 1 ar 

Bilbao. 1 O (A k. taları idn talili bir girmişlerdir. 
• 1 "kumet ı " sindekı lU S ])ube mıntakasın- Hükumet 1:1erkeı:i dün bombJrdıman 

e ulgurlarla anlasmak suretiyle is 
Pat etmiştir... -

Gazetelerin mütaleaları 

ı . IT)aris, 9 (AA.) - Paris gazete
<"rı .. ki 
1 ur Ye başvekilinden büyük 

(' 'cnım· 1 ··"f.'. . ıyet e bahsetmektedirler. 
sa/~kıyc Başbakanı F ransanrn mi-

ırı., ba~lığı altında Petit Parisien 
t:'<ızcteı> ·, lsm t J .. .. .. J · • e nonunun can ı ve 
scneJe l d 1 b" h r e o u ır tcrcemeilıalini ve 

cl~Yattaki muvaffakıyetlerini yaz-
'~t<ı 1 "l-.. n sonra onun a konusmalmdan 

1 Urk f. ~ 
\. I - · ransız dostluğunun km·-

ct en ~· . 
.cccgını yazıyor. 

ltırl-~·aint 13rice, Le Journal de Ata· 
"l- • Un çok değerli arkadası ve yeni 
ı liri·· · ~ 
y " 1Ycnın yaratıcılarından biri di-/!, se~fımlaclığı ismet lnönünün Pa
ss•ckı ~ir giinJtik konuşmalarının 
h~llcak ısinden çıkan eski suitefeh
.Y~;ler~ dağı~.m~ğa kafi geleceğini 
. -arak bu buyıık devlet adamından 

sı~~işlc bahsediyor. 

t Puris Soir buradaki mükalema-
rn siy"' • ·ı d. .. b t k .... sı ve ı ~tısn ı rnunase eatm D·· vıyesi üzerinde olacağını yazıyor. tn nıebusan reisi Herriot bi'yük 

c "ıliğe gelerek ismet lnönünü ·-ıa-
tet et ...... · . "'k h .. f ... ıştır. '"' şam arıcıye tara· 
rı~dan 80 kişilik bir ziyafet \'eril-

111ı~tir. 

. Madam T abouis Ocuvrc gazete· 
sıncle diyor ki: 

1'·· "~ünki.i konuşmalar, Fransa -
k tırkıye mi.inascbatınm atisi hak· 
h~nda falihnyır addolunacak bir mv.-

1Ycttedir. Mühim olan nokta, Fran 
S(\ if ... T'" k" . b·· .. . • . . ... ur ·ıycnın utun sıyası me-
aılın co· 1 d h . • . ] 'k· ... as arın a ve ancı sıyasete 
~ı ırn olan fikirde kafi derecede bir 

lltabakat zemini bularak. Sancak 
T:selcsi dolayısiyle, bir Fransız -
d urk karsılıklı mi.izaheret pnktı ak

cdilip cdemiyecckleridir.,, 
tes· Mon~lart, Ami du Peuple gaze

l .~e dıyor ki: 
I3 Türkiye Başvekili ile Fransr:: 
aşvekili ve hariciye nazrrı, mi11etler 

arası b" .. k l utun mesaili ve bu arada Bal-
an ar ve Akdeniz meselelerini ge· 

.. d" Bu kıtalar 0 . 
gun u. . ffakiyetli bır muk<:M 
da şiddetlı ve ınu;~er ve asilerin ilc:rle
lıil taarruza geı;mış 

1 
bürük zayiat 

. mani olarak on ara mcs.ne 
verdirmişlcrdir. 

J(afalcııya. "jeııcrolite" $i Reisi 
Kom paııis 

Rigito mıntakasmda milisler, kuvvet. 
li harp malzemesinin himyaseinde _ola. 

k Şiddetli bir taarruza geçen asılere 
ra D' 

dane mukavemet etmektedirler. ı· anu . . 
namitçiler asi tanklarının ılerlemcsıne 
mani olmaktadırlar. Asiler yüzden faz

la telefat vermişlerdir. 

Miihim bil' mevzi i şgal edildi 

G.. ıo (A.A.) - Hükümet mifü· 
lJOn, .. . . 

1 • Belmonte mrntakasında muhım hır 
erı 11 · · l · d' evzi olan Rivic csı ışga etmışler ır. 

m 
1 

. mukabil taarruzu geri püskür
As crın 
tülmüstiir. 

~ Madrit cephesinde 
Madrit. ıo (A.A.) - Hükümet kıta-

A 
,,.es kasabası mıntakasındaki mev 

)arı r b • 1 d" T 
zilerini tahkim ~tmış er ır. ayyare ve 

kuvvetkrı Toledo mıntakasında. 
t~pç~ c:vzilcrini ve bilhassa şehre gi· 
kı asım 

lları bombardıman etmişlerdir. den yo . . 
Guadalajara cephesınde .asıl~r Guad~-
. n 35 kilometre şımalınde mı:~ 

laJaranı L ı· 
. b" sehir olan Cogo ludoyr tah ı

hım ır , 
g~ e başlamışlardır. 

Ye etme . . d d h" b" .. "n Madrit ce1hesın e ün ıç ır 
Butu 

mühim hareket olmamıştır. Hükumet 

:Franu,,·a · d k d Slmpsonla buluşan Vindsor 
.. , • J.. gı ere Kan de şatosunda ga bık ma am . . 1 etmi ve fotoğra-

du,<U mu.stakbel 7.Cvccsile beraber geçen gün gazetecılerı k~b~ taht!an icra at 
fmın çekıimesine müsa de vermiştir Bu rtsim, Viııdsor duku, g 

t k · "lk f tografıdır c tı ten sonr,ı sahık madam Simpsonla birlikte çekilen 1 0 
• 

edilmemiştir. 

Bilbaonun tahliyesi 
Bilbao, 10 (A.A.) - Tahliye edilen_ 

Jer dünıden itibaren gemilere 1.ıindiril. 
meğe başlanmıştır. Bunlardan beşyüzü 
Margaux vapuruna, bin tanesi Carima
reye ve be§ yüz tanesi de Chatrau.Par. 
mere bindirilmiştir. Gemiler öğle za
manı hareket etmişlerdir. Tahliye celi. 
lenler çocuk, kadın, ihtiyar ve malüL 

lerden ibarettir. 
Lon·dra: 10 (A.A.) - Amirallik dai. 

resine bildirildiğine göre, Fearless ve 
Fo::hounı:l torpito muhripleri. ispany<
nııı şimal sahillerindeki İngiliz bahriye 
kuvvetlerini takviye için İspanya sula

rına hareket etmiştir. 
Deyli Herald gazetesinin Bilbao mu_ 

babiri bildiriyor: 
On ilci yaşında bir küçük çocuk bu 

sabah. Fransaya götürülecek ol.ın 2300 
çocuk mülteciler arasma katılmak iste. 
nirken tepiniyor, çabJ.hyor ve intikam 
hissile gözleri kançanağı gibi olmuş 
bir halde memleketinden ayrıl.mak iste-

miy,ordu. 
Ve §Öyle haykırıyordu: 
"- Gitmek istemiyorum. Almanlara 

karşı harbedeceğim. Onlar benim anne. 

mi öldürdüler! .. 
çocuklar, muhasara albnda bulunan 

Bask şehrine veda ederken gördüğüm 
feci manzara buydu. 

Bunların çoğu, istasyona kadaı. an
ve babalarının yanını.la getirilmişler· 

~~r. Ve zavallılar111 büyük bir kısmını 
1;ocuklarına veda busesi verirken dü. 
üp bayılmışlardır. 

ş Rıhtıma geldikleri zaman, Havana 

vapuru onları bekliyordu. ~u . vapur 

2300 çocuğu Fransada kendılcrme ha-
lanan evlere götürmektedir. 

zır . 
Bir çok çocuklar gemı tayf<\sından 

~unları sormuşlardır: 
_ Fransada beya: ekmek, yahut et 

bulabilecek miyiz! Orada Faslılar yok 

t:Ieğil mi? 

Hindenburg 
kazası 

(Baş tarafı 1 incide) 
Nevyork. 10 (A. A.) - Dick Mcı il1 

ve Jack L:ı.ubıe isimlerindeki tayyare
ciler dün Floyd Bcnnetl tayyare mey
danından fngiltereye havalannm;lar. 
dır. Londrnya sant 19 da varacaklar· 
ını ümid ctmcktedirclr. 

Lakchurst facınsın ı njt filmlcrı hft. 
mil bulunan tayyareciler ha va yolilc 
avdet cdecekkı: ve taç giym" mcrn'"i. 
mınc ait filmler getireeeltlerdır. 

Atlan liği geçtiler 
Ncvyork, 10 ( A. A.) - Saat :3,15 

de (Grcm•iç saali l Mcrrill YC Laııbic 

SainL - Jeaıı de Tcrrc-ncuYC'in otuz 
kilometre cenubunda Atlantik denizini 

geçmişlerdir. 

FlnU\ndlya elçiliği 

t icaret şubesi 
Finlandiya hüklımeti İstanbulrfa Fin. 

Jandiya Elçiliğinin bir tı:aret şubesini 
tesis ve adresi Taksim. Güngör Apt. 
(Tel. No. 49492) olan bu şubesinin mü

dürlüğüne Elçilik ınü~aviı i M. Asko 

Jvaloyu tayin ctmİ§tİr. 

•• Af rikaııııı yuznıe yı!dızlaı L 
nirlcşil• Amerika hiikıimctl.crinin Tolryo olimpiy'tllın ir;i11 iki lJ:iyiiJ; üın;. 
di: Soıı yii ıılcrdc J( ali/ onri.ıtfld r yo pı laıı yii::1110 111 iısauaf,'.~fa r11ul~ 100 wct
ro sırf iislil ı·o 100 n• r.t re scrvcsltc p aı·fıy 111 ild giizcl hı::. 

Malatya bez fabrikası
n ın inşaafl başhyor 

Fabrika· bir buçuk milyon lira 
sarfile vücuda getirilecek 

l3es senelik sanayi programının en ] 
mühim kısımlarından bırıni teşkıl eden 
Malatya bez fabrikasınm inşasına yakın ı 
da başlanacaktır. Bu fabrikayı kurmak 
ve işletmek üzere Sümer bankın i:ıtiraki 1 

le Ankarada ".Malatya bez ve ipli\.. fab_ 
rikası anonim şirketi .. adıyla bir şirket 
kurulmuştu. Şiı ket fabrikaya ait proje. 

!eri hazırlamıştır. 
Malatya bez ve iplik fabrikası ir:şaatı 

l ,245,498 liraya mal olacaktır. Fabrika 
nın biran evvel inşasına başlanması ala
kadar makamlarca arzu edildiğinden 

Kazaya 
v 

ugrayan 
fil 

· Himı:stnnın Kuç Bchar ~ehrintlc·n 

I~nlküta ._ehrinc kadnr 350 mil mesa. 
f e yürüüüktcn sonra bu h<>ş ton ağırlt

ğındaki fil, kendini Ba.rodaya götüre. 
rek olan ,·apura vinçle bindirilirken 
ip koparak yrre <lüşmUştiir. 

/\z rlahn s;ıhıbinin iizcrine dii§ccck 

Sümer brnk tarafından 20 mayısta An. 
karada fabrikanın inşaat münakasası 

yapılacaktır. 
1 

inşaat hazırlıkları ikmal edilince fab· 
rikanın temel olma merasimini yapma-

sr Malatya mebusu olan Başvckilimiı 
ismet fııöııündeıı rica edilecektir. Yeni 

bez; ve iplik fal.ırikası Malatya ve civar 

vilayetlerde yeni bir iş hareketi yarata.. 

cak ve oraya yeni bir refah getirecektir. 

Ilu sarede yiizlcrce vatandaşa yeni i~ 
imkanları verilmektedir. 

olan fil, rıhtımdaki ahaliyi korkut. 

muş. herkes çil yanusu sibi dağılmı~. 
kaçışmaya b.1şlam1Rtır. 

Fnkat gariptir ı.; bu muazzam su • 
kut.tan kimseye bir zarar gelmemi§, 
hntlil nı <lnhi incinm<'miştir. 



.............................. 

Halk tabir ve 
tekerlemeleri 

.................................................................................................................... 
f Yazan: Osman Cemal Kaygılı İ ....... ~ ................................. -......................................................... " ........... . 

Kabahat bahçıv~a, vakitsiz 
koparmq! 

Görgüsüz, İzansız, f alsocu, pal
dır küldür iş yapan kabak ve hıyar 
gibi adamlara söylenir. 

MiSAL: 
- Akıam berikinin yaptıjı bal· 

kabal<lığını beğendin mi? 

- Kabahat onda değil, kabahat 
bahçıvanda ki onu vakitsiz, ham 
iken koparmıt ! 

... 

Kartalı boylamı§, yahut Kartalı 
bile geçmi,. 

Yaşı ilerlemiş olduğu halde hala 
genç görünmek sevdasile takıp ta· 
kıştır~n, çakıp çakıştıran kadınlarla 
erkekler için söylenir. 

MiSAL: 
- İkisi de ama takıp takıttırm11, 

çalap çakı§bnnıılar haaa ! 
- Kaç para eder? lkiaide çok

tan Kartalı boylamı§lar ! 

Alb kaval, üatü Şiıhane ! 

lskaıpinleri, pantalonu ıık, üst 
tarafı pejmürde, yahut ceket, ~ka 
gö]mck miikemmel; fakat alt tarafı 
çs.paçul ol~mlara kartı söylenir. 
Şimdi bu tabir için en uygun süje 
re!İmdeki tiptir. 

MiSAL: 
- Şunun kılığına bak, yahu, 

ne tuhaf! 

- Ne olacak,, altı kaval, üatü 
Jİ!hane! 

Etekleri zil çalıyor ! 

Aceleci, tczcanh, telaşlı insanla· 
rm hareketleri, yürüyüşleri yahut 
bir şeye fazla sevinen insanın fazla 
sevinci karşısında söylenir. 

MiSAL: 
- Ayol, dün yolda gördüm, 

karının etekleri zil çalıyordu. 

- Ne olacak, kocasiyle bant· 
mıı. 

Aıık Nedimi, kendi de bilmez ne 
halt yedijini ! 

• Avare, §urİ<lc, yaptığım bilmi· 
yen, ötede beride pot kıran, sa,·ruk, 
zırzup, yurı kaçık adamların yaptık
ları bazı miimıscbetsizliklcrc karşı 
:söylenir. 

MiSAL: 
- Senin Hacı bey, gene kanyı 

danltmı§, evden çıkılatmr~ ! 

- Ne olacak [ışık Nedimi, kendi 
de bilmez ne halt yediğini! 

Aftoz piyoz iki tavuk bir horoz 

Kaleme gelmez, saçma sapan 
sözler, yahut dipsiz kile boş anbar 
ÇC§idinden yapılan işler ve atmasyon 
tarafından gösterilen hareketlere 
karşı söylenir. 

MiSAL: 
- Ne derıin ıen bu i~? 

- Aklmna, boş ver, banlann 
hepsine aftoz piyoz ,iki lavuk bir ho
roz derler. 

HABER - J\ICtanı postaaı __, ::::--
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! Geçmiş zaman olur ki ... 
i - Hayali cihan değil, metelik bile etmez zamanın hatıralan -, • .,, ........................................................................................................................................................................ 

Sadaret alış verişi 1 
, .. 47 bin liraya alirsa iyi, 

biraz da bahşiş ve müjdelik,, 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

.. 
Geçmi§ zamanların yarım para 

etmez hayalleri arasında bir tane de 
kırk yedi bin Napolyon lirası edeni· 
ni cmlntayım. Napolyon denilen bu 
liraları tanır mısınız? Kiminin üstün 
de sakallı Napolyonun resmi vardı, 
kiminin üzerinde bir ispenç horozu
nun resmi. Bir Napolyon bizim gÜ· 

Kızım &ana söy'lüyorum, gelinim 
sen dinle! 

Zahiren bir" başkasına söylenir 
gibi :söylenerek nsıl kastedilen kim
seye karşı yapılan tariz ve kinaye. 

MİSAL: 
Klzmı, samı söylüyorum; geli. 

nim sen dinle! Fakat, birim ;;elinde 
onu anlıyacak kafa var mı? 

Yangına körükle gitmek 
Bilerek, yahut bilmiyerck kav

gayı kızıştırmak, münakaşayı hara· 
retlendirmek, fe1aketi arttırmak, 
güriilt iiyii çoğal tınak ! 

MİSAL: 
. Yahu sen ele .aJ11a adamam, za. 

vallı uten kederli, sen de yangına 
körükle gidiyorsun! 

Vay beyim, cebi ilinize merdi
venle ineyim! 

Eskiden çok l\ıgatli, ıstılahlr. ki· 
tabctli, inşalr, relebice konuşan kim• 
sclerle züppeliğe kaçan delikanlıla
ra karŞı söylenirdi. 

MiSAL: 
Misali resimde gördüğunüz gibidir. 

müş para ile doksan beş kuruş eder· 
di. İngiliz yüz yirmi ye, Osmanlı 
da yüz sekize giderdi. Mısır altın· 
ları İngilizden daha pahalıydı. 

O zaman biz Emirganda oturu· 
yorduk. Ben Kuleli mektebindcy· 
dim. Bir aksam üstü Abdülhami · 
din pek s;vdiği amcamla doktor 
amcam bahçede karşılıklı oturmuş· 
lar konuşuyorlardı. Ben oturduk· 
!arı yerin iki adım ötesindeki ye. 
mek odasının penceresi önünde 
-. Hiç unutmam - Hüseyin Rah· 
minin "Mutallaka,, romanını okur· 
dum. Bir aralık merakımı çeken 
sözler oldu. Kulağımı kabarttım . 
Sadaret meselesini halletmeğe çah~ı· 
yorlardı. 

- Zavallı Halil Rifat paşa ars· 
lan gibi oğlu Cavit beyi kaybettikten 
sonra bir türlü kendisini toplıyama. 
dı. (Sadrıazam Halil Rifat paşanın 
oğlu Cavit beyi saray tüfekçilerin. 
den işkodralı Gani bey T optani ile 
kardeşi Esat pap Toptaninin adamı 
Matlı bir amavut köprü üzerinde ta· 
banca kur§uniyle öldürmüştü.} Za
ten ihtiyardı büsbütü"' çöktü. Bu sc. 
fer doktorlar ümidi kestiler. Dün ge. 
ce "efendimiz,. de çok müteessirdi
ler. Mübarek gözlerinden handiyM! 
ya§ gdecıeltti. 

- Halil Rifat pa§aya emri hak 
vaki oluraa yerine kim geçecek~ 

1 

Tuz1aynn da kolana ! 
Söylediği söz, karş151ndAkinin ho 

una gitmiyen herhangi şey, palav. 
racı, yahut saçma bir fikir ortaya a
tana kat'§r söylenir. 

MiSAL: 
- Senin gibileri ben cebimden 

çrkannm! 
- Haydi oradan be, tuzlaynn da 

"°lana! 

Alinin külihmt Veliye, Velinin 
külahını Aliye giydinnek 

Dalavereci insanlarm, binbir do
lapla onu bunu kandırarak kafcu: 
koymaları. 

MiSAL: 
Herifçi vg1unun İfl, gücü, hep 

Alinin külihmı Veliye, Velinin kü
li.hnu Aliye giydirerek dalavere ~e
virip vurgun vurmak! 

- Henüz be11i değil. Bakstııı' 
!enlerden ne çıkacak'? W 

- Hangi gelenle.eden? Beti 
mil paşayı işittim. . Ltİ 

- lzmirin ehemmiyetini bt'7~ 
ederek g!~miy.or . . Sait papY~~ 
kızgın. Gctıreyım de gene crı" 
bir dakikada istifa edip kaçsııı. 
devleti eli böğründe bıraksın,, c:Ji) 
Onun için başka birisini .ırıyor· 
dim ya gelenlere bakalım. 

- Gelenler, gelenler kirn~u-
- Demek haberin yok. t...c:, 

''alisi ve ikinci omu müşiri Arif~ 
ile Konya valisi Arnavut Ferit f'" 
Viryoniyi çağırdı. . ~ 

- Ben onları izinli gelmi§~ -.; 
dım. Demek sadaret mes~· 
münasebct~!rİ var. _ ~ 

- Sö:z: aramızda, evet. ~ 
bildiğim esvabcı bap bir ~y y~ 
dı. Arif paşa dedi ki "ben ~~ 
ömrüm müddetince devlete sedP"; 
le hizmet ettim. Şimdiye kadJr f 
şimden tırnağımdan arttırdığı~ 
ra ancak on be§ on altı bin h-..JI 
O da benden sonra çoluk ç~ 
mun nafakasıdır. Onu da <;I~ 
bir tahtada takdim edersem ne 
Bir daha altmıı yıl yaııyamal1l 
beş on para daha toplryabileyitıı·"v 

- Bu para niçin isteniyor? 
me verecek? 

- Orasını sorma, :sadece arı1' 
- Ferit PB§& ne veriyor~ ~ 
- Yirmi be~ binden ba~ı~ 

kırk bine kadar çrlctr. Dün gece o1d" 
bindeydi. Bilmem bugün ne 
Saraya gitmedim. 

- Demek Arif pa§a partiyi~ 
hctti. rJ. 

- Edimeyc bile döndü. Ol' 
çok iyi bir adamdır. Dedikieri d J 
dur. Sadrıazam olursa bir şe)' 'ti 
<:_ak d~il k; verdiğini telafi e ~ 
l· akat Ferit paşa öyle değil qr"_...,. 
şahsi serveti büyük. Cenubi ~ 
vutluğun en ızengin, ''asil., bir • fil' 

Onun iiçin kırk bin, altmış bin fi 
hiç gibi. Yalnız fazla cimridir.~ 
biraz cömert davranırsa parti o~ 
dur. Buna cömert~ik de para e~ 
ki, diyelim ki KRk bine sulh. ol\l;JJ 
Bunun müjdclikicri var, bahf"fj 
var, ikramlan, hediyeleri var: .of 
binden a ağı kurtulacağını hıÇ 
muyorum. 

- Sacbret tahsisatından ,fl'I 
masım bilir. ~ 

- Bilmese de olur. ihtiyacı ·'J 
ki, ailece zengin, memleketle11 
prens sayılryorlarmı§. .. ~ 

Bu konu§manın ertesi günll _, 
ya valisi Ferit pa§a Viryoninin 
ret alayı oldu. · tıt/... 

. Bir.kaç ,ün tonra amcam .. ~"4 
bir adamla Emiqıina ..efmiı, ~ 
şc; i~:erinden Abdiil&h papY• p 
.. iradci şcnİyc., tebliğ ctmijıdd- fi 
nüıte eve uğradılar. Doktor bir 
Mtmı buler&k taf(lkta konuftıl: 

- Ferit pap nihayet... " 
- Evet, fakat biraz paha~ 

oJdu. 
- Mezat yükteldi mi~ I 

.. - Kırk yedi bin N.pol~/ 
tunde kaldı. Kırk bini malunı· ı 
bini de müjdelik falan. Fakat pi~ 
hcmmiycti var~ Ne kadar deyt".""'".ıJ 
8en o kadar toz\ltur. Ôy)c ~ 
kırk binlerle yık1'f\cak takt111,. 
değil 1 .~ . ~ili 

Ab CUNP" ... 

•"OT: Meırutfyetttıı eonra HU. fJlfJ 
rn~)1nd At1f beyin kardetl ,.e A~ 
dln kıı.yınr Ahmtt Ş vket pıı.p ne 1111 ~ 
açıtm11tr. Pqa bunun altmı~ biııl ~ 
21?ıyleml~tl. Sara.ya ya.kmlıgı ıub&rile ti" 
Şıwl\et J>A ~uı etsyJtdlği daha dofT"' 
llıım gelir. • 

ı... 
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78 PARDAYA'NMöCLU 
- Bir tek adım daha ... ve mahvolur. 

ıunuz r 
Konçini olduğu yerde kaldr. 
Bertiy onu korkuttuğunu zannetti ve 

hakaretle &ülümıedi. 
Halbuki, onu yerine mıhlar gibi dur. 

duran korku değil hayretti. Hemen ken 
diıini topladr ve oda gülümsedi. Sonra 
zarif bir tavırla eğilerek müstehzi ol· 
mayan bir sesle: 

- Hayret, dedi, kim tahmin ederdi 
ki, bu ince ve narin vücudun içinde mu 
harip bir ruh taııyorsunuz? •. Ustelik bu 
cesurane dda ıize çok yakıpyor. Bin kat 
daha gözelleıiyorsunuz ve ... Daha fazla 
arzu uyandrrıyoraunuz. 

Bulundukları oda oldukça geniıti.Et
nfta dört süslü sütun bulunan ve yük. 
•ekçe bir yerde duran geniı karyola bu 
odanm hemen hemen üçte birini itıal 
ediyordu. Sağ taraftaki duvara yaslan
mıı olan bu karyolanın mukabil istika. 
ıneti açıklıktı. 

Saf tarafta iki kanatlı kapalı bir kapı 
ve gene iyice kapalı bir pencere vardı. 

Sol tarafta, yani karyolanın ayak u. 
cunda, küçük bir kapı ve karııda da di
ğer bir pencere vardı: 

Bertiy açıklık yerde ayakta duruyor
du. 

Konçini onu, maksatları hususunda 
temin etmek istiyormuı gibi aksi isti
kamete doğru yürüdü ve kızdan uzakla
prak orada sinirli sinirli dotaımağa 
baıtadı. Ara ııra, içinde garip bir endi. 
ıe okunan nazarlarla lda genç kıza ha. 
kıyordu. Dütünmesi ve bir karar ver
mesi için, ıcetıç km birkaç gün rahat 
bırakmaia karar vermitti. Eğer tavrını 
deiiftirmezse, o zaman harekete geçe
cekti; buna samimiyetle :Carar vermitti. 
Kıza bunu söylemek için belki on defa 
ıfzını açmıı fakat her defasında da vaz. 
jeçmitti. 

Niçin? Çünkü genç kız onda ıiddetll 
bir arzu uyandırıyordu. Bu arzu biran 
kayboluyor fakat biran ıonra daha bü
yük bir tiddetle kendisini hi11ettiriyor. 
du. Baıka bir ıebep daha vardı! Kıska. 
nıyordu. Bu genç kızın, hiçbir kadının 
mukavemet edemediği ve sarayın en za
rif ve güzel erkeği olan kendiıine kar
tı mukavemet göstermesi için, muhak. 
kakki birisini sevmesi lazımdı. 

Bu dütünce üzerine ditlerini gıcırda• 
tıyor ve bu meçhul rakibe tehdit ve ti. 
netler savuruyordu. Nihayet bu diifün. 
ce onu öyle sardı ki, endiıesini açıkça 
izhar etti ve birdenbire onun yanına 

yaklaıarak bağırdı: 

- Ne ise ... Yaptığım teklifleri düıü· 
nür ve bir karar verirsiniz ... Size müte
madi bir korku telkin etmeme imkin 
yoktur ... Veyahud da, §U hatde, ba1kas1. 
nı seviyorsunuz! ... 

Konçininin bakıtlan. hareketi, tavır· 
tarı, herıeyi tehditki{ bir ifade almııtı. 
Bu tehdit genç kızı isyan ettirdi ve doi. 
rularak meydan okur gibi bir tavırla 

bağırdı: 

- Ya öyleyse? 

Konçini ~itlerini gıcırdattı: 
- Dikkat edin! 

- Neden korkacağım? .• Sizin eliniz. 
deyim ve titrcmiyorum bile .. 

- Sizin aııkınızı da mahvedebilirim! 
- Haydi canım! Boıu botuna bC· 

börlenmeyin 1 Karımıza çıkarsa korkak
lar gibi kaçacaksınız! Nereye saklana.. 
caksınız! 

- Herhalde sefil bir serseri olacak!. 
Senin gibi bir kıza ancak böyle birisi 
yakııır! 

- Asilzadelerin en asili, en cesuru, 
en yüksek ruhlusu, öyle birisi ki, bura· 
da olsaydı şaman çoktanberi bu bayair 
surata inerdi. 
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Bir taraftan kızırn, çıtıın. diğer ta· 

raftanaa son dere~e muhakkir ve istih. 
faf edici sözler, bir düello gibi çarpııı. 
yor tardı. 

- Onun kalbini söküp kemireceğim ! 
Elimle kızartacağım! 

- Hakikaten de cellatlık size fevka
lade yakıtır ! 

- Ayaklanma kapanacak. bana yal· 
varacak! Vay ikinizin de halinize!.. 

- Sizden korkmuyor •.• Dünyada hiç 
kimseden korkmuyor .. O, cesaret ve 
kahramanlığın timsalidir.. Ona boıuna 
yiğit lakabı takmamııtar ! 

Konçini beyninden vurulmuıa döndü 
ve kekeliyerek bağırdı: 

- Ne dedin? .• Tekrar et! .. Yiğit mi 
dedin? •. Yiğit J~-ı. değil mi? 

Bertiy içinde korkunç bir hissikab. 
lelvuku duydu .Buna rağmen vakur 
bir sesle cevap verdi: 

- Evet, Yiğit Jan ! 
Konçini onu ürperten müthit bir 

kahkaha attı: 

- Aman yarabbim! Bu hoı !.. Yiiit 
Janın sevgilisi! .. Beni dinle ıüzetim, 

bu asilzade ıdedifin adam kimdir biliyor 
muıun? bir serseri!. Yolkcsici! .. Paray. 
la tutulan bir katil!.. tıte ıenin kahra. 
ınanın! 

Bertiy hiç tereddüt etmeden bağırdı : 
- Yalan ıöylüyorsunuz 1 
Konçlni alaycı ve sinsi bir tavırla gü

lümsedi ve: 
- Ben bunu herkesten daha iyi bili

yorum, dedi, çünkü benim hizmetimde 
çalışıyor ! •• 

- Şu halde, o, emre itaat etmekten 
baıka bir şey yapmıyor: bütün bayağ·· 
tık ve alçaklık ıize aittir, çünkü ona sis 
emir ve para veriyorsunuz. Hakiki ka· 
til o değil. siıo:siniıd.. F:-kat bunu rla 
kabul etmiyorum .. , d:clim ya, ) al;ın 
söylüyorsunuz! 

Bu sarsılmaz itimat ve emniyet Kon. 
çiniyi çileden çıkardı ve bu mağrur kı. 
zın izzeti nefsini kırmak için en iyi ça
renin, itıkının bayalığı hususunda onu 
ikna etmek olacağını düşündü. Birden
bire bir ıey hatırlamış gibi, elini aln·. 
na vurdu ve onun duyacagı bir şekilde 
mınldandı: 

- Öyle ya! Bir serserinin sevgilisi 
için bir asilzadenin sözünün ne ehem· 
miycti olabilir .. Ona, sevgilisi gibi ser. 
serilerin tabadeti lizım:lır. Şu halde pek 
ili. 

Ve boynunda asılı duran düdüğü ag. 
zına götürerek üç defa öttürdü. 

Bir dakika ıonra Karkan, Eskargas 
ve Grengay içeriye girerek kapının iki 
adım ilerisinde sıralandılar ve harckct
s:z durdular. 

Konçini baıını çevirmC':len sert bir 
tavırla aordu: 

- Şefinizin ismi ne? 
Uç arkadaş hayret ve tcreddutle biri

birlerinin yüzüne baktılaı •e içlenndcn 
birisi: 

- Monsenyör, deai biz .• 
Konçini tiddetle s&~ü kesti : 
- Fazla lif istemem. diye bağırdı. 

sizden yalnız isrnini ~uyorum, cevap 
verin! 
-Yiğit Jan. 
- Peki benim hizm4:tilnde ne yap·. 

yor? 
- Şey ... Bizim yaptığımız işi yapı· 

yorf 
Konçini, gözlerini genç kı.zı.:ian ayır. 

mıyordu. Uç arkadaşa çekilmeleri için 
bir iıaret yaptı ve itaat edeceklerinden 
emin bulunduğu için dönmeğe tuzum 
görmedi. Sonra genç kıza doğru iki a. 
dım attı ve kollarını göğsünde kavıaıtu
rarak sordu: 

- Duydunuz ya? Bu üç adamı da ta· 
bii tanıdınız? Bunlar sizi ,·akalayan ve 
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Mazon 
-MEYVA TUZU 

.... 

-BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. INKIBAZI ve ondan miitev l'!llit bat ağnlarmı defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup 
~ M()STAHZARl..ARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I teeir eder. Yemeklerden sonra almma HA· 

ızuCI. MiDE EKŞiLiK ve Y ~NMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ajızdaki kokuyu ve tataızbiı 
ZI~ MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. Küçük şişe çıkmıştır.fakat büyük şişesi ekonomiktir. Depoıu: Mazon ve Boton 
de!cz_ · depPSU lstanbul Yeni postahane arkasında No: 4 7 · 

ODEnT 

Piyade ve topçu alayları için 52 a
det alay sancağı 18 Mayıs 937 salı gü
nü saat 15 de Tophanede satmalnıa 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacakbr. Talımhı bedeli beheri 95 
UradJr. tık tem•n•b 310 lira 50 ku. 
ruştur. Şartname ve nUmunesi komis. 
yonda görülebilir. isteklilerin belu sa. 
atte komisyona gelmeleri. "2604" 

SEZ E N 
T l!AZIH ANESI 
Sahibi: thaan Yavuz Sezen 

Şık giyine nlerin 
terzisid ir 

i i D AR ~-• 

--''I' t 1 "t " .. ' " illi 1 ' ııı l 1 1 Ilı ı ı; ' d ı ', 

Zeytlnburn oda &atılık a rsa ve hangarlar 
lstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankamısm malı olan fıeythıburnu nda bir taralı çimento ve diğer ~ 

ZeytinbUl'DU fab~ arazili ve bir tarafı İitanbul caddeei ve diler tarafı 
Marmara denlat ile mahdut ve her türlü bina ve fabrika inşasına mUsalt ers52 
metre murabbaı arul, berinde mev.cut üç hangar ve iki oda bankamızca pa. 
zarlık ıuretile aabhta çıkanlnuttır. 

Satı§ bedeli peelD veya bankamızca llabul edfıecek şekilde taksitle ödene. 
cektir. Taliplerin liat ile tediye prtlarını ihtiva eden teklif mektuplarını ni. 
hayet 15-5.937 tarihine kadar bankamıza göndermeleri ve daha fazla izahat 
almak istiyenlerin ıubemir.e müracaatları ilin olunur. (2119) 

Kendi kendine 1000 kellme tle 

lngilizce d ersi 
Re•lm: 14 

Games Sports and 
( Sporlar ve oyunlar) 

1 - II pecotc~ : sek~el,, 2 - Blind.man's.buff: kör ebe. 3 - A top: 1 r 
topaç. 4 - Prıaoner s-base: çember. 5 - Leap.frog: b:rtt:rb;r . 6 - T a 
pavment: kal<ünm. 7 - A scooter: Çocukların tek ay:ıklG b:nip ko.yd ';. 
Zan oyuncak araba. 8 - Passers.by: yoldan gcren'ler. 9 _ Association 
football: ( oıı ~ir lı."'İ§ilik iki takımkı. oynanan adi) fut bol. 10 _ Rugby 
football: ragbı. 11 - A team: bfr takım. 12 - A football-match: bir /ut'bol 
maçı. 13 - Tennis: ten'"· 14 - 'Boxing· bo'b. 15 - Ru..nniui: kO§U. 16 -
Jumping: atlama. 17 - Skating: bu.eda myma. 18- SkUn ... loılvGk.15-
Tobogganing: kı;;,.lc. 



p:: 
.J.~ 

cıç·· 
a n 

Fenni Kasık 

bağlan mide, 
barsak böbrek 
uüşkünlüğüne 

F eiıni koraalar 
İsteyenlere öli-ıi 

tarifesi gönde. 
rilir. 

Eminönü 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
OREPULOS 
Taklitçilerden 
sakmınız ' 

1iiiUi11S1m&:DD r.----•I 
NIŞANYAN 

Hastalıırmı hergün akşama kadar 
' Beyoğlu, Tokatlı yan oteli yanmda 
Mektep sokak 35 numaralı mua

yenehanesinde tedavi eder. 
,.. IMiti'M Tel: 4.0843 

DOKTO 

Kemal özsan 
üroloğ _ Operatör 

Bevliye mUstehasısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her giln öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

lstanbul Komutanlığı 
Sa.trnaıma Komisyonu ilanlan 
Haydarpaşa hastanesi için 3650 ta

vuk ve 1825 piliç açık eksiltme ile sa. 
tmalınacaktır. İhalesi 17 Mayıs 1937 
Pazartesi günü saat 16 da yapılacak
tir. Tavuğun 2190 lira ve pilicin 730 
lira ki, mecmuu tutarları 2920 liradır. 
Şarttnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
219 liralık ilk tem.inat makbuz veya 
mektuplariyle ihale günü vakti muay. 
yeninde Fındıklıda komutanlık satı -
nalma komisyonuna gelmeleri. (2445) 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 
20000 kilo sakız kabağı ile 15000 kilo 
çalı fasulyesi açık eksiltme ile alına. 
caktır. İhalesi 19 Mayıs 1937 Çarşam
ba günil saat 15 de yapılacaktır. Ka. 
bağın 600 liradan ve çalı fasulyenin 
937 lira 50 kuruştan tutarları mec
muu 1537 lira 50 kuruştur. Şartname. 
si her gün öğelden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 116 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda. komutanlık satmalma komis. 
~·onuna gelmeleri. (2444). 
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Aftkara 

HABER - J\kşam postası 

İi<i DEFA Al İŞLEMEKLE 
AYNI RANDÖMANI VERİR 

18 av v r si s iŞ • • 

SAHiBiNiN SES i Beyoğlu 

Ankara • Adana - Antalya .. Afyon • Bursa -
Bandırma - Esklşch·r - lzmlr - Kiiyseri - Konya • 
Mersin - San1sun - Sivas - Trabzon - Zonguldak 

ve acentaıarı 

B•elmilel Sergisinde büyük muvaff akiyet kazanan ... 
~ ·······•:: .. -: 
~ ::::::::::::-

ve takdirle teşhir edilmekte olan : 

·n İLE Kuyunuzun, musluğunuzun acı ve kireçli suyunu tath suya çevırlf' . 
kireci tasfiye edilmiş au: Sert saçları yumuıak yapar, ke~eğe mani _olur, cildin taravet ve güzell~~: 
muhafaza eder. Çamaşırda soda ve sabundan tasarruf temın eder. İstım kazanları, kalörifer, inbık 

alelômum kaynama kaplarında kirecin tavazzuuna mani olur. 

Saatte 2so litreden 1sooo litreye kadar su tasfiye eden cihazdır'• . CiHAZLARI 
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