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.... G .... ·;~i;;·;,azdılar ki Fransada ta hem eski bir hikayeci, hen: ruh 
d lTka~~kayeleri almış, yürümüş; doktoru olan, arkadaşım F ahrı Ce· 

b~ ı ık 
1~zete ve mecmualar şimdi lal, bu işlerde bizden çok usta oldu-

ırço g " l . b l d b"" .. h.k,. v h d lilik hikaY~ erı asıyor armış; ğu için yakın a utun ow ı aye . e 
~ita ~elilik hikayeleri edebiyata bi· romanları bizim koı:uştugumuz dıle 
l e w e başlamış 1 çevirerek }.....\tap şeklınde bastıracak· 
e geçm g d k ldıw ·· be 

Hatırını a a gı~a gore, n 
d vaktiyle bazı gazete ve mecmua
l;da "tanıdığım 

0

deliler .ve ziriop· 
lar ... başlı~ nltm?a bir hayli deli ve 
delilik hikayclerı anlatmıştım. . Bu 
sefer fransada bu işin alıp yürüdü
ğünü ö~~vnil!ce işi .~aha esaslı yer
lerinden ogrenn:ıek uzere şehrimizde 
maruf delilik doktorlarına koştum. 
Meseleyi onlarla görüştüm. Bakınız, 
bunlardan profesör F ahret tin Ke· 
rirn ne diyor: 

- Ben, bizim deliler içinde bir· 
çok hikaye, hatta roman yazanları 
bile gördüm. Fakat, benim asıl ala
kamı çeken, bu zavallıların kaleme 
aldıkları dramatik yaz1lardır: Hele 
bunlardan biri, hJJndan birkaç ay 
önce, tam yijz elli perdelik bir ko
medi yazmıştı ki okurken kmldim 
gülmeden! 

- Yüz elli perdelik komedi o
kunur mu yahu? 

- istersen okuma! Adamcağt· 
za tam bir teşhis koymak için onu 
baştan başa okumaktan başka çare 
yoktul 

- O yiiz elli perdelik komedi· 
nin mevzuu neydi? 

- Adem babamız cennetten ni· 
çin ve nası? kovuldu? . 

- Tevekkeli dememişler': Det· 
vi~in fikri neyse zikri de odur! diye . 
Ey, bari adamcağızın bu )'Üz elli 
perd-.:lik komedisini tamamiylc oku· 
duktan sonra ·kendisin~ ne teşhis 
--J~ull t 

.LJJ~man azizim, M~ bir tc:k ~ 
riyle. bir adama kolay kolay tam bir 
tC§his konabilir mi? 

- Kaç tane ile konur ya? 
- Yeni Y.azmıya başlamış oldu· 

ğu iki yüz perdelik bir de trajedisi 
var ki o da bitip okunduktan sonra 
belki yarım yamalak bir te§his kona
bilir 1 

- Onu da sen mi okuyacaksın i 
- Hayır, onu hastahanemizin 

baş asistanı Bayan.Aliye okuyacak! 
. . -:-' Peki, bu iki yüz perdelik tra· 
1edının mevzuu nedir? 

- Kabil • Habili nirin ve nasıl 
öldürdü? :r 

.. -. G~ne ayni metele; yani der
vı§ın fıkn neyse zikri de odur. 

-Öyle! 

-· Siz, bu piyesleri okuduktan 
sonra ne yaparsınız} 

- Şimdiye kadar bu gibi piyes· 
lerin yazılıp okunması bittikten 
sonra, hastahE\nemizin hususi sah
nesinde kendileri 0 piyesleri temsil 
ederlerdi. 

- ~ koskoca piyesleri temsil 
için rejıs?rlüğü kim yapardı? . 

- Bııde dahiliyeci bir doktor 
NC§et vardır, eskiden bu islerden 
çakarmış, 0 yapar. Fakat b~ s~fer 
b 0 k 0 b•• !~L 1 

u 1 •• 1 uyUK .;~iyesi şehir tiyatrosu· 
na gonderecegız. Onlar temsil etsin 
lerl. • 

• • • • 
Fahrettin Kerimclen 6 nra B~kır· 

köy hastahanesinin sinir mütchassı
~. ve §i":diki dünyanın en orijinal 
ılım ve fılosofu Aleksi Karelin çÖ· 
mezlerinden Kemal Osmanln cc4-üş
tü~. Kemal Osman da şunu söy
ledi: 

- Delilerin hikayeleri olsu~. ;o
nıanları olsun baştan başa orijinalite 
ile doludur. Hem öyle orijinalite ki 
bunlan, Nizamettin Nazif okusa: 

"El elden üstünmüş arşa kadar 1 • 
diye şaşar, kalır. Nurullah Ataç ~: 
kusn: 

"Dünya edeb\yatı yepyeni bir 
veçhe almış da haberim yok ı diye 
upuzun bir kritik l azar. " 

- Sen, bu hikaye vo romal"llar· 
dan hiç okudun mu i 

- Hemen hepsini okudum. Hat 

tır. w 

_Ay, bunlar bizim konuştugu· 
muz dilde yazılı değil mi? 

_ Negezer? On.tarda ku_ll~~ılan 
d"llerdeki bütiin kelımeler T urkçe 
oiduğu halde manalarını öyle değme 
babayi~it anlryamaz. 

_ Şunlardan bir iki satır bir şey 
oku, bakayım 1 · 

Dpktor cebinden çıkari:Jığı koca 
bir defterden okumıya başladı: 

-1KlNC1 BAB -
" Meht~, gramofon 

plakl~~~· ~erine damla. damla ka·· 
dm çorabr serperkeh meçhul gönül
ler diyarının bayo.nları ~yla!I~ ot~ 
mobil kazalannm mesulıye~ı hep 
birden I.eylii ile Mecnuna yukleme· 
ğe kalkışblar.... Ve 0 zaman yu. 
murta sansına bulanmış ne kadar 
melon §Spka varsa bu haksızlık kar· 

. §ISmda: }' b• } ' 
"Adalardan bir yor ge 1~ ız ere.,, 

§"rkısnu tutturunda ~~bıye - F &· 

tih hattında işliyen butun tramvay· 
lartn frenleri gevşedi. İ§te aş!<m bu 
garlı:: tecellisidir k1 esrarengız ada
mın :Aynaroz kadısına daınat olma. 
mnn ve Haliçjn dolmasına sebep ol-
au . .... 

Kemal Osman burada sordu :ı. 
- Nnsıl, hikayenin üçüncü ba

bını da okuyayım mı? 
- Aman kafi dostum, üçünci\ 

babı d~ götür, Etem lzzc~e ~ku •. bel
ki hoşun~ ı!lidcr de bu hıkB_Y.eyı ga· 
,.._ • .,1 .... · :.'ıg trf :J• o <4'• F 

- Dana dur, bn1rnhm, bu llir, 
bu .. Bundan gene oldukça bir mana 
çıkar. Hele bak, sen şuna: 

Tıbaklar, dersten sonra, babam 
olmut Hanife kız, kara üzüm, kısa 
boylu, tuzlu kaçmı , bana mı bu? 
Selam söyle! Selam geldi. GetirenP. 
muhallebi, götürene caf caf af! 
Yağmur kaynar halık olur, limonata 
a1ık" olur. Hoppalay binelim mi? 
Arabacı kedi olmuş, marsık koydwn 
a§ureye, bileıned~n. tombcıla ! 

- Aman azızım kesi Bu, tam 
salata! 

- Evet böylesine biz tam "keli· 
me salatası .. deriz. Al sana onlardar. 
bir de enfes §iir; hem de serbest ve· 
zinle: 

Bugün ne mosmor hava 
Bahar geldi, kokusu sindi bile pili\ 

. . ' va. 
Oatüne.,ağ ha§lannuşken o kadar 

tava, tava! 
Akdenizde Beıikta~. 

Karadenizda Cıva t 
Ahmet Şükrü kaçıktır, Mnzha.r Os. 

mana ıkın 
Avıı~ 

Ne avına? 
Ne avına ola~, siı;ıek avına! 

. Ben de atığım: 
Süt yerine !lYTiln veren dört kanatlı 

bir inek avma: 
o da atık, ben de qık ! 
Ça11ıda hallaç, 
itte geldi sütlaç, 

Hani bana katık, hani bana katık? 
-Bu nasıli 
- Şiir işini ben pek anlamarr. 

onu da götür, Halit Fahriye sor! 
• O. Cemaİ KA YGİLI 

Halkevlnde temsil 
EnılnönU llalliedndl'!n: 

E\1nıiz göst rıt ıuoo.ı, GUJhane parkı 
içindeki J\laykö§kO b!na.smdn 2/Nis:ı.n/937 
cuma günU gecul saat (20,30) da yalnız 

halka ve s Nla&n,1937 cucmartesl günU saat 
(14,30) dn tş.lebeyo olmak Uzcre (Merak!) 
p!yc"lnJ temsil edecek Ye piye.sten önce de 
yine evimiz temsil ~i Uyelcrlndcn bay 
M. Fevzi özcrcn tnrı:ıtmdan (Garp Uyatro 
tnrlblne bir bakış) mc\-zulu bir kon!erans 
'erllccckUr. 

Ar:u edenler davcUyclcrlmlzi her gün 
C4,g-alotlunda merkez bllrosund.an alabuır. 
ler. 
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lzmirli 
futbo!cular 

Bu sabah şehrimize 
geldiler • 

Cumartesi ve pazar günleri F e· 
nerbahçe- B~iktaşla milli küme 
maçını yapacak olan lzmirin Üçok 
takımı l 8 kişilik "bir kadro ile bu sa· 
hah Bandırma tarikiyle §ehrimize 
gelmiştir. 

Misafirler Pristol oteline irvniş· 
Ierdir. lzmirin diğer takımı Do· 
ğan spor da, Ankaraya gitmiş\ir. · 

Avrupa şampiyonasına hatırlık 

Gü.re$ · 
Teşvik müsabakaları 

yapılıyor 
Mayısta yapılacak" olan Av·rupa gU. 

reş birirtciliklerine hazırlanmak. üzere 
büyük bir güreı teşvik müsabakaaı ya
pılmasına federasyonca karar verilmi§
tir. 

iki hafta sUrecek olan bu maçlara her 
kes girebilecek •ve karşilaşmalar Gala
tasaray klübU salonunda yapılacaktır. 
--~·- ~ 

Voleybol 
Şampiyonluk 

maçları 
T. S. K. İstanbul Bölç-esi Voleybol 

Ajanlığından: 

3/4/937 cumartesi günü GalataaaraY, 
ıpor klübU lokalinde yapılacak maçlar: 

tstanbulspor - Eyüp saat 16 hakem 
lkhçet. 

HilAl • :Anadolu saat 16,30 hakem 
HUseyin. 

Galata -Gençler • Davudpa§<I saat 17 
ltal<em Abdnrrll1\man . 

Meşhur Macar pehlivanı 

Çaya öldü 
Birçok muvaffakiyetler kazanmış 
olan bu pehlivan daha uzun zaman 

güreşmek istiyordu 

• 

Çaya lstanbula son geli§incle muharririmi.::lc beraber 

Yirmi beş sene evvel İstanbula gelip okumuş, fakat fazla para istedigi için 
o zamanın meşhur pehlivanlan ile güre- boy ölçüşememi§ti. 
ıen Macar pehtivam Çaya Peştede bir Arkadaıımız Yekta Ragıp, Çaya ile 
Fransız pehlivanile güreşirken 58 inci uzun bir mülakat yapmış, bir zamanlar 
dakikada fenalaşmış, hastaneye kaldı. dünyada ismi çok anılan bu Macar peh 
rılm(ş ise de on dakika sonra kalp sek- livanının söylediklerini gazetemize yaz-
tesinden ölmüştür. mıştı. 

Çaya birinci teşrin ayında istanbula Çaya o zaman §Öyle demişti: 
galmi~. Ttirk pehlivanlarına meydan ''- Kuıxidereli. Adalı Halil, Filiz 

Nurullah, Recep Bingal ve daha birçok 
İngiltere yarı nğır Türk pehlivanları ile güreştim. 

şampiyonluğu o zamanın en meşhur pehlivanlann. 

Mac Ayoy dan olan Kurddereli ile berabere kal. 
mıştım. istanbula her gelişim Ramaıa· 

Ed. d • p h • ı • na tesadüf eder, bir ay zarfında on bın 
1 e 1 p p kadar sarı lira alırdım. Yirmi yedi sene 

11 k dir güreş yapıyorum. Şimdiye ka!lar 
e çarpışaca sırtımın yere geldiğini bilmiyorum. 

tngdterede Wembley stadında ·bok- Kırk dört ya1mdayım. Daha birçok se.. 
sör Mac A voy 6 nisanda Eddie Philip neler güreşeceğim.,. 
ile İngiltere yarı ağır unvanı için kar§ı· Bu söderden de nntaşı'dı gm> daha 
laşacaktır. birçok seneler gUr~mek istiyen Çaya. Galatasaray Mac Avoyun nisan sonunda da Hy. ya ömrü vefa e.tmemiş ve 45 yaş nda 

• ams ile bir müsabaka yapması kararla§- olduğu halde gürcı mintlerinde can ver· 
mıştır. mitşir. ·kıu··bu·· · ---~----------------- -~:.=._ ___________________ _ 

Antrenör getirtiyor Çekoslovak ©ceC9'ln~e>C9'1YJ 
Galatasaray klübü tardmdan antre. Eskrimcileri Hastalananlar, 

nör olarak getiril~ek istenen Macaris- İ y İ 1 e Ş e n 1 er, k 1 Ü p 
tanın tanınmış futbol hocalanndan za. llomenlerl yendiler değiştirenler 
bo, Galatasaraym teklifini kabul et· ky k . . 

Romanya ve Çekoslova a es rımcı- Milli J{Ume münasebetiyle 1mıirde 
miştir. .k d leri arasında Bükreşte askeri klUp sa. Üçok "e Doğansporla k<>,..,ıl•u•."' n. B ... e. Yeni antrenörün bir ı i gUn için e • -~ _..,. 

h kk ]onunda yapılan turnuva maçlarında ş·ıktao takımının merkez muavını En· şehrimize.gelcce~i·mu a aktır: R l · ğl"' ...o;ı -----.----:--....-----1• Çekoslovaklar omen crı ma up et. ver, fcnn. h:ıldc sakatlanmı§tı. H be.r 
lngiltere futbol 'mişlerdir. aldığımıuı göre Fencrbahçc maçında . A sakatlanmış olan Şerefle Enver Pru:a.r 
şampiyonluğu vu·s U ry a gUnil Be~iktaşın üçokla yapacağı i· 

Arsenal Middle~bourgh ile ita lya kinci müsabakaya i§tirak edemı)e. 
berabere kaldı ceklerdir. 

İngiltere futbol birinciliği müsaba- Mil 1 i f u l}o 1 tak ım la r ı Diğer tarafatn duyduğumuza gore 
• kalarınm son karşıla.,.qynalarx neticele- Ankn.radn iki müsabaka yapan Fe-

tek r8T karşıla~acak nerbahçc takımından Cevad ve Ali ti §Unlardır: . k d 
1 B~rmingham - Preston O Geçen hafta yapıln.n Avusturya - Rıza bir miiddct oynıyamıyaca • ere .. 
•4 Charlton _ Volvcs O . İtalya futbol :ma.çmda iki sıfır Avus. cedo s:ıkatlanmıslardır. Fenerbahçe 
o Chelsea _ Hudderficld o turya galip \'a,ziyettc iken İtalyanlar~ cumartesi gUnü Üçoka karşı bu ele:-
4 d:>el"by _ GrimSbY 4 fazla sert oyunu yüzünden hnkcmın manlan oynatamıyacaktır. 
ı Lc<xJs - Schcffield 1 • • mUsabakn.yı on yedi dakika evvel ta. 1Y1LEŞE!\ı"LER 
2 Lh·erpaol _ :Unnchester O ., • ti lctti'ği malumdur. . . . _. .. Galatasaray - GUneş maçında sa. 
2 M.anchestcr City - Boıton 2 lsviçreli hakemin ıdarcsizhgı yu- katlanan Danyal iyi olmuş, egzcre.ız.. 
1 ıtiddlcsbourgh - Arsenal 1 · zünden yarım kalmış olan bu maçın lcrc başlamıştır. Hasta olan Silley. 
2 Portsmout.h - Evcrton 2 Viyanada tekrarlanmasına ve bu de- man da kcspi afiyet eylemiştir. 
5 Stoke City - Sunde:fland 3 fa bir lngiliz hakemin idarcsınc9bıra.. GAZİ FEl'{ERE GİRİYOR 
ı Albion - Brentfo~d O kılmasına karar verilmiştir. Vefadan ayrılan oyunculardan Ga· 

. "' "' • "' zinin Gilneş klUbUne gireceği rh·ayeti 
ALMANYADA: 
1 Gö:-stan:e - 93 Cıantonal 
3 Victoria Hamburg - 4. Eintracht 
3 s. v. Brt:.'lau 5 U11iori Boeckingen 
ı Armina 2 Corinthicns • · , 
A VUSTURY ADA: • . 
2 Austria 7 Ferencvaroş 
2 Hungaria 3 Rapid 
iTALYADA: 
1 Roma 3 Genova 
O Milan 1 N ovara 
O Bolonya O Juventus 
ı Sanippicrdarcna 1 Ambrcstiana 
O Torino O Lajuo 
O Luchcss~ 2 Bari 
O Napoli 2 Alessan?ria 

• O Florcntina 1 Triestina 
LUKSEMBURGDA: . 
2 Fola Each· 7 Blue Starı 
1 Cologne 2 J euoresse 

Oyuncu (Köpeğin sahibi ihtiya. 
ra) - Şu köpeğinizi zapteaın de 
topu alalım. I 

ihtiyar - Neden? O da genç de- j 
jil mt ~ ~tiyor! 

dolaşmaktaydı; fakat yeşil beyazlı 
merkez muhacimin Fcncrbahçc klUbU.. 
ne dahil olduğu haber alınmıştır. 

Fenerlilerin söylediklerine göre bu
gün Gazi Kadıköyünde Fenerbahçe • 
lilerle beraber ilk egzersizini yapa.. 
caktır. 

MUHTEŞEM KLüB'CJNDEN 
A YRI.L.'\!AMIŞ 

V cf anın kıymetli oyuncularından 
Muhte~min klilbUnden istifa ettığt 
dedıkodu H'alinde söylenmekteydi. 
Muhte~em dün kendi.,ile göri\şen bir 
muharririmiz." ldUbünden ayrılmadığı .... 
nı ve böyle bir nıyeti de olmadığını 'UUf
söylemiştir. Çok eski bir maziye sa-
hip olan Vefanın birçok kıymetli te k~ası 
ma.nlarmı kaybetmesini tee silrle a ilemı bU 
şıl:ımıştık. Muhteşemin bu beyBJır san&tkiıo 
da memnuniyetle kaydederiz. •• 



Sulama programı 
tatbik edilince 
Şehirde harlzallar 
kalmıyacaktır 

Hamalhğı kökünden kaldırma
nın en kestirme yolu budur 

Vazalfil: Nizamettin Nazif 
Benim bir dostum vardır ama 

çok iyi bir dostum. Adına Tahir der 
ler. 

Ankara caddesindeki gazeteciler 
den, miirettiplerden birçoğuna za· 
man zaman borç para veren T ahiı 
lstanbulun en kuvv~tli adamların· 
'dar oiridir ve harikulade zeki olma- 1 
ama rağmen hamallık yapar. Onun 
yakın akrabası bir Osman vardı ki 
o da hamallık yapardı. Osmanı ben 
gazeteciliğe yeni başladığım günler-
de tanımıştım. O, o zamanki gaze
tecilik muhitinin mühim simaların· 
'dan biriydi. Sevilir ve sayılrrdı. Zeki, 
akıllı, dürüst, nazik ve hesaplı bir a· 
damdı. Günün birinde memleketine 
döndü ve onun çalıştığı yerde bu 
Tahir belirdi. 

Tahir gençti. Saçlarına henüz 
krr düşmemişti. Orta ile uzun ara
sındaki boyu, daima gülen, neşe sa-
çan yüzi.i, erkek yürüyüşü ve kahka. 
halariyle bi.iyüklerine saygı, küçük· 
lerine şdk::ıt ve yardıma muhtaç o-
lan aıkarfo.ş!nrına merhametle karı· 
şık bir muhn.bbet gösteren insan ta· 
rafı ile az zamanda Osman kadar 
sevildi, onun yerini doldurdu. 

işte nn beş yıl oluyor, hen tann· 
nın günii bu Tahirle selamlaşmm. 
Bazan o iddiaya tutuşur, yedi yüz 
kilo yükü sırtına yÜklenip Sabia· 
li yokuşunu tırmanır ve bahsi ka
zandıktan sonra T ebrizlinin kahve· 
sinde çay ısmarladığı dostları ara· 
smda bulunurum. 

Tahir Niğdelidir. Memleketinde 
bir karısı, altı çocuğu vardır. İki yıl-· 
da bir sılaya gider biriktirdiği para
larla orada bir yeni tarla aldığını 
ark~daşlarından öğrenirim. 

Geçen gün srrt ve sırık hamallı· 
ğmın sayısız fenalıklarını düşünür· 
ken onun salıntılı bir yürüyüşle kar
şı kaldırımdan geçtiğini gördüm. 
Seslendim: 

' - T ~hir ... Gel bir kahve içelim. 
Geldi. Gösterdiğim iskemleye 

oturunca: 

. - Dostum .. • dedim _ bak ne 
dü~ündüm. Kendi kendime dedim 
J,i, "ş!-1 bizim Tahir zeki mi zekidir 
b.ıvvetli mi kuvvetlidir. Taştan ek: 

1 
1 
f 

'n?cr .ırfJ,.w:· 11a1ğrsa V°i'fiir .. Ya[} 1ı 1'ı&sa kavrulur, gider .... 

mek çıkaran bir adam olduğu mu· 
hakkak. Vala Nurettin gibi bir İs
tanbul çocuğunun bile Ünyede F at· 
sada yerleşmeğe çalıştığı bir devirde 
hu Tahir neye Niğdede çifti çubuğu 
ile uğraşmaz da lstanbulda dolaşır? 

Cevap vermeğe atıldı, sustur 
dum: 

- Daha dur. Sözümü bitireyim. 
Ondan sonra. 

Ve ona bir cigara uzatarak şöyle 
devam ettim: 

- Senin Niğdeyi sevdiğini, kö
yünü sevdiğini her halin anlatıyor. 
lstanbulda kendini gurbette hissetti· 
ğin meydanda. Zaten ne zaman 
sılaya gitsen bir yeni tarla alıyorsun 
ve kendilerini burada da pek ala ge· 
çindirebileceğin halde çoluğunu ço
cuğunu köyde tutuyorsun. Demek 

"Tahirin söy1ediyine bakılırsa bu on 
im köyde yemiş ağacındaıı da eser 
yoktur .Ralbu.ki c.'!lkideıı elmanın iyisi 
Velisa dJ:J yetişirmiş. Susuzluk bütün 
bahçeleri mahvetmi§ .. ,, 

ki kendin burada yaşıyorsun ama 
gönlün Niğdeden ayrılmıyor. Dün
vamn her tarafından herkes bağ· 
bahçe, tarla sahihi olmak için can a· 
tarken sen çiftini çubuğunu bırakıp 
burada neye hamallık edersin/ 

Tahir bir aslan pençesini andı· 
ran elini masaya vurarak gözlerini 
gözlerime dikti: 

- Bitti mi sözlerin? .• 
:~ - Evet ... 
· - Öyleyse, şimdi beni dinle. 

Ne sanıyorsun sen? İstanbul sokak· 
larmda yaptığım hamallık benim için 
biçilmiş bir sanat olduğu kanaatin· 
de misin, yoksa hamallığı bir nimet 
addettiğimi mi sanırsın? Bana dost· 
luk ediyorsun, bu kadar yıllık ah· 
baplığımız var .. Söyle hana, bende 
eşeğe benzer bir hal var mı? 

- Estağfurullah.. Demin de -
dik ki sen zeki adamsın, taş

tan ekmek çıkarabilirsin. Doğ
rudur. Ben taştan ekmek 
çıkarırım ve çıkurmaktayım. Fakat 
bayım kuru topraktan, suya hasret 
çeken topraktan ekmek çıkarmak 
değil benim, hiç bir bubyiğitin ka. 
n de~ildir. Eğer lstanbulda bu ha· 
mallık, zerzevatçılık olmasaydı biz 
Niğdede on iki parça köy öliirdük. 

-Tuhaf şey ... 
- Nesi tuhaf bunun yahu! Su-

yumuz yok, arazimiz dar, hayvanı· 

.. '. • · . gird:iğini göze vuran bi' ·ık ·· 
Turk devletının Anadolııda StlS'UZlıu.kla 11.e yaman bir mücadeleye J t v Zd 1 {YPı- eserlerden biri: ÇubuTi 

barajı. Yarın bir de Takyan-0s barajı yapıUiı mı1 işin yoksa s a~ı u a uımaı ve Z<ırzavatçı ara .. 

"Benim dostum hamal Tahir Niğdenin 
Vel~ köyünde çifti çubuğu, atı ara
bası ve altı çocuğıt olan toprak sahibi 
galantur, efendiden bir adamdır.n 

mız yok. Yağmur yağarsa ekin, ot o- I 
lur, yağmazsa olmaz. 

- Devamlı yağmur yağmıyor 

demek. Etrafta orman yok mu? 
-Yok ya ... 
- Bu mesel~ değil, sen de arka· 

daşların da arslanlar gibi adamlarsı
nız. Derhal işe ağaç ekmekten baş· 
lasamz a?... , 

-Ağaç suyla olur. Benim otur
duğum Valisa köyünde bir parmak 
su var. Hayvanlara mı yetsin, insan
lara roı, ağaçlara mı? 

l·lcmcn atlcıaQ el attım 'Vç• 

- Dur .. --dedim-şu haritayı a· 
calrm. Sus• zluktan tarlalarında ot 
bitmiyen şu on iki köyü pek merak 
ettim Tahir .. Birlikte arıyahm. 

- Ara bakalım. Ara ama ha· 
yım bizim köyleri de haritaya yazar 
lar mı dersin? 

Niğdenin üstüne parmağımı bas 
tını ve homurdandım: 

- Bundan şüphe etmek hakkmı 
sana vermem Tahir çavuş. Sen Ça
nakkalede, Gazzede ve Sakaryada 
harp etmiş olanlardan bir ersin. Kö
yüne belki henüz su vermedik ama, 
köyünün adım inkılabımızm hari. 
tasından sildiğimizi sanamazsın. De· 
limisin adam? Sen ne kadar kafamı
zın içinde ve gözümüzde isen köyün 
de o kadar Türkiyede ve Türkiyenin 
can evindedir. En ufak tereddüde 
hakkın olamaz Tahir 1 En ufak te· 
reddüde hakkın olamaz. Senin kö· 
yünü düşünmekle geçiyor günleri 
mız .. 

Kimbilir.. Heyecanlı mıydım, 
neydim? Gözleri yaşardı,, ve elime 
sarrlarak: 

-· Affet dostum ... dedi. bilir 
sin ki, orada, Niğdenin yanı başında· 
ki o fakir Valisa köyünde benim al· 
tı yavrumun biricik erkeği küçük 
Tahir ynşar.. Onun unutulmaması 
benim çok içime dokundu. Evet. in
kar etmeğe hakkım yok. Mu hakkak 
ki o düşünülmektedir. 

Ben haritaya baktım ve o konuş 
makta devam etti: 

-Hançerli köyünü buldun mu/ 
-Evet... 
- Omdan güzel bir ırmak akar 

ki suyunu şimdi damacanalarla Mer
sine, Adanaya taşıyorlar. T epeköyü 
buldun mu/ 

- Evet. .. 
- Orada da deh~etli bir su var· 

dır. Değirmen döndürür. Onlara 
yakın Eski Gümüş ve Andavallı da 
çok sulaktır. Fakat bizim Velisa -
nın sağındaki sobnda köyİerde, fa
raza bizim Velisada, Kermiyanda, 
Divrindc, Hacı Aptullahda, Hasan 
köyde, Tırhın, Alay, Pavlama, kötü 
köy ve Suvermezle Ağacaşada Ene· 

V'd M I .d h u bulun · gı e, ev evı e zırnı s 
maz. Halk ile hayvanla~. k~yu h~: 
yu içerler. Bu on iki koyun a 
lisi İstanbul yüzünden geçinir. 

- Peki Tahir. Arteıiyen ku
yuları açsanız a .. 

- Arteziyen dediğin ne oluyor 
ki?.. Yani sözün gelişi burgu ınu J 
demek İstiyorsun? 

- Evet.. 60 - Bizde burgu yok. Fak.at 
metre kazdık mı su çıkıyor. 

- Ala .. Demek ki su var. Hr
ta köyünüzde bol su var. Be bira er 
altmış metre altınızdan geçen bu su 

· · ? Ga -dan neye istifade etrnezsı~ı~ 60 vur cehennemin dibine gıdıyor, 
metre değil sekiz yüz metreye i~i. · 

Ye ını· yor, su bulamıyor. 900 metre . 
b 1 N bileyın~ 

yor gene u amıyor. e r 
ben'? 1500 metreden su çakarIYO 
da işini görüyor. 

- Bizim paramız yok. Gücü · 

müz yetmez. OO kilo 
- Peki ama bu iş sırtta 7 

yük ta§ımaktan daha kolaydır.hakh
- Bankalar para verse .v• ı':ı 
A k · tedıgıın 

sın. ma ban alar biıe ıs Bak 
krediyi yapmadıkça haksızsın. hah· 
ben sana söyliyeyim eğer ~ana fe. 
settiğim 15 köye 50,000 }ıra ;~~er. 
dilebilise o tarafları cenne~ 0 

en· 
Zaten benim çocukluğum a c 
net gibiydi ya... d . 

- Demek babanın. de enın 
devrinde köyleriniz sulaktı 

ıama· 
- Elbe.tte. Öyle ol~asa tı ku • 

nında gelip buralarda kım ça sdau 
rardı. Bizim suyumuz TakY~de ka
gelırmış. Arklar duruyo~. d:oı Fakat 
lemiz var. Göl de yenn e re 

B ka ye 
suyumuzu aşırmışlar. ~şn bu iş 
akıtmışlar. Senin anlıyacag'f Şimdi 
derebeylerinin zoriyle olmUŞ·k iste • 
tekrar o suyu kendimiz aJrna 
sek çekip bizi vururlar. . 

M hk ı ka tillerı ya -
- a eme var 

kalayıp cezalarını verirler. b 
. Ama en 

- Verirler şüphesıı. · . d rim 
ortada kalmam. Gürler gı ~ ba· 
Altı çocuk da yüzüstü kalır. Ba m 

8 . . d kadar ru . 
yım.. ızım ora a ne l ktır. 
dan kalma köy varsa hep su~ lar· 
Neden bilir misin? Onlar ban a 
dan yardım görürlerdi .. 

• 

- On beş k" b' . b 50.000 lira k ?Ye ızım ankalar 
_ yol.. redı v~rmiyorla: mı? 

beş köyde 
0
'n V ersınler. Eger on 

yaratma2:8 k ?ıl.?a on beş cennet 
ler, hem ş~J tzumüze tükürsün -
miyormuş 

1
1 stanbul hamal iste • 

hamalı ı.a;a ·" O zaman Is tan bul 
' zavatcı b 1 k . . .. vet verir de u ma ıçın ruş 

G ·· ·· ı ·· gene bulamaz oru UYor k. . . 
düpedü7- b' 1 bızde hamallrk . ır ek 
doğmuştur. l on~mik zaruretten 
her tiirlü ihf opragında ağa olarak~ 
yaşıyabileceı?açtan azade bir halde 
şehirlere inrn o~an bazı köylülerin 
sebepler vard~·sınde eskiden birçok 

1-A'"1. 
2 ga arın t ı1··b" -1 I ega u u. 
3 - E. ar ~sıı:.Iık. 
Ş. 111nıyet . 1.k . 
_ımdi köy] ... ~ız ı . , 

emnıyettedir ~z:un tarlası var. Köy 
mıştır. F ak~t b~alık tarihe karış· 

Su.... ır şey eksik: 
Hüku..... . . . ·••etın b" .. k b su ışıne sarıl uyu ir azim ile 

~al.~ız hama] r:s:n.dak.~ ehemmiyeti 
onunde Yi.ice]f hırın sozleri bile göz 

y alnı2: l ıyor. 
var: an •Yarnadığım bir nokta 

Niğdenin b 
2250 ev var U on beş köyünde 
bu mernleke~ış. 2250 ev halkına 
bulmak rnüm~~. 50.000 lira kredi 

işte büt" ı..ın değil mi? 
T .. k k un f d. ur Öylüsü .. er ı cehtine rağınen 
ten bekleme .nun her şeyi hükumet. 

sındek' 
1'..ı· ı sır .. 
'11ıaınettin NAZiF 
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Vahşi hayvanları film 
kahramanı yapan karı koc, 
Bir tayyare kazasına kurban gitmeden ô"nce 

Afrika ormanlarında nasıl 
sinemacılık 

yapmışlardı ? 
Yabani hayvanlar 
arasında heyecanlı 

maceı·alar 
Nevyorktan ya:;ıltyor: 
Tanınmış k8.şiflerdcn Martin J on· 

sonla karısı, kendisinin ölümü ve ka.. 
rısı Osanın tehlikeli bir surette yara· 
lanmasiyle neticelenen hava seyahati. 
ne çıkmadan evvel, bir feliı.kete doğ
ru gitmekte olduklarını bir hissikab. 
lelvuku kendilerine bidirmişti. 

Tayyareye binerken Martin: 
- Bu sabah bir taksi otomobili az 

kalsın beni öldürecekti. Demişti, ya
bani onnanlar herhalde buralardan 
bin kere daha emniyetlidir. Amerika 
belki de dünyanın en medeni memle. 
keti olduğu için en tehlikelisidir. 

Yirmi altı sene evvel evlenmiş ol
duk.Iarı gündenberi kocasiyle birlikte 
a~ıp ve tehlikeli birçok ülkelere git. 
mış olan Osada. kocasının 'fikrine işti. 
rak etmişti: 

- Yaban ormanlarından uzak ol. 
dukça rahat~rzlık hissediyorum. Ora. 
I:ıra dönünce gerçeklen çok sevinç 
auya~ğım!,, ...... 

Madam Consonım kurşunu tam ooktindc yetişmemi§ obaydı bıt 
gergcd.au, k-Ooası MarteM vakitsiz bir ahret yolculuğıt yaptıracak.iı Yaban ornıanl.armdan geri gcli§lerinde Conson bir go

rilkı yavrusu, karm da bir şempanze yavrusu getir m.i§tf. 

Martin Jonson slnemalar için vah
şi hayvanalnn hayatını tabii muhit
leri olan yabani ormanlar içinde filme 
': ekle şöhret ka.z..ı.nmış ir opera-
tördür; karısı ise dUnyanın en yaman 
nişancısıdır. Çektikleri filmleri hava
dis filmlerinde hepimiz kaç defa heye. 
canla seyrettik. 

Martin, övünmesini hlc; sev- / 

mez, çok alçak gönüllü bir adamdı. 

Fa.kat bundan üç sen·e evvel başların. 
dan geçen bir vakayı anlatriıaktan bü
yUk bir zevk duyardı: 

.Martinle karısı Afrika kıt'a.smm Us.. 
tünde 70.000 kilometrelik bir hava 
Yolculuğu yapmaktaydılar. Aslanların 
ço_k ~ulunduğu bir açıklıkta yere in. 
mıştı, Martin sinema aletini ha.zırlar
~~n karısı da etrafı gözden geçirmek 
ıçın tayyarenin camdan olan yan ka
pmmı açmıştı. 

İşte, tam bu sırada tayyarenin ka. 
natları altında ortahğı kolaçan et
mekte olan iriyarı bir aslan ''ere ı"ne 
rek ke d' ' " • . n 1 Yllrdunun sükununu ·h1·1 
den bu k 1 a e. 
h da· . UŞa benzer acaip mahluka 

a ını bildinnck kararını verdi 
Osa ile aslan b" "b" 1 . . . . . ed ırı ır erını aynı sanı-

Y .. e .. hem de dört metre ıncsaf eden 
:orduler. Aslan saldırdı; fakat ka • 
mın başının bulunduğu yere çarptığı 

7 .. aman pençeleri pnrla'k camın üstün. 

l
de kaydı; çUnkü onun kadar cevik o- ı 
an Osa hem k · en apı~ı ka.panus ve ka. 
marnnın içine k"l . . "' . . çe ı mıştı. Bereket Yer. 
stın dl~ı cam kapı ağır ve kırılmaz cins
en ı. 

Martcn bu heyecan nedir dive bası-
nı kaldırıp baktırrı .. n k · 1 ~ .... man, oca as a. 
nın kaşerlenmiş bir erkeği bile kor
kutacak soydan olduğunu gördü. Fa. 
kat Os:ı te}fıcf b"l dU . -s ı e şmemış, yalnız 
Çok kızın I"t E 

'J ı. :.11 altında olan en valcm 
şey, ~ö:ek Ya.prnıya bahsus bi; un 
paketını yakaladı. A~lan kızam kız • 
gııı_. b~k~rkcn kapıyı ihti atla açtı. 
~a.., rlını R"',) · ! • . ' ·.oy e gerıye dogru çektı ve 
bum! ... 

Bir kiloluk olan un paketi asl;nın 
~anı ~urnuna çarptı. Paket pataldı ''e 
ıncc~ık un aslanın ,,.;1 .. ,, .. 1 • • k , ..... zuy.ıe goz erını 
k~~ adı. !!,ayvan f:""Şkm şaşkın bir 

okrc:nn ı.c kuyruıh:nu bacaklarınnı 
arasına kıvırdığı gibi dört nala or· 
manm yolunut tutturdu. 

• • • 
Osamn nrka<l:ı.c;larınu. anlatım~ ol

duğu _şu hikaye de çok heyccanl;dır: 
"- Yerliler bize o civarda bir pars 

Madam Coıı.son ya.bani parsile beraber 

bulunduğunu haber vermişlerdi. Ara. 
dık taradık, hayvanın izlerini bulduk 
ve kocam makinesini kurarak film 
çekmeğe başladı. Ben silah elde, onun 
yanıba.5ında duruyordum. Pars çok a
tik ve çabuk olduğu için Afrikanın 
en tehlikeli canavarıdır. Ben daha ni. 
şan almıya vakit bulmadan sinema 
makinesinin tepesine sıçramı~tı biie .. 
Kocama o kadar yakındı ki, kurşunu 
attığım zaman tepeden tırnağa kadar 
kan içinde kaldı!,, . . ... 

Gerek Marten gerekse karısı geçir. 
miş oldukları çok tehlikeli sergüzeşt
ler netıcesinde ya.bani ormanlarda ha
yata dair derin tecrübe ve bilgi sahi. 
bi olmuşlardır. Bakın Osa. ne diyor: 

" -Daima tetik üstünde olmak la. 
zımd1r. Geceleyin bir iz üstündeyim. 
Yakınlarımda kırılan bir değnek par
çasının çıtırtısını işitidm. Kendi 
k"nrlimc soraı ım · bu bir gergedan 
mı? fil mi? yoksa yaban mandası 
mı? Sonra mümkün oldu~ kadar ses. 
sizce bir kibrit yakar ve dumanını 

Kamplarına hücum ederken Madanı. Conso11un bir tek Tcurşunla yere sc,"f
nıi§ olduğu koca fil 

Ma!lanı Oon.<~on, Borncoda 'bir 1xıfa 

aı•cısıyla glhiişiirke11 

göz.etlerim. Eğer duman gürültünün 
gelmiş olduğu if:tikamete doğru gidi
yorsa, hayvanın benim nerede oldu-

{;'Umu bildiğini anlarım ve kaçacak mı 
yoksa saldıracak mı diye hazırlanarak 
beklerim. Eğer duman aksi istikame. 
te doğru sürükleniyorsa, anlarım ki, 
hayvan benim farkımda değildir. J 

Çünkü rüzgar hayvanın bulunuğu ta. 1 
rafa. esiyorsa kokumu derhal duyaca
ğı şüphesizdir. Bu gibi ihtiyatlı ted. 
birlere rağmen gene de tehlikeden ka- ı 
çınmanın imkanı yoktur. Ormanda du 
yulan sesler çok aldatıcıdır. Osa kada"r 
tecrübeli bir ir.san bile bu seslerin 
gelmekte oldukları istikametleri ekse
riya tayin edemez: 

"- Borncoda fillerin çığlığını ilk 
duyduğum zaman kaçıyorum zanniyle 
farkında olmadan onlara doğru koşmı 
ya başladım. Bereket versin ki sürüye 
varmadan ewel yerlilerin kazmış ol. 
duğu bir av çukur.una düştüm de ca. 
nımı kurtardım. Sonra kocam gele
rek beni çukurdan çıkardı.,, 

• • * 
Karı kocanın ölümden en dar kur. 

tuluşlnrı, Büyük Pasifik okyanusu
nun cenup sularına yaptıkalrı bir Ee
yahat esnasında olmuştur. Bu yolcu. 
luklarında .Malekula adasının kafa av. 
cısı olan yabani yerlileri tarafından 
yapıyan fıy1n ve törenlerin filmini çe
keceklerdi. İngiltere himayesinde olan 
Malckula adası o kadar uzaktı ki bu. 
raya. beyaz insanların ;:elmesi pek na· 
dirdi, 

Karı koca bu yabani adaya gittiler. 
yerli reisi Nagapate ile ahbap oldu· 
lar ve insan kafa.sının nasıl tUYüle. 
nerek kurutulduğunu gösteren çok 
enteresan filmler çektiler. 

İşlerini bitirip adadan aynlmak -. 
manı gelince kabile reisi Nagapate 
evvela dostça, sonra da tehditklrane 
prote~tolar yaptı. Osanm uzun koyu 
saçları herifin hoşuna gitmiş ve bu 
başın iyi !bir yadigar olabileceğine 
karar vermişti. MArten, kabile reısi
nin ne düşündüğünü anladı ve gece 
karanlığında kansryle birlikte gemJ. 
lerine doğru kaçmıya ba§la.dı· 

Llkin firar teşebbüsü muvaff akr
yetli olmadı, ikisi de yakalandılar. 
Ertesi sabah Nagapate, kan koca~ 
kurban merasiminin yapıldığı tepeye 
götürdü. Tam boğazlanacaklan sıra -
da limana İngiliz bandırasını taşıyan 
karakol gemisi "Euphrosyne,, girdiii 
görülünce kabile reisi kurbanları ser. 
best bıraktırdı. Kan koca bir dakika 
kaybetmeksizin tepeden aşağı kO§tu. 
lar ve soluğu gemılerinde aldılar. Tam 
vaktinde davranmışlardı, çünkü lngi. 
liz karakol gemisi kayık indirmediii 
gibi demir de atmadı. Beş dakika ka. 
dar stim üstünde durduktan sonra 
çekip gittı. 

• • * 
Arslan, fil ve gergedanların tabii 

hallerinde alınan en güzel filmlerini 
Marten Johnson çekmiştir ve buna 
da kansının çelik sinirleri sayesinde 
muvaffak olmuştur. 

Pek az tanınmış olan Belçika Kon· 
gosuna, Gorılla maymunlarının fılm· 
lerini çekmek için gittikleri zaman ka 
rı koca hükumet makamlarına, mUda. 
faai nefis maksadıylc en kafi ıhtıyaç 
kendini gôstermedıkçe, maymunlara 
ateş etmemeğe söz vermişlerdi ve bu 
sözlerini tutabilmek kaygusiyle de 
knç defalar parçalanmalarına kıl kal. 
nuştt. Gorilla maymunları aslan ve 
parsa benzemeüer. Koca koca kaya. 
parçalarını uzaklan atmak suretiyle 
de hücum ederler; hem de ne nişancı. 
dırlar? Fırlattıkalrı taş muhakkak 
hedefine isabet eder. Buna rağmen 
madam Osa koca maymunlara kurşun 
atmamak için elinden geleni )'&pnllf. 

tır. 
Mnrten Johnsonun tayyare kazası 

netıcesinde ölmesiyle sinema alemi bU 
yük ve harikulade cesur bir aan&tklr 
kaybetmi§tir. •• 



Bir ay sonra, son doğan 

küçük kız, ıdadısile beraber gezerken 
l>acmldı. Biran için dadr, çocuğu araba 
sile parkta bırakmıştı ve bu an kızın 

kaldırılmasına kafi gelmişti. Abel, hin
zirane bir harekette bulundu. Çocukla
rım kaybeden kan kocaya taziyet etme. 
ğe geldi ve onu bulabilmeleri için ser
vetirıi emirlerine amade bıraktığını 

bildirdi. Fakat gizlice de, annesine ha
ber göndet"di. Eğer çocuğunu bulmak 
istiyorsa, kocasından ayrılıp onun ol. 
malıydı. Zavallı kadın• bu son hareketi 
de I i ele soylcmedi. Cenabı hakka du
L:::ır ediyordu, böylece socuğuna kavu
sabilecegini umuyordu. Nihayet Mişel 

polise müracaat etti. Fakat o esnada 
Rivet Bend'de' bir tren kazası olmuştu. 
/.bel plise bir çocuk patiği tcvıdi ettir. 
di ve yalancı şahitler, trene, kaybolan 
socuğun eşkaline benzer bir çocuğun, 
bir kadının kucağında bindiğini söyle
diler. Böylece tahkikat kapandı. 

Fiter mösyö Hovetin sözünü kesti: 
- Fakat bu Valeri olamazdı kil 

Ben tahkikat yaptırdım. bu tren kazası • 
olah yirmi sene var. Halbuki Valeri 
yirmi üç yaşında! 

- River Bend'de iki tren kazası ol
du. Biri yirmi üç sene evvel, biri de 
yirmi sene evvel. Esasen bu yanlışlık 
bizim Conu tda şaşırttı. Con Bellami, 
yani bugünkü ismile Con Vud 
bu yar.hs noktadan hareket ederek tah. 
kikat yaptırdı. Annesi ona tren kazasın 
dan bahsetmişti ama tarihi söylemeği 
unutmuştu. Esasen bu kazadan biraz 
sonra Mişel Bellami de teessüründen 
ölmüştiı. Abel artık ortadan mühim 
manianın kalktrğınr zannederek ve E
lenin kendisini reddetmiyeccğinc emin 
olarak teklifini tazeleıdei. Gene red 
cevabı ile karşılaştı. Abel hiddetinden 
köpiirüyord\1. Daha müthiş bir intikam 
alaca :ını söyledi ve Elen, kızının akibe
tini düsünerek servetinden nekaldt ise 
par~a tahvil ~erek İngiltereye kaçtr: 
Abel i/ellami of;[;n adresini bulabilrrı.elt 
için senelerce uğra~tı. Nihayet buldu. 
Elen. genç kız jsmini tekrar takınmış. 
tı. Yani Elen Hcld ismile, oldukça ra
hat ya!lryordu. Küçük fakat sağlam bir 
varidatı vardı. Oğlunu mektebe koy
mugtu, ve Abcl tekrar sahneye çıktığı 
vakit oğlu, mühendis olmak üzere tah. 
silini yapıyordu. Şimdi Abel vaziyetini 

tamamen değiştırmişti. Artık eski tek
liflerinden bahs bile etmiyordu, bilakis 
yaptıklarına nadim olduğunu söylüyor, 
af taleb ediyordu. Bu sahte maske ile 
·Elen Hcldin itimaodını kaz;ındı ve ser
vetinin idaresini kendisine bırakmasını 
temin etti.Bir ay sonra zavallr kadın beş 
parasız kalmıştı, bütün paralan çürük 
bir işte batmıştı. Bu son darbeye rağ. 
men Elen cesaretini kayebtmedi. Lon
draya geldi, oğlu ile beraber yaşamağa 
devam etti. Esasen, oğlu nerede ise 
mektebini bitirecekti. Abel şaşırdı. Ne 
inatçı kadındı bu! düşündü. Çocuğunu 
kaçırmak suretile ona müthiş bir darbe 
indirdiğini hatrrlıyarak bu sefer de ona 
gene çotuğu vasrtasile hücum etmeğc 
karar verdi. Böylece delikanlının etrafı 
na bir siirü adam musallat etti. Bunlar, 
delikanlıya karşı çok iyi muamele edi· 
yorlar, nazik davranıyorlar, onu müte. 
madiyetı öteye, beriye davet ediyorlar
'Cir. Delikartlı hiç bir şeyden şüphe ctmi
yordlt. Böylece, bu yeni dostlar vasıta. 
sile, bir gün, Londranın şık klüglerin· 
den birine gitti. Bu klüptc zengin ve 
çılgın kimseler bir takım ahlaksız kız
lar tarafından, gen~ ve güzel kadınlar 
ileri silrülmek suretile kumarda soyu. 
luyorlardı. Genç Con Bcllami ne zen
gindi, ne de çdgındr. 

Daha klübe girer girmez, burası. 
nın ne biçim bir yer olduğunu görmüş
tü.Derhal oradan ayrdmağa karar ver. 
di fakat daha kapıd;::n çıkmadan, kadın
l:ı.rd;ın bi:-i feryat etti, pırlanta, broşu. 
nun kaybolduğunu söyledi. Yapılan a
raştırmada broş delikanlının smokininin 
iç ta::afına iğnclc:l~iş halde bulundu, 
mahkemeye verildi ve altı ay himedatr 
takkaye mahkum edildi. Bu hareketten 
sonra Abel maskesini attı ve zavalh a· 
naya, bu oyunu n;ısıl hazırladığını an
lattı, ve daha da ondan intikamlar ala-

. cağını. bildirdi. Gar şatosunu da bu ara
lık satın almıştı. Hapishanede olan Co. 
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nun çilesi daha bitmemişti. Abelin a
damlarınoan biri, onu Kriger isimli bir 
hapishane gardiyanı ile temasa geçir
mİ§ti. Bu gardiyan evvelce az kalsın 

işinden çıkarılacaktı. Hapishaneye gizli 
esya sokmuş, yakalanmıştı. Delikanlı. 

dan intikam almak için planı herhalde 
o hazırladı, ve bir sabah, Con Bcllami' 
nin bulunduğu hücreden imdat sesleri 

duyuldu. Gardiyanlar koşuştular ve Kri 
geri. başından kanlar akar bir halde 
kaçarken gördüler. Kriger kasden ken
di kendini yaralamıŞtı, sonra da, tahki
katta, hücreye girince Conun kendine 
hücum ettiğini bildirmişti. Böylece, de. 

likanh tekrar muhakemeye götürüldü. 
Pekala qiliyorsunuz ki, bu gibi hadise

leri, İngiliz kanunları kırbaç cezasile 

cezalandırır. Bu müthiş bir şeydi. Fakat 
cezanın korkusile bir çok fenalıkların 

önüne geçilmektedir. Böylece, delikan
lıya otuz beş kırbaç vuruldu ve cezayı 

bizzat Kriger tatbik etti. Aradan zaman 
geçip de Con, hapishaneden .,.çıktığı za. 
man annesinin kaybolduğunu gördü, 

aramağa başladı. Artık o bir sabrkah i
di. Bunun için ismini değiştirdi. Con 
Vud ismini aldı, bir fabrikaya amele O· 

!arak girdi ve tornacı ustası oldu. Gece 
gündüz çalışarak şayanı dikkat bir icat 
ta bulundu, bu yi.izden küçük bir servet 
kazarl'dr. Bir taraftan da annesini ara. 

makta devam ediyordu. Umumi harp 
gelip çattı. Con askere gitti ve mecbu
ren asıl ismini takındı. Tayyareci olmuş 

tu. 
t 

(Devamı oor) 
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Bu fettan kadının üzerine boğmak, öldürmek 
üzere saldırmıştım. Fakat birdenbire:. sinirlerim 

garip bir takallusıa · gerildi. Onu opmeğe, 
öpmeğe, öpmeğe başladım 

sini.rlde_riom _baml;ıaşka bir takallüsle (Geçen tefrikaların hülaıaaı) 
Demhı gözlerimin önünde bana iha
net eden sevgilim Ayşe, bu h.are. 
ketinin Oir nevi f e®karlık oldu. 
ğuna beni ikııa etti. 

Doğrusu, bu kadar samimi sözler 
karşısında kalben inanmıştım. Fakat 
mantığım, hele o zamana kadar al
tında kaldığım telkinler beni isyan 
ettirdi: 

"- Bu, kabil mi? ... - diye düşünü. 

yordum. - Bu rezaeltlerin fedakarlık 
yüzünden yapılma.sına imkan var mı? 
Bahusus, telmih ettiği şeylere bak: 
"Babası, o namuskar babası münasip 
görmüş de bu orospulukları onun için 
yapıyormuş ... ,, Ben eniştemi bilmez 
miyim? Teyzemin kocası, kızını böyle 
yollara sürüklemek şöyle dursun öl. 
meyi tercih eder. Ayşeye gelince, o, , . 
bütün hayatında, yalnız göz' ahcI, baş 
döndürücü güzelliğiyle değil, ayni 
zamanda insam şa§ırtıcı zekisiyle 
şöhret almıştır. Daha çocukluğundan.. 
beri, ona Cingoloz Ayşe demezler miy 
di ? ... Akla gelmedik tuhaflıklar ya
par, oyunlar icat eder, yalnız kendi 
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yaşıdlarma değil, büyüklere bile par. ı 
mak ısırtırdı. Gerçi, o oyunlar hep 
masumane idi. Lakin, Ayşe, çoktan- ı 

dır ma.sumluktan kurtuldu. Koskoca 
kız oldu; kadınlaştı. Ona artık kadın
lık şeytanlığı geldi. Kadınların ise, 
18.hzada bin türlü yalanlar uydurarS:k 
erkekleri kündeden attıkları m€şhur. 

dur ... Hemence inandırırlar, kandırır
lar. İşte o da., gözle kaş arasında iki 
yalan krv'rrdı. Ben, betbaht, ben ava· 
nak, ben molla hafız da. buna inan
,dım ... Belki de ilerde, şayet ikinıiz de 
kurtulursak, bu menhus kaltağı ni· 
kahla. almıya ·kalka.cağım ... ,, 

Böyle düştüğüm için, birdenbire 
parladım · 

- Yalancı! 

- Vallahi değil! 
-Namussuz! 
- Billahi değil t 
Akşamdanberi kor kuyla, nefretle, 

aşkla, kinle bozulan 8.sabımm btitün 
coşkunluğuyla Ayşenin üzerine atla
dım. Onu boğmak, öldürmek, bıçakla
mak istediğimi sanıyordum. Iı .. akat, ne 
yaptığımı bilmiyordum. Ellerim. 0 • 

muzlarına yapışır yapışmaz, bütün 

gerıl ı. nu yakaladım T.~ • _ 
. · .n.endıme dov-

ru çektım. Yaınyamca b' .. 0 

.. ır hırsla· op 
meye, opmeye, öpmeye b 

1 
dJ -

Ayni ~manda, vücudunu adş'da' kl~ ... 
'd'kl d' . ı ı .ye dı ı ıye se ırın üsttine s.. .. . 

O ·veniçenı Utiikledım ... nun ., erle beraber h 
· d - §e vet sa-

atlerı yaşa ıgı o ınel 'un kan . .. 
t

.. apenın us-une ... 
- Ne yapıyorsun? . 

· 1 · ... • dıye Çil"]:'lındı 
Gelıyor ar... · 

- Gelsinler .... 

Evet, varsınlar gel inl · 
.. .. h'ıçb 'ır ' s er ... Artık 

gozuın §ey "'Örın" 
A h ne tt' .o uyo:rdu. 

- • e ını. de ee . b 
d1ya tuttum, kaçırrnad~ı öyle lakır. 
kete sebebiyet verdim tn.G ~u fela
Yakalıyacaklar ... İk' .'" elıyorlar .. " 

- S d ımız de ı:nahvola. 
cagız... en e, ben de, hatt· 
bütün ümitelri de, bütün d: ~abamın 

· d emeli · • §unceleri-nıız e, . erıınız de, ınuk d 
· · d a des ga-

yelenmız e ... 

Çıldırmrş olacaktı bu kı 
Fakat hayır .. ., z ... 

!şte, kulakları dog~n.ı ı' ;;·.__. 
So ~ı..,uış f"'l.ı· 

yorlardı... fada 1skenderin .... ~ ~ 
işittim: ....:sını 

- Bu herif bizi nediy e .. 
H h gozetliy nıuş?... er alde maksadı b . or. 

Çapkınlık değildi T asıt bir 
... arassut ed· 

du... ıyor-

- Ya hele liaınza d . 
.. d f ı ayının bu gec üçünCU e a iarşunıza k e 

herifi de elinıizden k çı masına, bu 
. ? urtarmasına ne dcrsm .... • 

- Olur i.s değil ... 
- Acaba Haınza d 

dan? ayı da mı onlar. ı 

Vapurun tayfası irmağın 'yukarı· 
sından kayıkla geliyorlardı. Ro
kof u alıp v a pura g e tireceklerdi 

1 
tahammülünün sop noktasına gel." 
diği sırada, canavarın kendisi~~· 
·ırmağın çamurlu toprağı üstiin: s~~-

Ayşe, kollarıında.n k 
çırpmırken: urtulınak için 

''-Hamza daYI d' 
Benim asabıınd ... ., ıye fısıldadı. 

a artık d . . 
Iişmen gerginlikten emınkı de-

. . eser k lm t 
Fakat sedırın üzcrindek' a amış ı. 
vaziyetimi düzcltıneye ~ s~~<lolıı.ş 
dım. 'akıt bulama-Rokof zorbalıkla vapura girmeğe 

kalkışınca genç kadının tereddüt et
meden kendisini öldüreceğini anlı
yordQ. 

Yapılacak iş kalmamıştı. Sövüp 
sayarak, homurdanarak kayığına 
girdi ve tek kürekle uğraşa uğraşa, 
ırmağın, T arzanın canavarları bu -
lunmıyan kıyısına çıktı. Kayık, ka· 
raya yetişinceye kadar vapurun bu· 
lunduğu yerden bir hayli aşağı düş
müştü. 

Gene kadın, Rokofun dışarıdan 
kuvvetli ,bir yardım görmeden, yerli 
kayığını akıntıya karşı çekerek Kin

kayt' a yaklaşamıyacağmı bildiğinden 
ferahlamıştı. 

Ceyn kıyıda, şimdi vapurun kar· 
şısına gelen canavarlar si.irüsünün 
ormanda karşılaştığı sürü olduğunu 
tanıdı. Bunlar, onlardan başkası o
lamazdı. Y almz bu garip yoldaşla-
rın ta Ugambi çayının denize dökül · 
düğü yere kadar gelişlerine bir türlü 
akıl erdiremiyordu. 

Akşam olmuştu. Genç kadın 
birdenbire duyduğu bir haykırıştan 
ürktü. Sesin nereden geldiğini an • 
lamak için dört bir yanına baktı. Ba. 
ğıran Rok!Jftu. 

Irmağın karşı kıyısından sesi çık. 
tığı kadar haykmnakta idi. 

Ccyn llerifin bağrışı sebebini de 
anlamakta gecikmedi. Irmağın yu-
karısından yavaş yavaş bir vapur 
sand~lı geliyordu. 

Kayık dosdoğru Rokofa doğ -
rulmuştu. Onu alacak ve şüphesil' 
vapura g~tirecekti. Kayıkta on ki· 
şi vardı. Bir tek kişiye karşı on a· 
dam! .. 

Bunlar avlanmak için gündüz ka· 
raya çıkan ve şimdi de gemilerine 
geri dönen :vapur tayfalanydı. 

xvı 

T arzan, Rokof' un kayığına tır· 
manırken, bacağını bir timsahın 
kapmış olduğunu anlamıştı. T arw,n 
bildiğimiz adamlardan değildi. Afri
kanm timsahlarla dolu sularında ba 
cağı b•r timsahın çelik ~eneleri ara· 
sına giren bir adamın yaşama ümi~li
ni kaybedeceği r:1Uhakaktır. Halbu -
ki T arzan başınc\ geleni anlaym<.:a 
korku, ümitsizliğe düşmedi. 

Korkunc canavar karsı durulmaz 
kuvvetiyle. kendisini su1~rm altına 
doğru çekmeden delikanlı ciğerlerini 
temiz hava ile doldurdu; Sonra da 
çelik kolarınm yardımiyle kurtul • 
mak için savaşmağa başladı. 

Maymunların çocuğu şimdi top
rağın üstünde değil, suyun içinde sa. 
vaşıyordu. Bu yüzden gerek atikli
ğindcn, gerekse kuv-.. ~~inden istediği 
faydayı göremiyor.:l:.ı. O canavarla 
uğraştıkça, canavar da onu sulan!l 
altına daha çok hızla çekip gctüri.;. 
yord•ı. 

Delikanlının nefesi tükenmiş. ci
ğerleri havasızlıktan pathyacak i,dli 
olmuştu. Nihayet nihayet birkaç f'a· 
niye dayanabilirdi. T arzan hoğul,,p 
gideceğini anlayınca korkunç car.o.· 
vardan kendi ölümünün öcürıü al
mak istedi. 

Timsah Tarzanı gitikçe bac<"ğ'n. 
dan çekiyor ve canavarın soğuk, pÜ· 
rüzlü gövdesi etlerine sürünüyJrclu. 
T arzanın eli, belindeki çakmak tı -
şından yapılmış bıçağına uzan.::ı. 
Timsahın katı ve kalın derisine sap. 
lamtlğa çalıştı. Bu sırada cana var 
onu her an çoğalan bir hızla, camur
larm dibindeki inine sürüklüyo,.rJu. 

T arzanın taş bıçakla hayvana 
vurması, hızım arttırmaktan başka 
bir şeye yaramıyordu. Delikanlı 

rüklediğini anladı ve başı suyun .yı.ı
züne çıktı. 

Etraf zifjri karanlık~ı ; her yanı 
bir mezar sessizliği kaplamıştı. 

T arzan, bu çamur ininin to!'
rağı üstünde bol bol soluk alrııaga 
uğraştı. 

1 ~ yanında , canavarın zırh tr 
bak:..ılcu~na benziyen pullarla k~r 1 

gövdesinin yükselip alçaldığını seçe· 

biliyordu. · Sanki. canavar da soluk 

almağa çalışıyordu. . 
Birdenbire hiç umulmıyacak hır 

iş oldu. 
Kocaman hayvanın gövdesi hız· 

la ve ·baştan a~ağı büyük bir trt:erıı~ 
ile kıvrandr. Sonra donmuş gibı ka · 
dı. T arzanın ayağını sıkı sıkı yaka
lıyan demir Çeneler gev~edi. Tarz~~ 
süratle ayağım çekti ve dizleri iistu-
ne ·oturarak düşmanına bakmasa 
başladı. 

Tifnsah ölmüştü 1.. 

Keski:'l bıçağı belki yirmi otuı 
defa kuvetle indiği timsah vücudu· 
nun pullu zırhı üstünde dayanıksıı, 
yumuşa.k yerler bulmuş ciğerlerine 
kadar geçmişti. 

Maymunların oğlu başı dönerek 
ay~ğa kalktı güçsüz bir yürüyüş, 
daha do·ğ~su bir sürüklenişle pis 
kokan bp karanlık inden kurtulacak 
bir delik aramağa başladı. 

lnin her yanını dolaştı. Ayakla
riyle . yoklaya yoklaya arayıp buldu· 
ğu karanlık deliğin önüne geldi. 
Ciğerlerini timsah yuvasının pis ha· 
vasiyle iyic,e doldurduktan sonra de
liğe daldı. 

,. (.Devamı 1)(1,f') 

"- Hamza dayı, bu a . 
ölümden kurtaran baba ~~am bcnı 

a· d" " Yegıt Yen· 
ri! • l}l'eb·ı~şundüm. - Fakat A"şıçe. 
nu nası ı ıyor... Sahi. O d " e o. 
sevgilime kavuşacağım; li b a, beniın 
miş ıniydi ? .•. ,. a er Vernıe-

lskender, odanın e"'· ~ . · 
. ~ıgıne kada 1 

mişken, gerıye emir \·era· . r ge. 
- İps iz! ... Sen "'U ı .. 

"' meyuni ko . 
nıezden evvel bir istintak Y\er. 
Ne görmüş, bu iş nasıl oı: bakalun. 

Ve: uş ... 

- Allah belasniı vers· , 
dayının ... Billahi onun ı_n şu Hamza. 
maksadı var ... B h . ~ıze karşı bir 

u erıfı d "ld" 
nıcmizi o tavsiye etti e ~ unne. 
verdı .. ... O bıze söz 

Eyvah ... 

Bizim mesele mevzub h 
tskender, aleyh 'md b a 5 oluyordu. 

. t • e u derece f hiss1ya oesliyerek . . . . ena . .. , ıçcrı gırmi~t· k. 
ı..onı. mu~ erek ı:;e•·...,.;ı · . ' ~ ı Iı 
'"'~ • •r;• ımız A 
J;:ucak kucağa buldu. YŞe ıle 

uzun bir: 
_ Oooco ! .... kO\'UVe 1. • re ı 
ve: . 

Ç - ' _ aganoz. ~ diye h 
]1erif ipler'nden kurtuhnaYkırdr. · Bu 

b '< U§... Hem de a. ... 
!kisi de kıhçlarını çekt· 

\
r k~ t ıler _ ay ara a vay B' . · 

... l"ım k d 
mıza sarılırsın ... Gcbertıne... . a ınr. 

çaganoz: h senı. .• 
-;- Yok hayır ... llaınza d 

.,erdik ... Ne de olsa y· ayıya söz 
• · ıne 0 trolundan kurtulanı.ad k nun kon. 
sözü tutmadığıınız ta:d: Verdiğimiz 
bütün aleyhimize çeviri;;de •Onu bü.s.. 

!skender: .z .•. 
_ Peki öyleyse ne 

b . b' ' Yapa}-.~ Birden ıre ır kahkaha •• ,, . ... . 
di koyuver· 

_ Buldum. buldu 
lim kara tayı da aklın;;·· liadım ede- • 

(n.. .. nşına gelsin .. , 
-~nıı uar.) 

I 



ispanyadaki 
harp. dokuzun • 
cu ayına giri
yor. Madritin 
kahramanca mü 
dafaası, dört ay. 
danberi devam 
etmektedir. 

General F ran 
konun Madriti 
ceP,heden bir ta~ 
arruzla zapt~t . 
rnek teşebbüsü . 
nün nasıl hczi . 
rnete uğradığı 
hatırlardadır. 

Bunun sebe
bi, Faşist kuv
vetlerinin, Mad. 
ridin kapısında 
dahili harbi~ 
başlangıcında 
görüldiiğünden 
bambaska bir 
hükunı-et ordu • 
siyle kar§ılaş • Jspaııyoda son üç ayda yapılan muharcbeleritı 
mnları<lır. ccreı;an ettiği yerleri gösteren harita 

Madridin mü· 
dnfarnımda, hükumet cüzütamlan 1 
yalnrz cesaret ve kahram:ınlık gös
termekle kalmadılar, modern silah
ları kullanmağı ve müdafaa sanatım 
da öğrendiler. Bu meziyetler, Jara. 
ma ve Guadnfojara hatlarında gÖs· 
terilmişfü. 

"'{ :(. . . 
Kanunusani ayında. muntazam 

ordulardan 15,000 askeri bulan Al
man - İtalyan cüzütamları Madrit 
ileri hareketine iştirak etmişti. O za. 
mandanberi müdahaleci askerlerin 
~iktarı birçcı.k kereler artmıştır. En 
ı~~aflr tahminlere göre, ltalya bu. 
gun ispanyada 80,000 asker bulun· 
duruyor. Almanya ise 30,000 ka . 
dar a:ıkcr bulundurmaktadır. 

h 
B~ın~an başka halya, ispanyaya 

ususı bır kuv . f . .. d 
mistir ki Ad' vAeıbscb crıye gon c~ -

• :;; • 18 • a anın zabtına ış. 
tdırak eFden generallerin kumandasm-

ır. . akat İsp H b . d w•1 v f anya, a eşıstan 
egı · .. e talyan generalleri bunu 

GuadnlıJaradaki ilk muharebeden 
sonra bılmecburiyc hissettiler. 

Son muharebe nasıl 
başlamıştı ? 

Guadalajara kısmındaki şiddetli 
çarpışmalar martın 8 zinde baslamıcı. 
~ - ~ 

f k
J0,00

5
0 kişiyi bulan dört ltalyan 

ır asını ig 
· d tt'k uenza mıntakasına tah-

şı e 1 ten ve bunları bir hayli ağır 
top ve ta!yare topları, 100 tane 
t~nk ve bırçok zırhlı otomobille tak-
vıye cyledikt . . 

f' 1.. . en sonra Faşıstlerın 
mo or Mtizütamları h\ikumet ordu-
~~nh~ adrit kısmında geriden ani 
ır ucum Yaptılar. 

Bu sırada hu'"k • .1 . • . umetcı erm vazı. 
yetı karışık bir hal l - t Ç" k" 
J I 1 a mış t. un 11 
ta v:m ar Sirrucnz 'd ·1 1 d' v. ·d b a an ı er e ıgı 
sıra a, Asi general l\1 l k . v ti . d So o anın uv 
d c eh~ e mosierra mıntal:nsın -

d
an ırvtaarruza ge~miş bulunuyor-
u Eger ··~ı_h · · • rnuua aleciler Cuadala -

J~raı~n znptına muvaffak olsnlar · 
' Cuachrrarna dngvl d k' h'·k· arın a ·ı u ·u· 

met kuvvetleri k d'I . . l 1. mü k"l b" en ı erını ıay ı 
Asi~ ~ ır va~iyctte bulacaklardı. 

1 • erın ve mudahalecilerin bu ha. 
reKat planı tatbik edileb'l ı· M d 
rid tn 1 seyc.a, 3 

d
.. mk.amcn kuşatılmıs bir vaziyet· 
uşece ti. • 

Hezimet 
Muharebenin ilk gu''nl . d F . l G d erın e, a-

!ıst er ua alajara istikam t' d b" •1 J • e ın e ı-
raz ı er eyı~ Mirlari . Brinega hat_ 
tına kadar erı§mek gibi bir muvaf fa. 

• 
kıyet gösterdiler. Bununla beraber 
az sonra, o kadar ,iddetli bir mu· 
kavcmetle karıılaştılar ki, ilerleme
yi kesmcğe mecbur oldular. Hüku
metçiler, kesif miktarda ihtiyat U· 

keri ileri saldırtarak martın 13 ün!L 
de mukabil bir taarruz ya~ ve 
tayyarelerle tanklardan yardnri gö· 
rerek motörlqtirilmiı halyan cüzü. 
tamlarını hezimete uğrattılar. iki 
ltalyan fırkası mağlup edildi. HükQ
mctçiler, 10() makineli tüfek bir 
hayli sahra topu ve tank iğtinam et
mitlerdi. 

Hük\ımetçi ordunun Guadalaja· 
radaki muvaffakıyetli harekatı, bu 
kuvvetlerin mücadele vıunflanndaki 
umumi ilerlcyi§ten geliyordu ... 

Şurası manidardır ki, Guadala · 
jaradaki muharebe esnasmda, ltal
yan seferi kuvvetinin askerleri, uv. 
v~i maneviyclerinin kmldığmı imR 
eder alametler gösteriyordu. Hü -
kumetçiler tarafından esir edilmif 
ltalyan askerleri, hükumet kuvvet
leri saflarında çarpışmak arzuıunu 
izhar etmitlerdi. 

Cenahlardan hilcum tecrilbesi 
f 

Önden hücum general F ranko · 
ya büyük zayiatı mucip oldu. Aai • 
!erin en güvendiği kuvvetler, hare • 
ketten kesileli. İfte bundan dolayı
dır ki, Almanya ve ltalya, munta 
zam askerlerinden mühim bir mik· 
tarda ispanyaya göndcrmeği lüzum· 
lu buldular. 

Önden hücumun, maksadı te 
min etmediğini görünce, Fa§ist ku • 
mandası cenahlardan saldırmak su-
retiyle Madridi zaptctıncğe kalkıttı. 
Hükumet kuvvetlerinin sahra ıera· 
iti altında o kadar müeuir olanuya· 
rağmı umuyorlardı. Asiler ve mü· 
dahaleciler, Madrit ile E.scarial ara· 
smdaki hükumetci hatlarını yarma· 
ğa ilk defa (kan~nusani) teşebbü.t 
ediyorlardı. 

Fakat Alman ltalyan kumanda 
heyetinin tasarlamış olduğu plan tat. 
bik edilemedi. Hi.ikumctçiler bu 
şartlar iç.inde de mükemmel suret -
te r;arpı~ttlar ve dü~mana darbe vur· 
dular. En manidar olan cihet, bu 
muharebelerde de hükumetrilcritı 

Alman - ltalyan muntazam askerle
rini mağlup etmeleri idi. 

F a~istlerin kanunusanide ycdiğı 
darbe, o kadar ağır geldi ki, kuv · 
vetlerini yeniden tanz.Lm edip büyük 

HABER - ~lttam IX!,s_ta=s::":'t =========~==~==~=~ 
Memleket mektuplara : 

Ayancıkta hakim 
• • lôzım muavını 

bir harekata girişmeleri için tam bir 
ay geçti. 

Yeni taarruz 
Şubatın başlangıcında müdaha

leciler, asi kuvvetlerin Baki yerleriy
le birlikte, Madridi kuşatmak emeli 
ile yeni bir taarruza geçtiler. Bu ele· 
fa darbe, hükumet merkezinin ce· 
nubi şarkisine yapılıyordu Böyl7cc, 
Madridi Valan~iyadan kesmek nıye· 
tindeyc:lilcr. Şubatın 6 sından 2 7 si
ne kRdar, Jarama nehrinin kıyıla -
rmda yırtıcı harpler yapıldı. Faşist· 
lcr, 30,000 kadar iyi techiz edilmiş 
asker tahşid ederek h\ikumetçiler ü· 
zerine Arganda mm takasında saldır. 
dılar. Şimale doğru ilerliyerek Gu
adalajaradaki asi kuvvetleriyle bir
lcşmeği umuyorlardr. Bu şekilde 
Madrid kuıatılmış olacaktı. 

Bu harekat, muvaffakıyetsizliğe 
uğradı. Çünkü asiler ve müdaha
leciler, hükfımctçilerin kahramana· 
ne mukavemeti ile karşılaştılar. Ja· 
ramadaki muharebenin neticesi ola. 
rak, Faşistler yalnız ölü 'olarak 
12,000 asker kaybettiler. 

Şurası bilinmelidir ki, Guadalaja. 
ra istikametindeki yeni Faşist hücu· 
muna, Jarama mıntakasındaki 
asi tazyiki de refakat etmekteydi. 
Bununla beraber, bu defa vurulmak 
istenen başlıca darbenin istikameti 
dcğitmi~ti. Başlıca taarruz • Şubat 
ayında olduğu gibi cenuptan dc~il, 
timalden Si~uenzadan geliyordu. 

Bir tecrübe daha 
İtalyan kuvvci seferiyesi , hü -

kumetçilcrden ilk ağır darbeyi yedik. 
ten sonra sadmeye uğramı§ kuvvet· 
leri arasında biraz nizamı iade et· 
ti ve Guadalajara cephesinde ta· 
anuza yeniden başladı. Fakat 
martın 13 çü ile 14 ünde F aşistlerc 
vurulmu§ olan darbe, kuvvci seferi
yen in muharebe kabiliyetini hayli 
zayıfla~ gerektir. (İapanyada bu. 
lunan T u Ajansı harp muhabirinir 
"Mucow Oady Newı,, gazetesinde 
çıkan mektubundan) 

Ayancıta hakim ômcr Kara 

Ayancık hususi muhabirimiz ya. 
zıyor: 

Karadeniz sahil ve dahilindeki 
kazaların içinde en modem ve za • 
rif mahkeme salonu Ayancıkdadır. 
Evvelki sene verilen 350 lira mefru· ] 
şat tahsisatiyle mahkeme salonu za. 
rif bir şekle sokulmuı ve çok ıık 

eşyalarla donatılmııtır. Avukat da
vacı ve maznunların oturacakları 
yerler kısım kısım aynlmf§ ve ön ta· 
rafta küçük bir yer de şah:tlcre tah

sis cdilmiıtir. 
Evrak ve kalem dairesi mahke· 

me salonunun yarımda yapılmıı. 
içeriye girmeden muamele yapılması 
için etrafı buzlu camlarla çevrilmif 
tir. Kalem odasının içini gösteren 
öyle bir pencere vardır ki buradan 
hakim gerek odasında ve gerek mah 
keme salonunda bulunurken kaleme 
nezaret edebilir. 

Salonun köşeıine husuıi bir yer 
yaptırılrnl§, buraya Aııatürkün bir 
biistü konmu,tur. Salonun bütün 
dıvarları yağlı boyadır. Kalem oda· 
smdaki evrak dolapları otomatik ka· 
pamp açılan son §ekil sürg\: ve kilit· 
lidir. Bu yeni yapılan şık ve modern 
mahkeme salonu, değil kazalarda. 
vilayetlerde bile belki görülemiyecck 
kadar nadirdir. 

Teşkilat itibariyle bir hakim. bir 
müddeiumumi bir sorgu hakimi. bir 
~üstakil icra memuru, bir başkatip. 
'.mlunmaktadır. Halihazırda elde 
mevcut davaların miktarı 1000 ka -

Gaziantepte Halk 
t 

evi faaliyeti 
Neşriyat sahasında TUrklye blrlnclllğlnl 

alan bu faal mUesstıse muhite faydalı oluyôr 
Gaziantep 16 (Hususi) - Bu· ,.. tandaş mezun olmuıtur. Ceza. e-

ra 1-Jalkevi, Türkiyedeki eşleri ara· vinde ulus okulları ve ha)kevı~de 
sında örnek tutulacak bir muvaffa- muhtelif bilgi kunlan açılmı~. pıya-
kıyet gösteriyor. Bu muvaffokıyet o no, keman des)eri devam ctınişt:r. 
derece ~umüllüdiir ki, netice genel Temsil kolu geçenlerde, ay da bir ve· 
sekreterlikı:e müteaddit defalar tak- ya iki c!cfa piyes oynaınal:ta ve her 
dir edilmis ·ve on yediyi bulan kitap toplantı öbür sefcrinc!en fazla rağ· 
nC§riyatiyİe Türkiye Halke':le~i a0· bet görmektedir. 
smda ön mevkii i~gal ctmı!tır. , - Futbolcular Maraş, Malatya, Ki-

.. .. d'l k )tavında Jbrahım Nec- l' . ._. k k bal 1 d . • çuncu ı uru . . . . k ıs gıuı ·omşu ·asa ara aımı te-

Ali bir davayı görürken 

dardır. Ve bunların 800 küauru 
nu ceza davaları te§kil etmektedir. 
Bu ceza davalarının onda biri kaçak· 
çılık ve beşte biri de hırıızhktu. 

Kaçakçılık tütün çiftçilerinin 
mallarını anbara \eslim etmiyettk 
kaçağa vermiş olmalarından ileri 
gelmektedir. Sirkat itlerinin çoğal • 
ması da geçen sene mevsim çok ku-
rak geçtiğinden k~ylü tam ~ıul 
alamadığından ve zarurete dutme • 
sinden ileri gelmektedir. 

ı/o • • 

Ayancık kazasının 119 muhtar• 
lığı vardır. Merkez sahilde olduğun· 
dan yedi sekiz saatlik köylerde'l 
halkın mahkemeye gidip gelmesi pek 
güç ve pek acınacak bir ıckilc:ledir. 
lıi bu kadar çok olan bu kazada yal· 
nız bir hakimin bulunması davalarm 
uzanmasını tevlit etmekte ve köylü 
mütemadiyen gidip gelmektedir. A
yancığa nisbeten yan derecede i§leri 
olmıyan Sinobun diğer ~azalannda . 
mesela Boyabatda iki hakim ve Cet· 
zede bir muavin hakim bulunmakta
dır. Gcrzedcki bu muavin hikimlik 
oradan zivade buraya çok limnc:lır. 
Çünkü b~radaki işler Gerzeden üc 
misli fazladır. 

Gerek buradaki itlerin çoklu
ğundan hakimin davaları yetittirc
mcdiğini ve gerek ~~.ıvalh köylülerin 
sekiz saatlik uzak yerlerden gelme-
l~rini düşünerek kazamıza bir mu
avin hakim gönderilmesi lüzumu • 
nun teslim edileceğinden emin bulu
nuyoruz - Arif GOKPINAR 

-

c~z<ıntcp !Ia.!kcvı binası 
mi Dilmen, Halkevımızı, ·urum.. . . . ı 

k J-ı dokunan i.iç Halkc . ınaslar halındedır. Saır spor oyunla· en co yarouu d h . .1 . 

1 
vinden ikinciı:ıi olarak saymıştır. n.na . a cı emmıyct ~·e~ ~ı~ ve g~· 

Filhakika, dil, tarih ve edebiyat nış hır sahanın tanzımı hıtama eı 
kolunun takdire çok şayan olan miştir. · Köycüler ve sosyal yardım· 
mesaisinden Türk dili kurumu ö - cılar, yiizlerce çocuk giydirmi~. bin· 

dır. Muhtelif vesilelerle tertip cclilen 
~oplantılarn yerli ailelerin i§tiraki ~
man zaman nrtmı§tır. Temsil ve top. 
lantı salonu nltı yüz kişi clacak ge
nisliktd.ir. Dö:-t bin lira &arfiyle vü. 
cu-da getirilen sahne zengin dekora 

nemli istifadeler temin etmiştir Bu !erce fnkiri pareısız muayene ve tcda 
şube, yalnız dil hakl:mda altı bü · vi etmiş, müteaddit köy gezileri ter· 
Y_~k eser nC§r~tmi.~. tarama dcr~isi, tip etmiş, on nümune köyünde bir-
soz derleme fıslen ve folklor uze- c ı 'l'kl .. d t' · p 

• • O"- vem ı · er vucu a ge ırmış, a-
rınde a7.amı surette Çrtlışılmış "" b·1 • • . . . . 
c-al•şmalarda eski Parti ve Halkevi muk zıraatı hakkında bır kıtap bastr 
reisi Antep sayla\'l Ömer Asım Ak. nlarak parasız dağıtılmış. mevcudu 
soyun büyük yardım Ye himmeti üç bine yaklaşan kitapsaraya alaka 
dokunmuştur. vam edilmi~. daimi scrği ve müze a-

Lisan kursları her sene daha rok artmış, ne§riyata muntazaman de
rağbet görmektedir. Ömer Asım cılmıştır. 
Aksoyun geçen yıl idare ettiği öz Halkcvi s:-syal kalkınma üz~rin· 
türkçc dersler kqrumundan 125 va· de çok mücasir olmuı ve olmakta· 

maliktir. 
Evin salonunda, cemiyetler men 

faatine temsiller, mekte°p müsamere. 
leri balo ve crardenpartilcr verildiği 
gibi nikah ve

0 

nişan merasimleri de 
burada icra kılınmaktadır. Ante;>li 
muharrirlcrden Ali Envcrin nİ§an 
merasimi de bu haf ta içinde Halke\'i 
salonunda yapılacaktır. 

Meserret TOKSOY 
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Eıpinozanın çehresi her zamanki ıibi 
sakin ve hareketıizdi. Yüzünde ne bir 
zafer ıevinci, ne de tehdit mevcuttu. 
~r>da, reaınt bir ziyarete ıelmiı kibar 
hır adam hali vardır. 

Pardayan bapilhaneye ıötürülUnce 
E~p~o.ıa da doğru "Altın kuleai,,ne cit 
nuıtı. Paı'tiayana karıı birlikte hareket 
etme~ iaere biribirlcrilc barqmıı olan 
Kardinal Montalt ile dük dö Macyore, 
Espinozanın emri üzerine orada rahip 
bir doktor tarafmdan tedavi ediliyor
krdr. 

~spinoza, papalığa iıtediii ad&DU 
l~~ıbap ettirmek için, onları Romaya 
gon~crmeğe karar vermiıti. Herhalde, 
Eıpınozanın istediiini yapttrmak için 

hususi bazı kabiliyet ve uıulleri olacak· 
tı ki: kardinalle dük, her teYe rafmen, 
ona ıtaat etmek mecburiyetinde kaldı. 
lar. 

Maamsfih papaz olinayan dllk Mac
Y?r~ intibabatta papalığa ıeçilcmiyece
ğını bildiği için Montalttan daha fazla 
mukavemet ıaıterdL 

Espinoza bu son mubvemetl de im. 
mak için, lcııkanmakta mana olmadıfı 
ve Pardayanm rekabetinden lrorkmıya
rak Fauıtayı emniyetle terkcdebilecek· 
leri hususunda kendilerini ikna etmek 
istedi. 

Yaralan henüz kapanmıı ve zayıf ol
malarına rağmen, ontan odalamıdan çı
karak San Pabto manaatmna ıattır
mUı ve. taraba dökülmtlt olan rarko. 
tifin tesirl altmda derin derin uvuyan 

~arda~nı c8ıtermifti. Eapinon, biç 
tüpbesız onlara, kin ve nefretlerinin tat 
mini huıuıunda tasanur ettiklerinden 
cok daba mtltbiı bir üıtibından bah
tetmiı olacaktı ki. biribirlerinfn yibüne 
dehfCt içinde baktılar•• Pardayamn ( 
artık mevcııı olmadapıduı emin bir 

vaziyette oradan ayrıldılar. Faustaya 
ıelince, itlerini bitirdikten aonra onu 
nasılsa bulacaklarmı ümit ediyorlardı. 

Fakat iki genç, Pardayandan kurtul. 
duklanna emin olunca, tekrar biribirle. 
rini müthit surette kıskanmağa ve biri
birlerine tekrar kin beslemeğe baıtadı· 
lar. 

Eipinoza içeriye girince, Pardayanın 
yilziinc baktı ve kendisini affettirmek 
iıtiyormuı gibi tatlı bir sesle: 

- Möıyö JÖvalye, dedi, size lcarıı 
c8stermek mecburiyetinde kaldığım 
sert muameleden dolayı cidden çok mil 
teessirlm. 

Pardayan nazik bir tavırla cevap ver. 
di: 

-Mösyö kardinal, ıizin bu tee11Uril
nüz de beni cidden miltehasıis ediyor. 
• - Şunu kabul ediniz ki, mösyö, bu 
çareye bat vurmamak için elimden gc· 
len herteyf yaptım. Size doıtça ve aa. 
mimiyetle memleketinize dönmenizi tav 
•iye ettim. 

- Beni aamimiyetle ikaz etınit oldu
funuzu itiraf ederim. Fakat dotruıu 
ayni samimiyet ve erkekliği flhSllDI ele 
geçirmek huıuıunda batvunlufunu• 
çarcde de arıyorum ama bd)aauyorum. 
Benim &ibi ba1it ve sade bir insanı ele 

lrmek için koca bir orduyu ayaklan 
~ Sis de kabul ediniz ki, bu pek 
mllbaJAiaiı. I 

Eıpinoza ciddi bir tavırla: 
- Bu, sizin ıahsınıza, kuvvet ve ce· 

saretinize verdiğim ehemmiyeti göster. 
mektC'dir. 

Pardayan gülerek cevap verdi: 
- Doğrusu iltifatınız pek de yabana 

atıbr ıeylerden değil. Hem de böylelik· 
le, vatanımın atisi için de timdi büs· 
bütün müsterihim. Sizin efendiniz, yani 
kra1mu, hiçbir .zaman bizim memleket. 
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nin me11uliyetleri hakkında verdiği 
izahatı ıc!inler gibi yaparkc-n, miıteyak· 
kiz bulunuyor ve en kUçilk fırsattan 

bile iıtifade ctmefe huırlanıyordu. 

Onların bu vazlyettc yanyana yürü· 
düklerini ve samimiyetle konuttukla
nnr gör~ler, hiçbir zaman bunlardan 
biriıinin diğerinin kurbanı olacağına 

ihtimal •ercmezlerdi. 
Pardayan, Espino.ıanm, sırf insanlık 

hislerinin teıirile kendiıini ' bu cilttl 
bahçelerde ıezdirecek bir adam olmadı
ğını dilfUnilyordu. Bunda batka bir 
maksat olacafmr tahmin rediyordu. 

Fakat Eıpino.ıa ıene batka ıeyler. 
den bahacdiyor ve Pardayan da. onun, 
ayrılmadan enel keJMIJslne bir oyun 
oynıyacatnu bltdiff içbl. bu anı heye
canla beJcliyordu. 

Bu araJık. basamaklardan inerek, ge· 
nit bir dehlize girdiler. Bu dehliz, 
fimdi bulunduktan binanın boyunca 
un:.nıyordu. Dehlizin bir tarafı Arap 
tarzı mimariıinde yapılmıt ince ve kil. 

sük sütunlarla i1&al editmitti. Mukabil 
tarafta bir ıUril, boy boy kapılar var
dı: Herhalde hücreler, dehlizin metha. 
linde, onlan bekler gibi duran rahip· 
ler, sessizce etraflarını sardılar. Parda
yan manevranın farkına vardı. Bu ra. 
hip!erin iri yan adamlar olduklarını 
d . gördü ve bafi:çe cülümsiycrek dü

tilndU: 

- Anlatıldı! Esrar çözülmek üzere t 
Fakat bana öyle geliyor ki, Mösyö Es
pinozanm yapmak i•tediği §ey onu en. 
diıede bulunduruyor da onun için bu 
bir silril rahibi etrafıma topladı. Hele, 

bir ıeyden haberleri yokmuı gibi ma
sum maıum ötede duran rahiplere ne 
denir? Onlar da ealiba parmaklıklara 
7aldqtırmamak için ora7a dbilmiıter. 

Dıkaktli davranmalı, çUnkü vaziyet na
zik devresindedir. 

Filhakika, Pardayanm gör-düğU veç. 
hile, dehliz baştan bata. bilhassa çıkıt 
yerlerini beldiyen rahıplerle doluydu. 
Eıpinoza tesadüf ettiği ilk kapının 

önünde durdu: 
- Mösyö ıovalye. dedi, phaan ıi.ıe 

kartı bir kin beslemem için hiçbir ... 
bep yoktur. Bana inanıyor muaunud 

Pardayan soğuk bir aesle cevap ver
di: 

-Mademld' bana bunu söylemek te• 
rcfini bahtediyorıunuz, bundan tüphc 
edemem. 

Espinoza, basile bir tasdikten sonra, 
devam etti: 

- Fakat benim elimde müthit .e 
büyük bir memuriyet var ve bu memu
riyetin icap ettirdiği vazifeleri yapar
ken, hakiki benliğim kaybolarak. yerini 

baıcngizitöre, yani merhamet ve insa. 
niyet gibi hislerden mahrum ve yalnız 
vazifesini yapmakla mükellef bir mah· 
lüka terkediyor. Bu anda size hitap e
den baıengizitördür. 

- Söyliyeceğiniz ıeyler bu kadar 
güç mü mösyö? Neden çekiniyorsunuz? 
Yalnmm. sitihım yok ve sizin eliniz. 
deyim. İster baıengizitör olun, ister ol• 
mayın, §U baklayı ağzınızdan bir defe· 
bk çıkann da bitıin. 

Bu sözler o kadar büyük bir istihza 
ile söylenmi§ti ki, Espinozadan bıpa 
birisi olsaydı buna tahammül edemez. 
di. Fakat. Espir.oza, itiraf ettiği veçhile 

insan do&il, idarelerin en .zalimi ve en 
müthi,inin canlı bir timuliyıdi. Bunun 
için ayni sakin seste devam etti: 

- Sit Majeste kralı tahkir ettiniL 
MahkUmlunus. ölmaıiz lbım. 

- Çok fükür 1 !at• -sıkça liyl~ 
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den vazgeçmesi lazımdır. 

Espinoza gayri ihtiyari sordu: 
- Niçin, mösyö? 

Pardayan gülümsiycrek cevap verdi: 
- Bir tek Fransm yakalamak için 

bin İspanyola ihtiyaç varsa, sit de tak
dir edersiniz ki müsterih olmakta hak. 
lıyım. İspanya kralı Majeste Fi'ip, en 
küçük viliyetimizin en küçük bir kö
yünü dahi zaptedecek kadar l:alabalık 

bir ordu toplayamaz r 
Espinoza ciddi bir tavırla: 
- Unutmayınız ki, dedi, bütün Fran

sızlar mösyö dö Pardayanın kıymetinde 
değildirler. Hatta sizin kıymetinizde 

ba§ka bir insan daha bulunabil~ceğini 
dogruiiu aklım kesmiyor. " 

Pardnyan eğilerek cevap verodi: 

- Sizin gibi yüksek bir adamın ağ. 

zmdan sıktJğı için, bu sözler doğrusu 
çok kıymetlidir. Fakat dikkat ediniz 
mösyö, bu sözlerden gurur duyarak gü
r.ah i~lc:r.iyeyim ! 

- Mademki öyle, biliyorsunuz ki pa· 
pazım ve günahınızı affettirebilirim. 
Fıı.kat ben buraya rahat olup olmadığ:. 

hızı ve burada buhmduğunuz bir hafta
lıl: müddet zarfında, size layık bir mu· 

a.n::le yap:lıp yapılmadığ1nı görmeğc 
geldim. ümit ederim ki, cmirleıim icra 
edilrni~tir. Eğer. §ikayetlcriniz varsa 
ı-·-: tercydüt etmeden söyleyin. Burada. 
l:i il~mctiniz esncıs:nda kat'iyyen sı
kıl:ncıman:z için elimden gelen hcr§eyi 
yapa::;:ığıma emin olabilirsiniz. 

- Te§ckkür ederim, mösyö. Halim
den tO:l derece memnunum. Hatta o ka 
dar ki, burasını terkederken - ki terk 
edc::cği:n muhakko:.ktır - son derece 
mütecasir olacağım. Fakat, n1ademki 
llenlmle bu kadar alakadar oluyorsunuz 
çok rica ederim, eözleriniz Uzerir.c ben. 

de uyanan tereddüt ve kararsızlıktan 

beni kurtarın. 
- Söyleyin mösyö dö Pardayan. 
- Duradn. bir haftadanbcri bulundu 

ğumu söylediniz değil fni? 
-Tabii . 
- Şu halde bugün günlerden n~? 
- Cumartesi mösyö, bunu lıilmiyor-

musunuz? buraya pazartesi günü gel
diniz. Burada bir haftadanbcri bulun. 
ı:Iuğunuzu söylerken pek de r.ıüba·afa 

etmiyorum. 
- İsrar ettiğim için kusura b•kma

yın mösyö. Buiün cumartesi clduğıına 
tamamile emin misiniz? 

Espinoza gitgide büyüye:ı bir h<ıyret 
ve endişeyle o:ıun yüzüne uaktt. Sc.nra 
cebinden küçük gümüş bir dü•t;Ik çıka
rarak öttürdü. Bunun üzcri:"ıe ikı nhip 
derhnl içeriye girdiler ve eğ:re;-c~ bek. 
lediler. 

Espinoza onlara bakarak ,snrdu: 

- Bugün günlerden ne? 
İki rahip bir ağızdan cc\·ar ve: ::'er: 
- Cumartesi monsenyör. 

Espinozanın amirane bir i~ardi üze· 
rine iki rahip gene eğilerek uı~:ırya 

çıktıh:r. 

Espinoza Pardayana ciöndü v~: 
- Görüyor musunuz, de<li. 
Pardayan bunun üzerine h:ıyretlc 

şöyle dü§ündü: 
- Demek ki hiç fark:rufa olmadan 

iki gün iki gece ı:yumuşum. Garip §CY ! 
Bu can sıkıcı papaz acaba bana nasıl 
b!r zehir içi:-di? Maksadı nedir ve bana 
na. ıl bir işkence hazırlıyor? 

Onun sustuğunu görünce, Espinoza 
ıı:mimi bir şefkat ve merhametle Par· 
dayanın yüzüne bakarak sordu: 

- Vakti §aşıracak kadar müteessir , 
olmanız kabil mi? Burada kaç günden· 
beri bulunduğunuzu zannediyordunuz? 

• 

C O c E N 1 N f\ Ş K I 139 __________________________ _...,.___...;_.----~----------------~~---
Pardayan dikkatle onun yüzüne ba· 

karak cevap verdi: 
- Yalnız üç gündenberi. 
Espinoza ayni samimi tavırla: 
- Hasta mısınız? 

Diye sordu ve yemeklere h&Ja doku
nulmadığını görünce ilave etti: 

- Bu ne? Yemeklere de hala dokun
mamı~smız. Yemekler hoıunuza gitmi· 
yor mu? Yoksa şaraptan mı beğenmi
yorsunuz? Ne isterseniz onu ısmarla. 
yın. Sizi bekliyen rahiplu her arzunu· 

zu yerine getirmek üzere emir almış
lardır... Tabii kapıyı açmak ve sizi 
bırakmak hususundaki arzulannız müs 
tesna .. : Sizin gibi bir erkeği en tabii 
ihtiyaçlardan mahrum etmek tabii ak. 
1ımdan bile geçemez. 

- Rica ederim, mösyö, hakkımda 
bu kadar üzülmeyin. Doğru5U bana 
gösterdiğiniz iltifat beni mahcup edi· 

yor. 
Bu sözlerdeki istihza o kadar mahi· 

ranc bir surette gizlenmişti ki, F.spino. 
za onun ı:ımimiyetin"e inandı ve bir ba· 

ba ı;cfkatite: 
- Anlıyorum, dedi. şu halde hare

l:ctsizlik sizi üzüyor. Evet sizin gibi 
fa:ı.t bir :odam bu vaziyette tabii r.ıkıltr. 
Açık hava bir gezinti herhalde size 
faydalı olur. Manastırın bahçesinde be. 
nimle bir gezinti yapmak hoşunuza gi· 
der mi? · 

- Gezinti zevkine sizin refakatini
zin verdiği şeref de inzimım edince 
bunun nekadar hoşuma gideceğini siz 
tle takdir c.dcbilirsiniz. 

- "'u halde ~eliniz. 

Espinoza gümüş düdüğünü yrnidcn 
öttıirdü. R~hiplcr veniden içeriye gire. ; 
rek hnreketsiz durclular.. 1 

Espinoz:a. bir el i,arctile, rahiplerin 

kenara çekilmelerini emrettikten son
ra: 

- Möıyö §Övalye, dedi • 1 . .. , sıze yo u 
göster~k üzere ondcn yüru·· •. 

~ yecegım. 

- Buyurun mösyö. 

Espinoza geçti ve rahipler yerlerin· 
den kımıldamadılar . 

Yalnız, Parday;:ınta Espinoza kori. 
dorda yilrümeğe ba~layınca, iki rahip 
kapının arkasında duran diğer iki rahi
be iltihak ettiler ve sessizce mahpusla· 
rını birkaç adım gerisinden ta~ibe baş. 
tadılar. 

Zaten her taraftan, koridor araların
dan, kapılardan, avlulardan, bahçedeki 
büyük ağaçların arkasından çıkan bir 

çok ra~ipler, i.kiıer, ?çer, dörder grup
lar habnde mütemadıyen gidip geliyor, 
eıniyorlardı. 

g • b' r öyle kı. ır ıraat ihtimalini dil§Üne. 
rek. bu gezinti teklifini biraz ümitle ka· 
bul eden Pardayan. bu vaziyet aahilin
de bir teşebbüste bulunmanın çılgınca 
bir hareket olacağını anladı. 

saşengizitörden vakia kolayhkla kur 
tulabilir.di. Bu onun için bir çocuk o. 
uncağından ibaretti. Fakat, hakiki bir 

~sker intizam ve disiplinile gidip gelen 
bu rahip ordusundan nasıl kurlulabi· 
tirdi? Bu yalnız onlar için açılıp kapa· 
nan kapılan :ıasıl açabilirdi? 

Gene rııhipler tarafından işgal cdi. 
len bu upuzun koridorlar:ian nasıl ge
sebili:-di? ve nihayet bahçeyi her ta• 
raftan bilrümüş olan bu yüksek du. 
varları nasıl aşacaktı? Bunun imkanı 

.yoktu. 
Şimdilik f iç bir tt'şebbiııe gırışme• 

ınenin en doğru bir hareket olacağına 
kanaat getirdi. 

ro:.kat. Espinozanın yanında yü. 
rürken ve onun, manastır ve 11akinleri-

; 

\ 
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lşlerlnlze 
bakıyor 

musunuz? 
H er ,eye inanın. fakat çürük ditli 

bir insanm uzun ömürlü olabi
leceğine asla 1 Diıler sıhhatin temeli-
dir. Her çürüyen dit bu temelin bir 
parraıını ıöker, insan genç yqmda 
dipiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Diflerinize bakıyer muauma? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

alız onun kapımdır. Bu kapıdan vü
cude faydah gıdalar girdiği gibi mu
zır olan mikrop)R da girer. Sabah, 
UflUD diflerinizl temizlerseniz bu 
kapıyı mikroplara karıı daima kapa· 
b tutmuı olursunuz. 

Dif1erinise t.Ja,or mmanm? 
Difleri çürük bir kadına hiç bir 

zaman güzel denemez. Böyle bir 
erkek te betkalan üzerinde iyi bir 
telir bftkmaz. Güzellijin ve temiz. 
liiin ilk aertı aiız bekvnm. 

·•ı•lam, temiz ve 
INR'&fl dişlere sahip 

olma 18tl1enler 

tıtEFI AKeAM 

Bayan sAFiVE 
L O ND R A Birahanesinde 

•••-•Telefon : 4022'7 •-••• 

Me,bur bir sf naDlacıa 
Hua-Dn Hollvud'da 

yalnız klAslk goselllk 
kifayet etmiyor 

zdeRadyolin kullanmızı ainema 8tild)'olannda k1llik ~ 
diyor ve lllve ediyor: ..zaol~y"' 
stınde s -'olar ve zeki ıoo dolal' 
mettedlr. Gtırel )'lliler üte, rek~O: 
pnçlepılı bir tendeli daha faıJ&, 
dolar ıaym.tındedtr. 

nln taravetini \'ika 
yana Untvel'll Ye edebilirler. Vl-
Steej •·-· eli Profesörü doktor 

.... ~nıdan k 
vanlardan latl etif ve genç hay-

65 Yaşındaki Bayanın 25 Yaşında Görünmesi 
Bata.- DlnJ'a Kadınlarında AIAk• Uyandırdı 

Sinema arti8tlermia J&k!CI " ~ 
fttJi p-ojekUSrlerl altında ~ 
Olllarm ,ualerinl çabuk .,.u 
llel'tlettlr9 ve buruftar&ll bU proJek
t&Mrdlr. Birçok yıld•laı'· ~ 
dllNU,rekve ~-~ 
ulllk ml21ıe11lerlnde blltDD :;:r 
rbd feda eclQwlardı. Faka~ .. 
Bw ,.ım, kendi kendllle c11uerr 
eefl buft bir tedbir uyesincle 

ci ve ıençı~ ~ilen cildi belleyi• 
dl ı»mbe reuctn. el Bıocel cevheri etm
de mevcutt deki Tokalon kremhP 
kull&ııdıkta., ur. Geee Y&tmazdan evvel 
be9)er ve ceııçt ita Uyurken cndlnfd 
vt çizgiler •illnl eethir. Buruşuklukla 
bJrkaç hatta r. Bu Bayede ber kadıli 
lflllleie rnu~da. l0-1~ Yat PDt 
rl hıe (yapız) be 01abuir. GUndUzl_. 
lan kremi kull Yaz '-gindcki Tokr 
benleri giderir andıkta bütün afyah 
ttr vp cildi ~~ açık rnesamatı kapa 

18 milletin güzel/ile profesör
ler inden Avrupada VOG 
kreminin sureti istimalini 

ıösterigor 

V O G Kremi pnç baynnatm cnlieft ..m.rln
clen çıbnlmıf bir maddei müeuire U, 1•""'P· Cild
de tabii kan: tevlit eder, sençlik ve süUDilr Tm'ir. VOG 
laemi kuOan•n 65 JqlDdaki baJUDD 25 yqaıda -. 
rilnmeli VOG knminin biifiik ewiclir. Memlebti

misin her tanfmda pce •• sündüz VOG kremlerini 
" krea{ldlpiiüiıclen JaPdaut VOG puclrUmı mutlak 

Kapalı zari usullyle eksiltme llAoı 
Nafia Vekaletinden: X 1-Elalltmeye konulan if: Ankarada Dahiliye Veklleti blnaJ11!1m garp •••nda yapılacak nöbetçi kulübesi ve pergola iııpatıdır. 
~ bedeli: 20349.77 liradır. 
~ - EIWltme ıa.•-1937 tarihinde Cuma günü aaa.t 15 de Nafia Vekileti 

illeri umum mUdUrlUğll euiltme komisyonu odaamda kapalı art uaulL 

Dr. Suphl Şen11e11 
lilrar yolları hastalıkları 

mUtah•••••ı 
Beyoğlu Y ddız ıinemau Jcar. 
1111 Leklergo Apt. Muayene 

4 'tea sonra 
Cume.rteai fakirlere paiam 

Tel.: 43942 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum ~hll1't. Emin6nU EmJlk ft 
Eytam Bankası kaı:tıımda bzet 
Bey Hanı. 

I•--Dr. lb11n Sa.ni •-1111 
UksllrBk şurubu 

.,...razlatıp geııçlettırtr. 

k" ASPIR. Çün u iN senelerdenberl 

her türlü soaukalgınlıldarına ve aO·· 

rılara karşı tesiri Şaşmaz bir ilaç, 

olduounu isbat etmiştir. 

AS Pİ R İ N in tesirinden emin olmak içfn) 
· · · · ~ na dikkat ed· · lütfen-© markası ınız. 

Oksürük ve neles darhjı boamacı 

ve kızamık öksijrü)lert i• t)ek te- 1 h 1 J L•I Ba,.._ .. d .. ı• " d 
sirll iliçhr. Her eczanede " ·~za D İ•ar: ar ata .,.. -.Q ar aj'11n enı 

dtpolanndı bulunur. -•f TUtUn ve ılgara 11atin&I ltlll ru)ıiat "~~i talebinde ltulunacak dükkAn.. 

DeD1s :Hastane81 Cerrahi ~ 
ôperat&-

cıların -t. sol ve kartı ~ met.re meaate dahilinde tiltilıı 
u.tı.cw bulunmamuı meputtar• 

Bu eeralti haiz olmıyan cıUJdr.&Dcı:aT'l. tezkere Verilmiyeceğinden beyhude 
müracaat etmemeleri il&n oıunur· 1533,. 

D r. SalAh Sun 
01

' tabibi Zonguldak C. H. P. Baıkanlığındanı 
Ot. Kemal Sun ?Anguldak Parti binumnı nıorifertes~satı Yaptırılacaktır. Teaill8.tı yap-

ı.t.lkııı.ı caddHI "322 IUk lstiyenlerin tckilrterfne eBSI olmak üzere biııama pJAmru ve bu hususta-
Beyojlu Yerli Mallar Pazarı llstU ld ıutname:rı Parti B 'tanlıjmdaıı istemeleri ve t.ekliflermi 30 Nisan 1937 

Telefon : 43867 Uln 
vermesi muktaidir. &mllH'"H:w::mmnm:mumm• =m111111-liJ ıkpmma k&du' Parti1,t ı&ıdetmelerl ol111111r. (17'5) 

• 


