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'rürk· yavrularına hayatını anlatıyor. Bol re!lin 
ve'.bo~ yazı ile.il~ rcn1tli bir kapak içinde 

!Birinci forma.sı çıkmıştır. 
B ütün ~~vcz~ılc~dcn isteyiniz. 
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Sovyetler Japonların işgal 
aldılar ettiği araziyl • 

gerı 
1 . 

. Japonlardan . 400 kişi ... öldü, 
ıse Japon menbO.larından verilen 

Sovqetleri~ zagiafı 

qöre 266 dır haberle_re 
S ov yet t a·y y·lı re) eri . 1

_ "" • 

E3u sabah bombardıma
na deva~ ettiler 

' 

Japon ·Hariciyesi ayni zamanda Rusya ile ve 
Çinle harbin göze _ahndığını ·bildiriyorlar· .· 

SoVyet ili meclisi ievkatade . 
bir i~"lim8a daVet edildi 

...,.~~~· . .Tokyoda. ordu )Ren mıniakasındaki istihkô.mLar.a 
Bir Sovyct nıi'lfrrusi · ) iiriifiş Tıalindr .. , " 

.Sovy -
~tiler;,, .c::b· · 

,..,,,_, -----.::_' ırya ordusutıdatı iki mı fer l·akıılsk'da mmıevra esnasında .•• 

Şişlide bÖ s8b~hki 
l(··t.~amvay kazası 
Uçuk bir kızcağaz tekerlekler 
&, .. ~!tında parça parça oldu 

tl"rlınva~ k saat 10 da Şi§lide feci bir" Kaza kurbanı, 14 ~·aşında hizmetçilik 
<:acuğu azası olmu§ ve küçük bir kız eden MUnevYcr adında bir kızdır. Bu 

Parçalanarak öJ ... ıı · tUr. 
- .- l>C\·:ımı 8 ine-ide 

kuma~d~n~an- Almanya . 200 bin 
Tok,~.2(A~~~ ... ı kıai göndermiş 

• 7,4ö da 15 So~·-0t 'tayyareıı ~ankutengi V 
bombıtrdmıruı elmişur. Alman efkArı umumly.esinde Çek m~sele-
Sovyetler in mukubil tnar ruzuJ sinin dostça halledlleme~'eceğl 
Moskova. 2 (A. A.) - Hııvas ajansının k8088ti UY8Ddl rJl~DJŞ . 

muhabiri l.ıildiriyor: l10ndra; l (A. A.) - Ren mm taka- silerde bazı büyük kuvvetlerin Ahl'1an-
Çangkufeng lıadisel~rinden bahseden ıımdaki Alman istihkamlarr hakkında ya~·a karşı ihtiyati bir harb a~mak is-

_.. J>c·vamı 8 incide T · · · . 
aymıs gazetc&ının Berlın muhabiri di tedikleri bildirilmektedir. Propaganda 

augün 
Linıa·nd-a 
atı·atılan 
tehlike 
Ankara vapuru 

ular• kapıldı 
Uskiidnr iskelesinde oirJcet 

vapur una çarptı, · fakat 
kaza · httfU ~eçti 

Bugün saat bire aoğru Denizyollannın 

Galata rıhtımından Karadenize hareket 
etmekte olan Ankara vapuru sulara ka· 
pılmı_ş ve fazla deniz yüzünden sürükle.. 
nerek Galata köprüsüne düşmüştür. 

_... l>e\•am ı ll l ndıfe 

ğcr mahallerden bu istihkimlara 200 ile silahlanmanın hararetle devam et· 
bin kip nakledildiğine dair Berlinde mesi Atman efkarı umumiycsine Sil· 
bazı §ayia1ar dolaşmakta olduğunu biJ- detler meselesinin dostaqc bir şekiloe 
dirmckt~ir~ hallini ümi.d "etmenin dôğru o'tmıyacagı 
Muhabi ı' şöyle demektedir: kanaatini vermiştir.'" 
"Söylenild iğine gorc mütcahhidlcr 

amele bulamadıgı için yapı cndüstrisin 
de işler durmuştur. Garp hududu üze
rindeki istihkıim işlerine nıuvazi ola
rak cephane fabrikalannın faaliyeti art
mıştır. 'Diğer cihetten yapılan propa.' 
gandalarla cfkan umumiycyc demokra· 

· .. Sıcakta·ri · · -
ö :enler. .. 

OUn iki ihtiyar öldµ 
• • · _..Yazısı: S. inolde 

Kesik kafa cinayeti 

Katil, ·zenci 
bocayı fe18ketinin 

mesulü .sayıyor 
.Katil aleti bıça_ğın da hocaya 

ait o'lduğunu söyledi 
Topkapı dışında ar 
kadaşı Mehmcdi 
kafasını kesmek 
suretile öldüren ka 
til Osmanın sorgu
su dün Sultanah • 
met ikinci ceza hfı· 
kimi tarnf mrlan ya 
pılını tır. 

O. man adliyeye gc. 
tirildiği zaman ken. 
dini kaybetmiş va
ziyette söylenmeğc 
başlamıştır. Bu ara 
da bilhassa şeyh 
Abduliah isminde . 
ki hocaya atıp tu -
tuyor ve "'benim 
Devamı 4 nocllde Osmtl~ 1tnkf,;ı 1ıuzıtrım"da • ·· ..... ~ ... 
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Festival ve 
plaklar 

Yaza.1 ~ Nizamettin Nazif 

Dün gece, Taksimden geçiyordum. 
Renkli fiskiyeler hoşuma gitti. Abide et. 
rafını dolduranlar arasında dolaşan bir 
arkadaşıma rastlayınca sordum: 

- Nasıl buluyorsun? 

- Ç.Ok iptidat. Fakat nede olsa hoşa 
eidiyor. Çünkü baskası yok. 

- Acaba niçin belediye bu lükse lü
%\Jnl gördü? Halkın sıcaklardan bunal. 
dıl_ını o da mı anlamağa başladı? 

- Anlamamasına imkfuı yok §iiphesiz. 
Zira belediyeyi idare edenler de insan
dırlar. Onlar da bu sıcak ve bunaltıcı ge. 
celerin azabını tatmaktadırlar. Fakat 
fıskıyeyi i~etmeleri bize serinlik vermek 
arzusundan ileri gelmiyor. 

-Ya neden? 
- Festival provası yapıyorlar. Yann 

İstanbul festivcali başlıyor ya. 
- Ne diyorsu'n? 
- Böyle işte. Fakat sen neye hayret 

ediyorsun? 
- Neye mi bayret ediyorum? Bugüne 

kadar belediyenin festival propaganda
ema başlamamış olmasına. 

- Duvarlara afişler asılmıştı. Görme. 
din .rni? ? 

- Yooo ... Afiş böyle bir işin propa
gandasında faydası dokanır vasıtalardan 

değildir. Gazetelerde tek satıra rastla
mıyorum. 

- Yann başlar. 

- Festivalle birlikte başlıyacak neşri-
yattan festivalin istifadesi ne olabilir? 
Halkı, bilhassa taşra halkını çok önce. 
den hazırlamak doğru olmaz mıydı? 

ramını iyi bilmiyorum ama ... §U Taksim l 
kım nezleli plfildann gürültüsile kulak- ı 
)arımızı hırpalamağa ba~lamı~tı. Arkada 
~; 

- Ne berbat! - dedi - festivalin prog 
rammı iyi bilmiyonun ama. Şu Taksim. 
de gözüme vuran parçasında adım başı
na hata, adım başına zevksizlik, adım 

baıma dikkatsizlik ve laübalilikle karşı
laşıyorum. lstanbul §Chrinde bir bando 
mu yok ki gelip şu abidenin etrafında 

yer almıyor ve Beyoğlunun biricik mey
danı şu berbat oparlörün madeni sesi. 
le doluyor. Belediye buraya yirmi tane 
manda getirtip böğilrtmüş olsa hem daha 
orijinal hareket etmiş olurdu, hem de 
çıkacak ses kulağa daha munis gelirdi •. 
Şehirde bir yığın işsiz musiki artisti var. 
Bunlardan kalabalık bir orkestra teşkil 

edilemez miydi? 

Etrafıma baktım. Oparlörlerdeki plAk
lar devam ettik~ renkli fiskiyenin kar
&ısmdaki kalabalık da dağılıyor, azalı

yordu. Yani kaçan kaçana. Düşündüm: 

''İstanbul festivali lstanbulun turistik 
atularından biriydi. Bunu fenalaştırdık
ça, muvaffakiyetsizliğe uğratacak hata
larda, bilgisizliklerde ve zevksizlikler 
de denm ettikçe lstanbulun şöhreti et

rafındaki dünya alAkasıru azalttığımızı, 
körlettiğimizi bilmeliyiz. Pis pl~ar yü
zünden Taksimdeki kalabalık dün gece 
nasıl dağıldı ise biribirinden propagan. 
dasız, biribirinden üstünkörü programlar 
la geçen festivaller de lstanbulu sevmek, 
görmek merakına tutulmuş olan dünya 
kalabalıklannı öylece dağıtabilir. 

Ah bu festivaller .. lstanbula kaş yapa
lım derken gözünü çıkaracağız gibi geli

"11 bana.. 

Nb:ameddln Nazif 

Fransada 
korkunç bir 

cinayet 
Karısını 61dllrmUş ve 
eayır cayır yakmış! 

Fransada işlenen feci bir cinayetin 
falll nihayet suçunu itiraf etmie ve: 

- Evet, karımı öldUrdUm .. 
Demiştir. Fakat, katil, daha sonra.. 

suçunun feci tarafını da soğukkanlılıkla 
anlatmı§tır: 

"- Karımla beraber otomobile binip 
gez.meye çıktığımız zaman onu öldilr· 
meye niyet etmiş değildim. Fakat yol
da birdenbire aramızda bir kavga çık
tı. Kavga, daha sonra döğUş §eklini al
dı ve ben, kendimi kaybederek, onu 
yumruklamaya başladnn. Karım, çığlık 

atıyor, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Yere yuvarlanmııştı. Ben de llzerine düş 
mÜştUm. Fakat, hiddetimi bir tUrlll aln
mıyordum. Yumruğumu yilzilne, gözUne 
indiriyordum. Nihayet, başına inen yum
ruklanmın altında can verdi... 

O zaman kendime geldim. Yaptığnn 

faciayı anladım. Benim de yUzUın yara
lanmıştı, kanıyordu. Bunun Uzerlne, hA.
diseyo bir kaza ııekli vermeyi dUgUndUm: 
otomobilin benzin deposu parlamıı ve 
karım lçerde kalarak yanmış olacaktı. 

Derhal cesedi otomobile koydum ve 
üzerine benzin dökerek tutu§turdum. 

Fakat cani, cinayetini bununla da ört 
bas edemem!~. otomobil yanarken et -
raftan yetişmişler ve yangının kasden 
çıkarıldığı, kndınm daha en-elden öldU
ğU anln§ılmrştır. 

., 

Katil ırc karısı 

Esrarkeş şair ! 
Bir Fransız tdibi esrar 

çekerken yakalandı 
Paristcn "Dcyli Herald" gazetesine 

blldlrtllyor: 

Meşhur Fransız şair ve hikayecisi 
Jan Kokto, Tulondaki lilks bir apartı

manm bir dairesinde yapılan araştırma
dan sonra, polis tarafından lsticvab edil
ml§tir. 

Tahkikata nazaran apartımanın o dai
resi alyonkeıı yeri olarak kullanılmak -
taydı ve orada otwran iki kişi: Jan Kok
to ile Vlle Mare, iki kadınla beraber, af
yon içerken bulunmuştur. 

Diğer taraftan, İskenderun limanın • 
dan kalkan "Patrla" ''apurunda 50 ki
lo kadar haşhaıı ele geçirilmig ve bu iııle 
alAkadar sekiz kişi tevkif edilmi§tlr. 

aaaıc '' 
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Maazallah ! ;ırı:a,''' 
H ER Sabalı., siilununda f9) 

ya::tlruor: ıtıtadırl•': 
"Japon;ro ile Rusya hali su iik elrfd 

Doı;nn güneş memleketinin lJÜ~. de ,-.11 
l\foc;ko,·adnki Japon scfarethnnesın 
gelnıi5tir. tıur0"11 

Tokyodaki Husya Şurala~ cuıtlbll d[plO 
itlifokının mümessilline gcJınce, 11111 rts. 
ınnt ta, kor<liplomııtfğin burJuvı ~~:ıreıletl 
mi k:ıhullcrine, davetlerine, s t §tfart 
ne zorııkl dı• olsa, işlfrnk edere · 
"nzifrc;inl h:ışnrmaktadır. star >-tr• 

Tarlht sahneleri büyük meydanlarda temsil rtmck lngiltcr<'dc daima görlllcn 
bir şeydir ve bilhassa mekteb talebeleri bu tcmsillı?rdc rol alır. Bu arada btiyUk 

harb sahneleri, meydan muharebeleri yap ılır, sahaya top ve tüfenk yerleştirilir, A· 
det.il. sahne hakikaten tekrar edilir. 

Sdirlcr ınııknınlarında, konsola orddsd 
lcrindcdir. Buna ra~men Japondııdılııd• 
resmi bir lcbll~indc l\Iançuko hU 

11 
(2~) 

bir çarpışma olarak Rus kıtnların• bİııııtıtl 
kişi zayiat nrrliğinl (11) tıınk. ye dil· 
kaç lop ka:rheıtiğinl haber ,·erı>·orl dtliL 

Bize kalırsa buna hudut hAdfse~ ıterltf• 
nıiikemmel bir meydan muhar<'bcSd "ıet •· 

Sulhle böyle, l'a maazallah iki e 
ra~ıncıa hir harp çıkacak olsa'.'.. ~eı!ııt 

Acalp bir devirde yaşı~·orut \"e5 

Son yapılan böyle bir temsilde Toytav nın bombardımanı sahnesi canlandırılmış-

tır. 

Bir ln~iliz muhorririne ~öre 'f AN 
Balkanlarda tam birlfğe Japonya kendi 

kendisini mahvediyor 
doğru 151,,Jıl' 

A ff}.fET. El'ıl/.\' YALAIA~· Balo;;/dıılt: 
Balkan antantı araaında k ~ 

im:alanan anlaşmadan bahsedert 
ua:ruor: ~ır• 

B Ikıtn 
ıu -Daponya beOkl !harpte kazaınıaa 
bDODr, falkaı't 300 mDDyonOaJık mema 
Delketı lhl&k:DmDyetn aOtoına aoa mazR0 

"Bulsori:o;tan bu anla~ma ile 11 1111ıs " 
ligine• girmiş olmıyor. Jlenü:t ka';ııe;;ı,.ı' 
şlğindedir. Fakat bunu son bir 

1111 
p 

soymak ~ıanlış olmoz. Bulgar rnill~~rdefc' 
kan birliğinin çerçevesi fcindc adıl1~1 
korşılıyacağımız günlerin uzak oltJlıııı1' ,ı. l 7 temmuzda İspanya harbinin ikinci 

yıldönümU idi. 28 temmuzda da Çin -
Japon harbi ikinci senesine girmiştir. 

Geçen sene 28 temmuzda Japon ordu. 
su "Japon imparatorluğunun nüfuzunu 
kırmaya çalışan Çinlileri şiddetli bir su
rette tecziye etmeye,, karar vermişti. O 
gün general Katsukinin tayyareleri Pe
kin üzerine ilk akını yaptılar. 

Asıl Mdise ondan üç hafta evvel Pe
kin civarında küçük bir kasaba olan Lu
kuçyao'da çıkmıştı. Bu hadisede Japon
lar Çiplilerin kendilerine, Çinliler Çe bi. 
l~kis ;Japonbmn ontara:'.lıncum cUiği:ci 
ileri surmekteydiler. o nadiseden sonra 
basiıyan gergin vaziyet, bütün müzake
relere rağmen, halledilemedi ve nihayet 
28 temmuzda Japonya Çine ilk askeri hü 
cumu yaptı. Bu suretle uzak şarkta yeni 
bir sarp başlıyordu. 

Lukuçyao hadisesi Jai>onyanm Çine 
harp açması için bir vesile idi. Çünkü Ja
pon hükOmeti tarihin tekerrür edeceğini 
dü5ünilyor ve Pekini, Tiyençini almak, 
I Iopeyi ve Şantung üzerine yürümek is
tiyordu. Bu, kolay bir zafer olacaktı. 

Buna karşı mareşal Çan Kay Şek hil
ktimeti derhal müdafaa vaziyetine geç. 
ti ve Çin ordusu Japonların karşısına 
umduklarından kuvvetli çıktı. Mareşal, 
Jap:mlara yalnız mevzii bir müdafaa i. 
çin çarpışmıyordu. Sonuna kadar müca
dele etmiyc karar vermişti. 
Japonların evvela ilerleyişi seri oldu. 

11 ağustosta Şanghaya girdiler ve Nan
kine doğru ilerlediler. Orasını da derhal 
ellerine geçireceklerini zannediyorlardı. 
Fakat, şehri aldıkları zaman sene 
nihayete ermişti. 

Japonların arka arkaya kazandıkları 
zaferler kendilerine pek pahalıya mal ol
muştur, hiç birinde de harp Uzerine kati 
tesiri olan bir netice alınmış değildir. 

Bugün ise Çin mukavemeti harbin ilk 
günlerinden daha fazladır; ve bu muka
vemet yalnız cephede değil, ayni zaman. 

da Japonların aidıkları yerlerde de gö. 
rülmektedir. Nazaıi olarak bugün Japon 
lar bütün ~imali ve garbi Çini işgalleri 
altına almışlardır. Fakat hakikatte bu
ralarda ele geçirdikleri yerler ancak bü· 
yük §C.hirler ve başlıca yollardır. 

Japonlar büyük bir hata işlemişlerdir: 
Japon askeri girdiği yerde iyi muamele 
etmiş olsaydı, Çin köylüsü "arazinin Ü· 

zerinden fırtına geçmesine müsaade eder 
ve tekrar tarlasına döner, çalışırdı ... Bu
nu daima böyle yapmı~lardır. Çünkü on
lar için Japon hakimiyeti altında yaşa. 
malda kendi uklanndan bir "Tuçun,,un 
idaresi altında yapmanın farkı yoktur. 
Onlar zulme alışmı~ardır. 

Fakat Japon askeri her yeri yaktı yık
tı. Her tarafı kılıçtan geçirdi, katli~ 
l-Sptı. Japonlann hava hücumları jle ôl 
dürdilkleri 16000 .sivil ahali memleket ü
zerindeki dehşeti gösteren yalnız bir mi
saldir. 

Bunun üzerine, Çinliler Japonlara kar
~· kin ve intikam beslemeye ba~ladılar. 
Hepsi müstevlilere dis biliyor. Esir cdL 
len askerler feci bir şekilde öldürülüyor. 
Bu suretle, Japonya yalnız hudutlarda 
Çin ordusuna karşı değil, istila ettiği 
yerlerdeki çete hücumlarına karşı da çar 
prşmak mecburiyetindedir. Bunun için 
de, her işgal ettiği şehirde külliyetli mik. 
tarda asker bulunduruyor . 
Diğer taraftan. altı senedenberi Ja

pon hakimiyeti altında bulunmasına rağ 
men. Mançurya da ihtilal halinde bulun
m:ü.:t:ıdır. Bum:lan bo.;h:ı, Joporı~•a Jhao 

hududundan da ordusunu ekSik etmerriek 
mecburiyetindedir. 

Bütün bunlar Japon kuvvetinin tama· 
mile yetişemiyeceği derecede ağır işler

dir. Daha şimdiden, Çinle olan bir sene. 
lik harbin neticesinde Japon iktisadi ha
yatı, ordu,nun ve milletin kuvvei rnane.. 
viyesi sarsılmış bulunuyor. Harp saha
sında zafer kazansa bile bu buhran her 
ay gittikçe fazlalasacaktır. .. ,,. 

28 temmuz 1937 de Japon ordusu, ga
filfine bir hareketle, Çini fethe teşebbüs 
etti. Fakat dethedemiyor. Harpde kazana 
bilir. fakat bu 300 milyonluk memleketi 
hfikimi)·eti altına alamaz. 

Çini fethetse bile l:endisi de mahvo. 
lacaktır. Bu gün henilz gelmemiştir, fa-

zannediyoruz. Bu fıfizel gaye tah~,11sıııt: 
tiiıi zaman Balkan birliği dUn>11 1, 11s'1 
en sa~lam bir desteai diye taın•ıtı ,,,11' 
ve Bulgar milleti kendi hakiki nıcıı,, ııı°' 

' ~ tert" t' ri, Dalkan yarımadasının ınuŞ ıstl~r' 
lrndderall ve Avrupunın barış ,.e bir .d~ 
bnkımındon çok bnyırlı ve güzel 
ntmış olocokhr.,, 

~ 
Bir isyan hareketine 

ı a, l .. Jair düçü.noo o~ 
N ı:ADIR NADi 11aııuor:· ~· 

· tini .161' "Yunanistanda da mevcudı)'e • f" ıl 
borçlu bir bükClmet var ki iş batın, f" 1$ 

aı gllndenberl memleketi hesabJP l'llll.-oi
Hlihar edilecek e!erler verrnlştlr~pıJ11 .M
tan, hllkClmetlnden ne kadar nıe dıb' r 
duğunu son isyan hAdlscslle bir .. d' ~ 

kt•S1"-...,tl' 
terdi. Memleketin hiçbir no bir 9'P':.1. 
mnnn~nz harekele karşı en ufak Gfrid ~ 
ti hareketi bile olmadı. BllAkiS "'-P 
lisl, hükClmelle birlik olarak, blrk•;tl~ 
içinde nizamı ve intizamı )·crıneıaSI ti f. 

Biz Halkan Antantının bir 8 
... r4.r ' ıs " C""_ tile, bir ''Ocut halinde blldiğl~ınlİıe ~ r 

milleti, hildil!lmlz gibi gördilit~V1'etli 
4
, 

sc0 lnlyoruz. Avrupa sulhunun 1' t 11ııı r 
ton 1 rd Balkon nntantına, Bolknn °0 •aCI 1'• rıı 

ku'·"eıll bir Yunnnlstana lhtbııınl tr11 

Dost milletin kıymetli Başvck 
kat gelecektir. ederiz... / 

lran hükümdarlarından birine: "Irana 
1 
___________ __...,, 

hücum edersen büyük bir krallığı mah\'e-

dersin .. demişlerdi. Hükümdar bunu rap Bir kadl'1 ~ııııı1' 
tı, fakat mahvettiği bizzat kendi mem- 1 1::1 ., 

ıeketiydi. Dıvarla araba arıt ,..dJ 
Bundan bir sene ~vvel de Japon gene. al8V 

ralleri Çine hücum ettiler. Onlar da bü- da kalarak yar tı•~ 
ylık bir imparatorluğu mahYedecekler; Dün Tahtakalede bir ihtiyar 1'Jt'~ 
fakat Japon imparatorluğunu.. bir araba ile duvar arasında 51 ,ııt" 

V.N. Ever ( Deyli Hehald). vücudunun muhtelif yerlcriııdeJ1 
yaralanmıştır. d•!ıi r 

Müstakbel 
Zeııgin ! 

Barbara Hutton davası 
nasıl hallolundu ? 

Senelerdenberi devam eden Barbara 
Hutton Kont Reventlov ihtilafı, büyük 
bir tehlikeli vaziyet gösterdikten sonra, 
nihayet halledilmiş bulunuyor: 

Kontun Danimarkalı olması, aslen A. 
merikalı olan Barbaranm da, onunla 
evlendikten sonra Danimarka tabiiyeti

Tahta'kalede Tomruk ııotcalıt16ı tlf 
vinin kapısında oturmak~ 01~11 0 1-
ların:ia Kartifo ismindekı ka ı.o 

kta ~ tıi'' da aokakta manevra yapına ııııı 

merin idaresindeki yük araba~l• ~ 
denbire geriye ıelmcsiyle d~dıııır' ~r 
bası arasında sıkışmıştır. 1' ııısı" ~· 
yadı üzer.ine yetişenler ~aval el'~ 
kolunun kırılnuş ve vücudunun r'JtP't" 
telif yerlerinin ağır aurctte Y'1d ıs••~ 
olduğunu görmüşler ve J:Ia•;,_,, f' 
hanesine kal:iırnuşlardı.r. Ar•· 
lanmııtır . 

ne geçmesi meseleyi İngiltere ile Dani- I-=========:::::::;.--~ ~# 
marka arasında bir Mdise şekline de ı c:tof• ~ 
koymuştu. nezaretleri arasında bulunuim u~ 

Kontes Barbara Hutton kocasından göre, Kontla Barbaramn ~ ~ ,,r; 
·nıtı v 

resmen ayrılmış de~ildir, fakat ayn yaşa- gerek babasının gerek annesı ıcn&Ol' _."" 
maktadır. K.OCac:.ını çocuğunu ka~ırmak hak sahibidir. Bu suretle, tıB tJf~ f1'· 
teoebbüsü ile itham ettiği son hadiseden hem baba tarafından, htın .8• 0ıa~ 
sonra ondan ayrılmak istemiş, fakat bu- dan büyük bir servetin \'3;~,·efltlo" ıf 
günkü ifiJAf şekline göre kadrn bu arzu. Diğer taraftan, kont ş sa>1 

sundan vazgeçmi~tir. Barbara Hutton gene boşan1111rdJf. 
hilaf şekli lngiliz ve Danimarka adliye yacak, yalnız ayn yaşıyacakl3 
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~!lata daU: --Aite 
~ o~ Q • . zamanlarda boı:anmalarm pek 

bı,Jıı t-0gafdığın1 OJlihorlnr. Dazan 
~ ı:. ki.i ;:ı. • • 
,.~to !:'4K hır ka\g:ı, on on he5 tıcnc-

tUklu bl il . 01113.,.. r a enın bozulmasına seheh 
'tr,. · Daha iki iiç ny en el "Üler oy· 

.,Qrd···· • eo 
~~ ı._ ugünUı, hiriblrini scn•r .,andıf.ı. 

"<lrı ·ı "' 
~Crııe 1 l' kocanın ayrılmak iı;in mah· 

Jc rnu 
~nıı~ racaat <'lliklcrinl duyuyor-
'tır: ,; Scbl'IJ ordunaz"' mu? ce\ ab ha-
~ Araınızd . . 1 bıı h a gcçım!ilzlıl< \ardı .. , .Fa • 
~bııı azır CC\ ahın bir l"<.'\ ab olduğunu 
d~ 0 k cdtrnı~ orum; o kadar çok söylcnil· 
b· ıı ar b 
it trıa asmakalıp oldu ı,ı arfık hiı:· 
1>0-

118 lfa<le etmiyor. 
ı... grusu b 
'""laııdrkta~ o~ananlnrın çoğunun niı;in 
~eıllkl<'rt ını kendilerinin de p<'I• bll
~de b ?1 sanıyorum: hatta bence lı;le-
4 ıı 1 1 f •rı •·a· ' sır nıoıla;\·a tnınak, licım::.u· 
1 'ı;tk • ~ 
lr, ı\iı almamak için yapanlar <la 

it {' ın·· 
llhaııııı. ~uessesc ine k:ırşı müt hiı;. lıir 

flg "ll gcıstorf;ronrz. Dü manlık, o mü-

11lıaın11ı 1:1knıak arz osu demiyorum· fi. 
-ı •. . ıtka,11 k ' 

t11,.11 d <ı 1 • Birçok kimseler C\ Jı>. 
~" ~at"kc, bo!janırken d(' :ıdccc hisleri 
'illa et Cıll . 

l'Jııa b ~ or, Aile mefhumunu a-
"f.ıı ile getirmiyorlar. 

•I ennıek 
~kr k na7.lk hlr iştir: tıir Nkl'k 

ti ıı adını bi k • tı.ı11 ' r adm \"aracagı erke-
llıl'li tı:ı:un 1 di). ' nccd('n inel'yc t<'t kik et. 
bahta b ~cınıyl'ccğlm; çünkü sadece 
'~ı al!iıaoar k k ~ ı, ile a · urulan ailelerin dc-
lıı ı,llJarıntsl gcrısı l~ice düşünülerek ku

t.. 11HUr 11 da de,·amsız olduklan ı;örül-
'Cll • atta • . aıı<'I . anı bir aşk üzerine knru-
oı_ <'tın '"t 
1 l'ıl~ıtı ' 0 l'kllcrdcn dahıı ağlam 
~ıı ada ka .• • 
"& lll~ı<'rı nıım. Fakat bugünkil cv-

1)11 bl n toğtında kadın da, erkek de: 
'1111( r orak k ra blrtak unıyorum, bunun için 
ı- ~rıı, bir f ıın f<'d:ıkiirlıkla ra katlnna • 

ı ~ı <'k ll>ah 1 • ~· Ilı, bf' • ıo; o madıgrmı dfü,fi nc • 
• I" f'nbrr '.\' ) tlııı h · asıl nt>ağıın insanın dn 

t.,~ldt'n btt'Saha katncnj;'Tlll., dcmfrorlar. 
""' r s·· . d " llJ 11 oz ,·nrdı: Şrytnn, bir 1•8 • 

ı. l lk ı dU J an karıyla koca,·a bakar;nrs 
"O)'ıtı trıanın b • -
b alarm a~larmı bir ;\'nSfığa 
t 
0tıt' 1\ a Şaşarmıs. Art ık Şc~1an'rn 
.•n, 'ınasına 
da. kaca mahal bırakılmıyor: ka-
~ı>ıı, ilk ıı;a~lribirlcrinc dil~man olma. 
)" tıı-ı ar. Jo; kırgınlıkta B;\'rılmağa kal-
llııı ., bark h h l ııra1' ı sa fbl olmak ı~tıycn, 

~~~!~lrkı11. arını dc•ğll, icabında bü,·Ukçcı 
ı: '".l"t>t" "-'..rl,. .. • "''t IQ('i h •-- _, ___ , ... ., ~ -u ...... 

't}ijll OlıJQh <'rhaldc keneli benliğinden 
11ın~ 118 inanacaktır. 

~C'~ ;,., bu bo!\anmal ·· ·· 
11(' ~ ıı bl ann onunc geç. 

"ılı '- r ı:ar . ~l <11de c \ftr mıdır? dün\·ada 
t ~"'" 11, kcnd' • 

~e -J dUşu 1 :.ı:c,·ktcrinden başka 
11dtı nrnenıc • «4.ı.. erı111 gc alışını :: insanları, 
""tlı• elhanın 

dit! lıı tazı merk<'zi sayanları re-
)~. lferhaıd etmek bilmem kabil mi-

• :t le c bun h ~tı · 0 !la bQ a eplmiz çalı~mah-
lle fJıhcak J;ldişlc Aile günden güne 

ı.,h "''hııQs 'b?nun ne de olsa 'ine kendi-
'"' ır taı] b • ~ıy ınuı Cd 1 ulunan sıkısrna da 

~ı;• lııı:btr n~nılycnter artık hiçbir sr
~"tıt't lı:t11cıc ,::m~ katlanamı~·ııcak; cc
l'ıııl.ıı"nıek ı ti . dı her arzularmı yerine 
~lJ lılirrh·<':len, bunun iı;tn de başkala. 
L t'Q ..... • erine t .. d 
ııı11 .. •U:ı: ır ecanız en çekin-
~, tırarııa. trıahliıktar olacak. Aile'1·t 
ta~ r gibi . • ' 

~ oıın1,. • hıçblr zaman bozolma-
rı.,hıı • an kud • fetıJı ilk bctk ı, lliihi hir mllesse-

lıı~ lıck bu 1 doğru değildir; o ltlknd 
111 ı Cal~ bt nalhr. Pakat Çartabok boz ol-
·~ •u r roc k 
Cıtl'lıı Plıesıı, ıJ tı oyuncağı saymak da 
~ltı da11 tıka oğrq değildir; bu da ferdi 
~ bit 1. rır, fenalıb•ınrn önUne ge

"11\·,. t 
c haline getirir. 

Nurullah ATAÇ 

ıt'-\ta t ürk 
0 rna t nya Krahnı 

~ >t111tara azı Ye et t i 
ralıçe . , ı CA. A ) 
~e . 111 M . . · - Romanya valde 

ı.,,ıcu arının . 
~oı 

11 
l'lıhur I< 'Vefatı mUnasebetilc 

lııııllı l'ılallıda aş. ~tntUrk ile Majeste Ka-
~ lı§ttır. aı;ıdaki telgraflar teati o-
., j"ııt(! lk" 
~o ınci l{ 

tah, llıaııya nroı • Romanva kralı-
tı lııda Valdo k . • 

}'at b. ırajesteı . . ralıçesı Marinln 
l~teı U~Ult bir t erı~ın uğradığı elim 
~oıııe eliııden g eessurıe öğrendim. Ma
"elte n !l"ıilleun· erek kendinin, gerek 
Ilı.. . · ~tlrak ın Yasına Çok samimi su-
t-~I etınekt 
ltııeıı eıeınu se e. olduğuma inan-

- •q 

I'crlcı·11iyal liscsi11dcn yetişrıılcr kımw111 tarafmamı dii11, mcklrfıfc, bu sene
ki mczımlar ve hoca lan şerefine bir top laııt ı yapılmıştır. JJu toplantıda lisenin 
başmuaımıı ile lmmmım genel sekreteri genç mezunlara hitap cdcTf.k onları tclJ. 
rik etmışler ve aralamıdaki arkadaşlık ve kardcşlilı bağlarım devam ettirmclc
ri-•i, krımma daima bağlı kalmalarını tcmemıi etmişlerdir. Mütcakibe,ı Tıazırla-

~ IE IHI ii I~ ID IE VIE 

11a11 biifcae mczımlar t'e hocalar izaz e"dilmişler ve böylece ~oplatı1tya 11i1ıayit 
ııerilmiştir. Yukarıda soldaki resim, yeni mezunlarla eski mezunlardan bir kıs-
mmı göstermektedir. ' 

Belediye citJarmda Dizdariyc caddesinde tertip edilen çocuk bahçesi dün Va. 
li tarafından açılmıştır. · 

iMi IE iMi iL IE '~ IE ırr IE~~, 
Heybeliada 
mendireği 
ihtiyacı tatmin 

edemiyecek 
vaziyette mi? 

lstanbul 
dün 

festivali 
başladı 

lDairelerde yeni 
mesai şekli 
DUn akşam nakil 

vasıtalarını 
hıncahınç y•ptı 

Deniz ticaret direktörlüğü taraf mdan 
lleybeliadada kiiçük <lcniz merakibinin 
fena havalarda bannması için inşa edi
len mendirekin ıc:laha muhtaç olduğu 
anlaşılmı~tır. Çünkü henüz daha büyük 
bir ha,·a olmadığı halde biraz sert za
manlarda mcndirckin içi de fazla rüzgflr 

tutmaktadır. lleride bilhassa kış za
manları bir fırtına esnasında mendirek. 
deki merakibin tam bir emniyette ola. 

mıyacağr ileri sürülmektedir. Ticaret di
rl'.ktörlüğünün biraz daha ma raf yapa. 

rak mendireği yükscltme::ıi ve böylelikle 
havuzu daha muhafazalı bir şekle koy • 
ma r istenmektedir. 

-<>-

Karadeniz geztnti
~lnden vazgeçildi 
Denizbank tarafından bu ay içinde Ka 

radenize yapılması düşünülen büyük te
nezzüh seferinden \'azgeçilmiştir. Buna 

sebeb vaktin geçmesi ayni zamanda 
da hu iş için u_?un hazırlıklara ihtiyaç 
görülmesidir. Maamafih Denizbank bu 

yıl içinde bu yoldaki hazırlıklarını va 
pacak \'e gelecek ilkbahardan itiba~e~ 
bütün Türkiye sahilleri arasında bu şe

kilde tenezzüh seferleri tertip edecektir. 
Bu eferler Almanyadan gelecek yeni va 
purlarla olacaktır. 

--0-

iz mire ilave postası 
Denizbank. Izmir fuarı münasebetile 

4 ağustostan itibaren htanbul • İzmir a
rasında haftada bir olmak üzere bir ila
''e seferi yapmağa karar Yermiştir. Bu 
sefer her perşembe faat 11 de lzmir va
puru tarafından ve sürat postası namile 
yapılacaktır. Pazar günleri tstanbuldan 
kalkan vapurlar da bundan sonra 11 de 
hareket edecektir. Yeni iUh·e seferi fua. 
nn sonuna kadar sürecektir. 

-<>-

ikmale "alan 
talebe3 e ders 

Eminönii llnlkc\"İndcn: 

Orııı okul ve liselerde tarih. c·oiir:ıfl :ı 
)urı. füik. kinıy:ı. hi~oloji, fen hilgi-;i ve 
nrntern:ılik gnrpl:ırdıın ikm:ılc knl:ııı tıılc. 

beri lı'.lzırl:ırıı:ık üzere lmrsl:ır :ıçılrnnsı k:ı. 
rarlaşlırıhnıştır. ihtiyarı olan talclıcnin G 
ağuıoıos nk~:ırııına k:ıclar adlarını e,·imiz 
sekreterliğine yazdırmaları rica olunur. 

. ......: 
Romanyada11 gelecek rcvıinföı 

JJaşartisti Pvverellı 

Festival :.enlikleri için hazırlanan prog 
ram dünden itibaren tatbik edilmeğe 

başlanmıştır. Dün ilk gün olmak dolayı. 
sile boş geçmiştir. Bugün Karagümrükte 
Özen bahçesinde saat 21,30 da (Kanlı 
Nigar) adlı orta oyunilc festival şenlik . 

lerinin ilk temsili verilmiş olacaktır. 

Bu oyuna sanatkar Naşid de iştirak ede
cektir. 

Yarın gündüz, Fatih parkında 1tfaiye 
bandosu çalacak, akşam da Salacakta 
Kızkulcsi parkında sanatkar Naşit ve ar 
kadaşları "Penbe kız,. operetini oynrya 
caklardır. 
Perşembe günü akşamı Halk opereti 

tarafından Üsküdar Ilale bahçesinde 
"Leblebici Horhor,, opereti temsil edile
cektir. 

Cuma günü Fatihte Şehir bandosu ça
lacak, gece Taksim bahçesinde saat 21,30 
da Şehir tiyatrosu tarafından "Sözün 
kısa~ı,, komedisi oynanacaktır. 

Festival günlerinde Bükreş Revü 'e o
peret heyetleri getirilecektir. 

Bu arada Bükreşin Tanasa Revüsü an 
gaje edilmiştir. Bu revü 40 balet artisti 
ve diğer 40 kı da milletlerarn.sı şöhret sa. 
hibi 80 kişiden mürekkeptir. Içlerinde 
bilhassa me~hur Tosana ile kadın yıldız. 
!ardan Janjon Darellan ,·c Scvera Morel 
li gibi dünyaca tanınmış sanatkarlar \'ar 
dır. 

Bunlardan ba~ka bir iki gün içinde 

li o mı '\Co ırıı a m caı 
m lYış~e ırn 
lb>el!<O Dyo r 

Revzi artistlerinden Scucra Morelli 

biri sürat ve diğeri muka\"emet olmak ü
zere Boğazda iki yüzme yarışı yapıla-

caktır. Bu yarışlara Balkanlardan ve Mı 
sırdan yüzücüler girecektir. 

'' Etrüsk,, 
vapuru 

Birkaç gUne kadar 
limanımıza geliyor 
Mersin hattı için Almanyaya ısmarla. 

nan 3500 tonluk Etrüsk vapuru bugün

lerde Kielden limanımıza doğru hareket 

edecektir. Vapuru almak üzere Alman

yaya giden heyet oraya varmış ve va

puru kontrol etmiştir. Bugünlerde tecrü.. 

beleri yapılarak vapur teslim alınacak
tır. 

Etrüskden sonra hemen arkasından 

l\Iarmara hattının üçüncü ve son vapuru 

olan Marakas gelecektir. Trak ve Susun 
eşi olan bu vapurun inşaatı da tamam

lanmıştır. Yalnız güverte kısmında ufak 
tefek aksamı kalmıştır. Bu vapur Mar-

mara hattı iskeleleri arasında ihtiyat 
şeklinde çalışacaktır. Vapur lüzumu ha. 

linde ve ihtiyaç görüldüğü takdirde mu
ayyen hatlarda işletilecektir. Mesel~ bir 

pazar günü Bursaya fazla tehacüm ol
duğu vakit derhal bu vapurdan istifade 

edilecek ve bu suretle ihtiyac kar§ılana

caktır. 

DUn resmi dairelerde başlanan yeni 
mesai saatleri yUzUndcn nakil vaıııtala
rında fevkalade kalabalık olmu§tur. 
Bilhassa Şirketihnyriye ve Akay idare-

leri eski tarifelerinde lUzumu nispetin
de değişiklik ynpamndıklnrı için dörtte 
dairelerden çıkan memurların birçoğu 

\"npur bulamamış ve bulanlar da balık is
tifi gibi üst üste s<:>ynhat etmek mecbu-

riyetinde kalmıştır. Bilhassa saat dörtte 
Adalara kalkan vapurdan hiç kimt1e is-

tüade edememiştir. Esasen bu saatte da 
irelcrden çıkan memurların bu vapura 

yetişmelerine tabinliylo imkan . yok
tur, böylelikle boş giden bu vapUrdnn 

sonra saat 4,25 te kaldırılan vaıl'Ur- da 
dört adaya birden uğrıyacağı için hınca 

hınç dolmuştur. Bu va:tlyct Şirketihayri· 
ye vapurlarında dn kendini göstermiş ''e 

Boğaziçi iskeleleri saat dörtten sonra 

geçilmez bir §ekllde kalabalık olmu§tur. 
İki idare de kısa bir zamanda tarifeleri· 
ni ihtiyaca göre tadil edeceklerdir. 

--0--

Nafia Veklli 
DUn Borsadan geldi 

Bir müddottenberl Bursada istirahat 
eden Nafia vekilimiz Ali Çetinkaya şeh-

rimize dönmüş ve dUn Ba§vekil Cem Ba· 
yarı ziyaret etmtııtir. Ali Çetinkaya bir 

haftaya kadar şark v!layeUerlnde bir 
tetkik seyahatine çıkacak ve in§aat ha· 

linde bulunan demiryollarmı gözden ge
çirerek direktifler verecektir. Nafia ve
kil" doğudan sonra lzmire de gidecek
tir. 

---0.-

Beykozda dUn geceki 
yangın 

Dlin gece Beykozda bir çiftlik koru
sunda yangın çıkmış ve !ababa kadar 
devam eden ateşle koru baştanbaşa yan 
mışlır. 

Yanan çütlik Hacı Ali bey çiftliğidir. 

Sebebi meçhul yangın saat 22 suların
da çıkmış, Beykoz ve Üsküdar itfaiye 
gruplarının, Jandarma ve köylUleıin uğ
raşmalarına rağmen beş dönUmdcn faz. 
la ormanlık arazi yanmıştır. Yangınm 

sebebi hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

---o--

" Teşek k Ur ,, 

~! diJerıın rnpatı hislerimi kabul 

1 eı.itU 1\ 
"n11 llıhur }{ · Atatürk 1 ~---

}'fl~ llfttı v · .AtatUrk 
h ita e rnıııeu r ~ 

Seneterdenberi müthiş ıstırablarile lm•
randıran karaciğer, mide ve bağusak has 
talıklannı ameliyatla tedavi ederek bana 
hayatın zevkini tattıran Haydarpaşa Nü 
munc hastanesi baş operatörü Feridun 
Şevket Evrensele kalbi şükran \'e min
netlerimi alenen arzctmeği de bir borç 
bilirim. 

lltat 3"lb mu rn n ugradığımız bil- 1 
~ tıı v nas<'bc>tilc . ~ 1 
~ (!)t e lrıtufk· gönderdiginiz 

ııeıansırn ar tnziy<:>Jcrinden do- ı 
za te"ekk"" ., ur <'derim . ., 1 

Karol 1 
lstanbul mukcz telgraf memurların • 

dan Rcfjk Ozin 
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Filistinde asılerio 
gizli teşkilatı 

Mahkemeleri, casus teşkilatı, 
yüksek kumanda heyetleri var 

Kudüs 1 (A.A.) - Tulkeriın civa
nnda kurşunla öldürülen iki arabın 

cesedi bulun.muştur. Elbiselerine iliş-

tirilen bir kağıtta bunların asilerin 
divanı harbi tarafından verilen karar 

Uz.erine kurşuna dizildikleri bildiril
mektedir. Bir mUddettenberi cereyan 
eden bu gibi hadiselerin tekerriiriin
den ibaret olan J:>u vakadan asilerin 

t~kilitlarını ıslah ettikleri anlaşıl
maktadır. 

Son alınan haberlere göre, asiler 
bir yüksek kumanda heyeti tarafın

dan idare edilmektedir. Bu heyetin 
emrinde partiye ihanet edenleri takip 

smda Fanta. isminde bir kuabada 
bulunduğu söylenen asilerin umumt 
karargahında istihbarat, cuwıluk ve 
nakdi yardım bUroları bulunmakt~ 

dır. 

Geçen haf ta sonu tatili esnasında; 
Filistinin bUtUn mmtakalarındaki te
lefon hatları sistematik bir şekil.:le 

tahrip edilmiştir. Hayfadan öğrenildi
ğine göre, petrol borusu mahrecinin 

muhafazası için yeniden bazı tedbir
ler alınmıştır. Cumartesi günU kral 

Jorj caddesinde bir bomba patı:ır.1-

sı Uzerine 4 şüpheli arap tevkif c 1 
miştir. 

Bir müsademe 

_ HABER - ~ noata.a 
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cinaye~ Kesik kafa 
- Fakat. dedim bu sefe:!ı. r; 

çıkmaz~"l Bandırmaya gidec;rb 
,.- BaştaraJı 1 ıncide f 

150 lira paramı yediler, sonra da bu ha • 
le getirdiler .. diye yanıp yakılıyordu. 

Niha) et hakimin karşısına çıkan Osman 
muhtelif suallere, daima bir müddet dü
şündükten Ye etrafına g9z gezdirdikten 
sonra cevaplar vermeğe başlamıştır. Bu 
arada anasının ve babasının isimlerini 
bilmediğini ve bunlann nüfus cüzdan
lannda yazılı olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra da hadiseyi şöyle anlat
mı5tır.: 

"- Askerlikte otomobil tamir ediyor. 
dum. Çıktıktan sonra tarlamı 150 lira-

. ya sattım \'C define aramak işlerile uğ-

raşmağa başladım. Bu arada Uzunca O

vada bir çok yerler kazdım ama bir şey 
çıkmadı. Günün birinde Arap Abdullah 

kü borçlarım çoğaldı.. b·t.# 
Nihayet işte <J gün ar3b:ı~~ııe)ı !;f' 

yola çıktık. Ben yolda gene ?d~ 
lamazsam Bandırmaya gı 1~

1 

bahsetmek istedım, bu scf er ~ bU sıı: 
Sen bana iman etmiyorsun. r.,'t 1 

~fil I 
ttlsımımı da bozuyorsun befl ~. J3tll 
fine. mefine.ı arayamam.. de:1ı. ~rÇ 
Canım nasıl olur, sonra bcf1lll1 ıııt· 
mı kim ödiyecek, etme eyle e~ 
söylcnmcğe başladımsa da P3.rıı dt fi 
Üstelik de Mehmet yüzüme W de 
ruk atarak arabadan atladı. J3C~. A 

- 'J.rıll) Ol"' 
ne hucum ettim, sonrasını bı J1lll 

- Mehmedi kestiğin bıçak se 
d i? ocanıııdı 
- Hayır o bıçak Arap h }P' 

arabada yanımızda dunıyordudığıılll 
ga sırasında, benim alıp a~:ıjr! 
miyorum. Bunu ancak Allah DP. 

Suçlunun isticvabı bitıni;U· 

etmeğe memur hususi bir polis teşki
latı bulunmaktadır. 

Hainler fevkalade bir mahkemenin 1 
huzur~na !:Ikarılmaktadır. Bu mah- ( 
kemenın kararlan kabili istinaf de- 1 
ğildir. Merkezi Cenin dağlık mmtaka 1 

Kudüs 1 (A.A.) - Nasıranm l'l· 

nubunda askeri kuvvetler ile siliuıl. ı · 
bir çete arasında şiddetli bir çarrı~. 
ma olmuştur. Yedi tethişçi ölmüş V<· 1 
ve bir İngiliz askeri yaralanmış!ır 

hoca bana Mehnıcdi tanıttı ve "İşte za. 
manm Muhammed pe)gamberi budur! 
Buna iman et dedi.., Ben de imat ettim! 

Bir müddet sonra Mehmet define araya
cağından bahsetti. Bunun için de 150 lira 
l~ım olduğunu bildirdi. Tarlamı sat.. 
tım,bizim yuz elli lira üç ay içinde eridi 

gitti. Son günlerde Mehmet artık defi. 
nenin bulunmak üzere olduğunu söyle
mişti. Berabetce Avas köyüne gidece:( \."e 
bır çeşme başındaki defineyi bulacal:tık. 
Ben Mehmede bu arada. : I 

Osmanın tevkifine ve tahkik~: 
lanması için evrakın müd~~ 
iadesine karar vermiştir. M ur· 
ğır eczada yakında ba~lanacal' tili~· 

Dün de yazdığımız gibi, 1'3 
.1 ~ 

cinayeti bir kadın yüzünden d~e · 
define aramak meselesi dolaY151 

ği anla~ılmıştır . 

. lv'ulı: i, 

tÇERUE: l 
.. 

mnllor ve dığcr nakliyat işleri ile uAr.ı .ııı. 
lor bir daire lar&fından idare olunacak , r 
bir ücret tarifesi teshil edilccekt~. 

• Sus vapuru cuma gününden itiharen 
Bandırma seferlerine başlıyacaktır. Vapur 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri S,15 
de İstanbuldan kalkacak, 12,30 da nandır
may2 '\'aracaktır. Bandırmadan 14 de kal 
kacnk olan ekspres de 22 de lzmire gidC: 
cektlr. 

• Pazarlıksız satış usulünün tatbiblın:ı ' 

• Sultanahmette profe ör Baksterin yap 
h~ı hafriyat sahasına bazı kimselerin ar. 
saları da dahil olduE!ıınclıın buraların rıro. 
fesör tarafından isllmlllk edilmc~ine ka. 
rar verilmiştir. 

• Ziraat \"ekili Faik KurdoAlu Ankara_ 
dan şehrimize gelmiş ve dün akşam tekrar 
Ankarayn dönmüştür. Sıhhiye \•ekili de 
e,·,·cJki gün Anknrn:-ı'tl gitmiştir. 

• l.lmnn kontrol, gümrük, muhaafzn ve 
emni:ret memurları mesaisinin birleştiril
mesine ve bir nizam altına sokulmasınrı 
karar "erilmiştir. Bu hususta bir nizam 
name hazırlonmışhr. • 

• 1stanbulda ev\'cke vazsecilmlşken, ta_ 
Jchcnio fnzlıılı~ı gözönündc tutularak, ye
niden beş orta okul dnlın ncılmosına kn 
rar verilmiştir. Bunlar Şişlide, Pendikte: 
Fatihdc ,.c Yenikopıdn açılac:ıkllr. 

• Akay idaresinin Aİınanyııdn yapılan 
yeni vııpuru yakında limnnımızn gelecek 
tir. Bu vapur Ynlova hattına tahsis edilC: 
cck ve yol bu suretle daha kısalacaktır. 

• Çekoslo\'ak talebelerinden mürekkep 
sekiz on kişilik bir grup memleketimize 
sıelcrek Anknraya gitmişlerdir. Tıılclıeler 
Gad terbiye eoslitüsfınc misafir edilmiş 
tir. • 

• Üniversite doçent kadrosunda bütfin 
dotenllerl ynlnız Üniversiteye tııı'fitnmak 
:maksadı ile tetkikler yııpılmııktndır. Gc. 
lecck seneden itibaren muayyen bir müd 
det calışması mecburiyeti de konacaktır. 

• Yali Muhiddin Cstünd:ıl bugfinden j_ 

Ubaren ilk~cklep kamplarını lertişe cıka. 
cak ,.e bugun ev,·clli Floryn ka!1Jpına gide_ 
cek!lr. 

• Arıcılık kongresi ve onbc.ş gün süre. 
cek olan ancılık kursu dün Edirncde dört 
Ti!Ayetin rnıırahhasl:ınnın iştir:ıkile umu 
rnt müfctliş general Kilzım Dirik tıırofın: 
dan açılrnıştır. Kongr~de, Budapeşteden 
dönen 13 arıcı muallimin raporları mü 
:ı:akcre edilecek ''e kursta da rlersler \'ere: 
ccklcrdir. 

. • ~snn~ hastanesinin bütün h:ızırlıklan 
h~tmış, bulun esnaf t'emiyetleri hastanesi. 
nın ~alzemcsini müştereken temin etmiş 
lerdır. Hastane 30 nRustosta ncılacaktır. 
200 fakir çocuk da esnaf ccmiyeli taraf • 
dan sünnet edilcccklir. ın 

• Akay idaresinin biilün ,·apurlnrdn bu_ 
lundanuaya karar verdiği semi k • 
1 . d~ d omıscr. 
erı un en flibnrcn vazifelerine bn. l 
mışlardır. Gemi komiserleri vapurdıı ;o~
cularla olan bütün işlerle meııgu] olmak 
vaılfesindcdir. ' 

. •. B.alkan anlanlını konseyinin mcmle-
1'dımızdc toplanması münnsebctile çıka 
rıln:ıış olan posta pullarının kullonmn müd 
detı temmuz sonunda bilecek iken istek 
fazla olması >iizündcn bir ay d:ıh'n uzn 
lılmıştır. -

• Otomobillerden plaka resminin kaldı
rıl~~k b~nzinlcre zam yııpılması hakkın. 
dek~ teklıf üzerinde belediye tetkiklerini 
hcnuz billrmemişlfr. Aliikndnrlara g~ 
plAka resmi kaldırılmıyacak ve henzl orf~· n ı_ 

yatlarında tenzilat yapılacaktır. 
• :Mağaza ''e dükkiınlann öğle tatili )'ap. 

maJarı hakkındaki karar üzerinde ticaret 
.-ıdası tetkikat yapmaktadır. Bu tetkikatın 
'iOnu ancak e:rliılde alınabileceklir. 

• Nakliyat işlerinin belediye lnrafıtıdan 
tir elılen idaresi knrarlaşlırılmıştır. Ha. 

geçilmek fçin tetkiklere dC\'Rm edilmek!,.. 
dir. Bu arada, giyecek en'Cısına da maktu 
fiyat usulünün tatbiki istenmiştir. 

• Üniversitedeki ccnebt profesörlcı in 
türkce öğrenme müddetleri bu sene tıiı. 
mişUr. Yeni ders yılı btıiında imtihnnl::ır 
yapılacaktır. l\lavaffak olanlar ondan ~on. 
ra derslerini llirkce vereceklerdir. 

DIŞARDA: 
• Nevyorkta hava hatlarının şose se,· i~l' 

sinin 30 metre kadar yukarısından geçi i , 
bir aoldada iki havat tren katarı ara!'.ını'. 
bir çarpışma olmuştur. Ctırpışmayı ıı ı l'. 
nklp bir yangın çıkmış ise de Silratle sun. 
ı:JilrUlmUırtilr. tlçn ağJr olmak lIBere on 
kişi yaralanmıştır. 

• lngllterenin Roma hüyük elcisi ı.orıl 1 
Pört :rnzlık iznini ~cclrmck üzere Roııı·ı. 
dan J.ondraya hareket etmiştir. 

• llclciko kralı diln lsviçre)'e harrl..t>I 
etmiştir, tsviçredcn ltalynya gecccektir. 

Sıhhat 
müesseseleri 

Bu sene hangi hasta
haneler yapılacak 

Ankara, 1 (Hususi) - Sıhhat Ve

kaleti memleketin muhtelif yerlerinde 
hastahane ve bakımevleri inşası faali· 
yetine devam etmektedir. Bu meyanda 
1937 de inşasına başlanan Trabzon nü
mune hastahanesinin 150 bin liralık 
kısmı bitmi§tir. Bu sene de 450 bin li
ralık kısmı ikmal edilecektir. Bundan 
başka Elazrkta 96 yataklı cuzzam has 
tahanesinin inşaatına .da devam edilmek 
tedir. 96924 liralık tahsisatı gönderil
miştir. lieybeliada verem .sanatoryo
munun 100 yataklı pavyon inp.atı cy
}lJ nihayetinde bitecek bu suretle sana
toryom kadrosu 250 ye çıkanlmış ola
caktır. Haydarpaşa nümune hastahane 
sHe İzmir emrazı sariye ve Zonguldak 
hastahanelerine de birer pavyon ilave 
edilecektir. Aynca İstanbul akliye ·.re 

asabiye hastahanesine bir merkez pav
yonu ile diğer bir pavyon ilave edilmiş
tir. 

Bu sene de teferrüata aid binalar ya
pılacaktır. Bu suretle hastahanenin kad

rosu 1800 yataktan 2000 c çıkarılmı§ 
olacaktır. Ayrıca Erzurum hastahane
sinin kadrosu bir pavyon ilave edilerek 

yüze çıkarılmıştır. Manisaua yeniden 
bir doğumevi ve Konyada ikirl.:i bir köy 
ebe mektebi açtlmııtır. 

-o-

Ziraat afişleri 
An kara, 1 - Ziraat Vekaleti 

köylüler i~in nebat hastalıklarına dair 

resimli ve asık izahlı divar afiılcri yap
tmnağa karar vermi§tir. Bu afişler ya
kında tamamlanacak ve köyler.e gön
derilecektir. 

' 

~c:mü Mhmmer.ıgıtrd 'mündeki b-..t e-;. 

dni gördüğüm.iz genç kız, Danimarka -
dan Almanyaya yüzerek geçmiştir. 

19 ya~ındaki bu Danimarkalı kız ge
çen sene de 30 saat süren bir yüzme yap 
mış ve gene Danimnrkadan Kattegata 
geçmişti. Bu seneki yolculuğu daha uzun 
dur ve Baltık denizinin bir sahilinden 
eliler sahiline 40 saatte )'üzerek geçmi~ 
tir. 25 mil uzunluğunda olan bu yolda yil 
:zücü kız büyük rnü~küHitla karşılaşmış
tır Çünkü, Danimarkada Gedser burnu 
ile Almanyada Varnemund.! arası Baltık 
denizinin, iki memleket arasındaki en 
dar yerlerinden biridir. fakat, cereyanlar 
burada o kadar kuvvetlidir ki küçük ge
miler ve kayıklar bile buradan büyük 
zorlukla geçebilmektedir. Jenni bu cere
yanlarla da aynca mücadeleye mecbur 
olmu tur. 

17inci kafi~ 
düşen ads•·· 
Nevyorkta bir binanın 11 ıı~o 

sokağa dUşerek bir gencin öld peıı 
nuştık. Etrafı seyretmek için ...ı 

cill 11"' 

nin kenarına çıkını~ olan gell ııştılo 
ı·eketi herkesi telaşa dil§urııı ~ 
kat kurtarılmaya imkan bulun 0 

deıı 
adam, bu kadar yUksek yer 
feci bir surette parçatanJlllŞur~ 

Hadise esnasında alınan t>U ·1'eıı 
den biri, genç düşmek uıerC) ~ 
disini kurtarmaya çalışan bir 1'~ ' 
termekledir. Diğerinde de şd 
diı;2erken görülüyor. 

Danimarkalı kız geçen çarşamba saba- A K s . 1111 B 1 d. e hı Danimarkadan denize girmiş ve bütün 1 .t. e e ıy 
gün yüzdükten sonra, kendisini takip 1 
etmekte olan kayığa geçerek biraz isti- Buhçesi alaturka kısmında 
rahat etmiştir. Bundan sonra bütün gece l Tun U c: 1 u ~ 
gene yüzmüş, ertesi sabah da. gene kısa F • L F • ~ s M • ~ 
bir istirahatten sonra yoluna devam et. ) ) L A A 1 J 
mi§tir. Bu esnada sulann cereyanları ile 
garba ve şarka gitmiş, bu suretle de biraz iJ. 

~i~=~~;:::::ı~~~~=ı:.~ 1 FA~ KTenHdiİsYevseiEleugHPnneiKke yAal<ıHnd)a•).tJ:' 
ma günü saat onbiri çeyrek geçe Alman-
ya sahiline çıkmı~tır. 

Jeni Kammersgard Almanyada binler- • 
ce kişi tarafıdan kar5ılanmı~. şporcular 

ke.n<lisine büyük bir ziyafet çekmişler-

dir. Evvelce Holandadan lngiltereve de 
yüzerek geçmek istemişti. Şimdi karar 
verdiğine göre lngiltereye Danimarka-
dan geçecektir. Bu 300 millik bir me ıfe 
<lir. 

Bilyükndada yanan 
çamlar 

Matbuat emekdarları 
işçilerin ha&~a. malıil ve ihtiyarlan menfaatiıı6 re 

Büyük Gardenparti ve MüsaJll~ 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Sarayburrııl 

gazinosu alafranga kısmında JI 
Caz, stız, milli oyunlar, varyete numaraları, 
müsabakaları ve zengin program I 

Dün saat 13 de Büyükadada Nizam 
tarafında. dört yüz metre mürabbaı bir 
otluk arazi ile 25 samın ycmmasiyle ne· . 
ticelenen bir yangın olmuştur. Çam 1 
'bekçilerinden Mustafanrn kızı 7 yaşla
rında Be+:ıia civarda biriken çöpleri kib
ritle tutuşturmuş ve ateş birdenbire et
rafı sarmııtır. Ateş güslükle bastınla -
bilmittir. . 

"Matbaa İşçileri Birliği" İ§bu müsamereye bet';;&J1 
iştirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ~ 
yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe t 

1 eylemİ§tİr. 

Bileller Co~aloıllu yokuşunda nirlik merkezinde salılmak!AdıT· ---
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!.~4acdu-na~ _, --
tca e bir asgari 
teınıınznaU< ve 

'ssıaırn konfor 
liiril a ~yası 

\'"ar mo<dlaır ? 
~ı!~".o: Hara Davut 

bhn v ili hır ~hir belediyesinin en mü
~~Yaa~ıf eicri~ıden biri, hudutları iı;inde 
~!o n ara bır asgari temizlik ve asgari 

rte · 
13
. rnın etmcğe çalışmaktır. 
ır vat 

d~~u an~~ş, çok berbat şartlar içine 
Scı1tikts olabılır. Hatta, insanlık hali bu: 
%bit~ .da kalabilir; pislencbilir; çıplak 
~'lı ır •. Darülacezelik olabilir. Bunlara 
labıı:1r veya devlet tarafından yapı
dtrec . Yardım ve himayenin şekil ve 
dırıı, ~. 1nden bahsedecek değilim. Maksa 
Ilı! ko ıcaretin bir subesi üzerindeki aza
~le ntrotsuzıuğa cevaz olup olmadığını 

llıektir. Şunu sormak isti)•orum: 

lıtı~~: e~ kiraya verilebilir mi? Yani 
lstırad ' ~ıraya verilerek varidatından 
du~~.~ılen evler hakkında hiçbir ~Y 

l\j uş müdür? 
'' l"aya Ver'! b' . • "b" iartJa ı en ır evın asgan ne gı ı 

rı ha· 
l~i ız olması lazımdır? 
~tı &iln evvel, kesik kafa cinayetinde 
Qıı~~en iki kadın ve bir erkekle ko
~a~tı~stedim. Oturdukları mahalleleri 

, &iri l:: 
~i t:emeze giden tramvay cadde-
ltiııc1 i ~\!erden birinde oturuyordu. 1 · 
aı!ını ot errahpa'.:Cl hastanesinden yirmi 
~sara .:e oturuyordu. üçüncüsü ise 
llııı dı~} muazzam Muratpa~a camii· 
ldı. rar\an dibindeki evlerden birinde 

Bu Q~ e . . 
tö~ ttnn vtn her biri dışarıdan bakılınca 
~k hır 1Yet \"eriyor, içinde oturulabile
~clu. ~''mis gibi bir vehim uyandın • 
"'lıclu tt albUki, Etyemez caddesinde 
~ılen krnazında dört numara ile gös
ıısazıın ~ zindandan beterdir. Hür bir 
~la. ha Ylc bir yerde oturabileceğini 
.... a a ko~'Sa\a}·a sı~dırmak imkanc:ızdır. 
ıtı:' '.~~·or. Geriz yok. Toprak bir av
da ttaJarln ' WIJ\ VlU'llgU l~ın 3tllm1Ş )-U• 

n~ b' ·. karpuz kabuklarının, aylar 
lll'l&ı.. ırıkmicı U .. ~ ı . ü . d i ·.,;ıqtt u ıı1 s pnıntu erın zerın e 
~n ba~f~uyor. Bu binanın içinde bir 

Uratpa rımad.~n. oturamaz. 
~u lafa~ carnunın yanındaki evde,Ko 
:.tken k Pasadaki evde ve bu evleri a-
·•ıı apıları . 
1 

ev de he ~ çaldığımız on beş yır-
~.lieıe l( P böyle. Tahtakurusu yuva
~ 1rı dı"a:-l OCaınustafapaşa caddesindeki 
~arış ediy arı~da bir kı rm örümcekler 
cı:n lUrıo ~~rb.~r kısmı da tavandan sar-

. lu canbazhklar yapıyorlar· 
lahıc·k 
&u 1

1 ettirn: 
$· narın h . . • 
..... ~rıu anı ep,ı kıra ıle tutulmuş evler. 
Qır anrn· 

tur· "atanda~ . k 
1,, ' tall'lir .rn endi evi harap olmuc:. ... ı ettir ~ 
\'~.fllkAn b ernez, içine başını sokmuş. 
taiı'QIHir. A Ulduğu gün tamire karar 

h 'm cı. acı düsünerek bu f elrucete 
"ak edıyor. 
l:-: at şun 

t "· }'lk u anlamam: 
n Uf ıcr;-a . 

l1r ak zeı 
1 

v~rılecek hale gelmi:tir. 
~k \'~ni meze ed~ .}'1kılacağı muhakkak
t~ aııeıer >'Yatı ınhidamdır. İçinde bir 
~dalldırot~rduğu halde merdivenleri 
~!~ P ev!erd:~ he~·eti urnumiyesile, hep 

ıq;a de bir k mürekkep olan mahal
>-arıaret bir de Undaktan farksızdır.İnsana. 

le ~krnıs &~~e f~zlalaştı mı cayır cayır 
h.... ır evj be 1 ~ır korku \'eriyor. Böy 
"\:Qen k ledı ve · · ()teıı ıral·a ve : nı.çın yıktırtmaz ve 
llt er hakı..ı nl.rnesıne müsaade eder. 

ele aynen ~dak.ı kaideleri kira evleri· 
)(i~ı C-ştnıJ etmek lazımdır. 

tıı ~Jıı. anacak evle . . 
hit 1\ Ve bir a r ıçın bir asgari te 
~ ~~~e h &ari konfor nomıası tes-

. em m b 
ı:>1 ec ur, hem de haklı · 

~ ~mendebur b 
l~ ' dıye k" erhaneyi oturula-
~ lırta sata tral.ayan bir adamı, çürük 

tlı Al. n bır bakk 
~ 'u 4'\rtlek ç k · aldan. noksan 
~· Çlu sa}'ab\.aran bir fırıncıdan daha 

~ 1ra1ık 1 ır miyiz? 
011tr evıer b · 
~ti 01e labi 

01
' ızde ticaretin hiçbir 

~r ~- rnıyan b' be tıı\Q' • '.'t'htin \•c •1r şu ~i halinde-
k "rıı'; haıı:irgan)ı~c'.~etı~ dikkatfoi bu 
ı~ "ardır t>· uzerıne davete hak-
ı. lldı 1 · nıra evl"ri d 'iltı r ar can ... n e oturanlar da 
aıdı~a kiracıı~rn. Ev sahipleri, ay bas
~·r ları Pa~ l nnın diş!erini söke söke na .a arı he b 

_, ~ da e,.1 . ? ce e atmasalar da 
~S<tlar. ennı oturulacak hir şek-

kara DAV 

l~~rEO:EI 

Devlet hastahanelerinde 
ücret meselesi 

mevzuuhahs olamaz! 
Her muhtaç lıasta, içtimai muavenet teşkiLô.lının 

Vaktiyle tanıdık bir müessesede çalı· 
ııan bir genç vardı. Kendisini ikl sene
den fazla var görmemiGtim. Geçen gtin, 
birdenbire çıkageldi. Kapıdan içeri girer 
girmez donakaldım. za,·allı çocuk öyle 
zayıflamııı. öyle bitkin bir hale gelmişti 
kl ne diyeceğimi bilemedim. Maeamın 

yanına bir iskemle çekip oturdu .. sonra, 
etraftan kimsenin i~itemiyeceği bir ses

le: 
- Size dedi, bir ricaya geldim. Ben 

çok hastalandım. Ve gördüğünUz vaziye
te dUııtUm. Bir buçuk senedir çalıştığım 
devlet mue~seseıılnden bir ay kadar lzln 
verdiler. Şimdi ımnatoryoma yatıp teda
vi allına alınmam için çalı31yorum. Si -
ıin tanıdıklarınız çoktur, rica ederim bıı
na yardım edin ... 

Zaırallı çocuk. veremin korkunç pen
çesine dUıımUstU. Fakat bunu açıkça 
söylemekten adetfl çekiniyordu. 

- Aman, dedi. Bu vazlyetlml baııka 

arkadaılar duymasın, rica ederim ... 
Hemen telefona sanldım. Di11panscr

lerde ve hastanelerdeki birkaç tanıdık 
doktora rica ettim ve çocuğu birer tav
siye mektubu ile kendilerine yolladım. 

Eksik olmnıınlar, dikkatle bakmışlar, 
röntgenini almııılnr. Ve hastalık kati ola
rak tesblt edilmiş. Bana : 

- Henilz yenidir. Derhal tedavi altı
na alınırsa kurtulur diye bir de tezkere 
yazmı~lar .. 

Ağır bir i ı:ıte çalışan zavallı çocuğun 

30 - 35 liralık maa~ından başka hiçbir ge
liri yoktu. Bu maaşla da kendini teaavı 
etmesi imkansız şeydi. Kendisini Hf'!y. 
belidekl devlet eanatoryomuna parasız 
yaurmnk için bir ahbaba telc>fon ettim. 
Bana çu cevabı verdi: 

yardımını görmelidir. 

- Hastanın sanatoryoma yatabilmesi 
için CV\'Cla basil çıkarmağa başlamış ol
ması lhım. Sanlyon, o kadar çok sıra 
bekllyen var ki, kadınlara 3-4 ayda, er
keklereyse ancak blr sene veya dokuz 
ayda sıra gelebiliyor. 

O söylerken ben hayretten hayrete 
dUşUyordum. Demek baısil çıkarmıyacak 
kadar zayıf, daha doğrusu hastalığına 

henUz aşılanmış zavallıları sanatoryom
da yatırmak kabil olamıyordu. Sonra da, 
tedavi altına alınması lcab eden ve aksi 
halde her gUn ölilme biraz daha yakla
§an ve tedavlleri gUçlc§cn veremliler, 
sanatoryomda bir yatak bulabllmek için 
dokuz ay, bir sene bekllyecekler ... Bu 

• müddet zarfında da taliplerin zntcn ya
nsından fazlası çoktan ölmUş olmaz mı? 

Ben doktor ve fen adamı değilken bu
nu pPk ili biliyorum dA, ıuhhf te.!!kilat
lanmızın başında bulunanlar nasıl olup 
da ayni mahzuru dUııUnemlyorlar? an 
lamak kabil değil. 

Sağa sola ettiğim bUtUn telefonlar ve 
ricalar boşa çıkınca, çocuk mahzun mah
zun yUzUme baktı : 

- Peki ama, dedi. Ben böylece ölU
me mi mahkum olacağım? 

Zavallıya teselli \'erecek birkaç keli -
me söyledikten sonra, iki gUn sonra ba
na tekrar uğramasını UAve ettim. 

O gidince, birkaç hastaneye başvur -
dum. 

- Mcccant boş yerimiz yok, zaten an
cak ağır hıuıtalan alablllyoruz. ücretli 
olursa bir çareslne bakılabilir.,, cevabını 
verdiler. 

BugUnlerde, hastanelerde yeni bir u
sul tatbik odllmcıye baelandı. Ayakta te
davi gl5ren hastalar Ucret verrneğe mec-

bur tutuluyorlar. Ancak fakir hnllnl is
pat edenler bu kaydın haricinde kalabi
liyor. 

Devlet haııtanelerinde tedavi görecek 
hastalardan Ucret almak şöyle dursun, 
bilakis yeni kolaylıklar gösterileceğini 
Umld ederken, bu yeni karar adeti ge
riye doğru atı\mıo bir adım değil mi

dir? .• 
BugUn, içtlmat yardım işinde çok geri 

bir vaziyette bulunduğumuz inkar edil -
mez bir hakikattir. Kimsesiz fakir hasta
ların çoğu, hastanelerde yer bulamadık

ları için tedavi göreınlyorlar. 
lııtanbulun her tarafında rasgellnen 

binlerce vcremll)i ölUmUn korkunç pen
çesinden kurtarmak için kurduğumuz 

teşkilat tamamen noksaon vo gayrlklU'i 
bir vaziyette bulunuyor. 

imdadı sıhhi tertlbatımızda bile ek -
siklen benUz tamaınııyaınadık. Bizim en 
çok gUcilmilze gidon, devlet hastanele -
rinde Ucretli hastalara her zaman yer 
bulunduğu halde, Ucretsiz hastaların ek

seriyetle : 
- Yatak yok! sözleriyle kareılaşmıı 

olmalandır. Halbuki, Ucretll hasta ma -
demki para verecek vaziyettedir. ııkı • 
şırsa hususi bir mUeBsesede yatıp kendi
ni kurtarabilir. Fakat 11ara veremlyecek 
biçareler, her kapıdan ters yUzU çevrlllr
lerse feci bir akıbetle kartı karşıya bı
rakılmı§ olmazlar mı? •. 

İçtimai yardım lşlnde tuttuğumuz bu • 
gilnkU yoJ, cumhuriyetin halkçı prensip
lerine hiç uymamaktadır. 

Muavcnete muhtaç bir hasta, hiçbir 
zorluğa maruz kalmadan devlet vasıta
larından azami yardımı görmelidir. Bize 
ancak bu yakışır... HABERCi 

Aırtok "eUel.L.(\tırDkOI pDpo~, Teueffonu Dcaıd ecıen 
Dçeceğız 

C l\;.AnANIN nasıl icad edildiğini tabii bilirsiniz: tUtUn 
tiryakisi bir tngilz neferi harbde piposunu kaybeder, 

çantasın'la tiltUnU '"ar, fakat piposu yok. Zavallı ne yapsın. 
bir ~1,iddet dayanır. Fakat tiryakilerin pek iyi bildiği gibi tü
tUnsüılilğe tahammlll miimkli~ mU? O vakit nefer kı)·ıımış 

tiltünU çiğnemcğe başlar. Acılığına tahammUI edemez, niha. 
yet tütUnUnU bir kdğıt parçasına sarar ve iç<'r. Cigara da i
cad ediimiş olur. 

Cigaranın taıımmümü pipoyu ortadan kaldıramamışsa da 
mllltarmı bir hayli azaltmıştır. Fakat yeni lcad, elektrikli pi
po tekrar pipo kullanılmasını moda haline sokacak gibi görU
nUyor. 

Elektrikli pipo, bugün daha laboratuvardan ticaret eahası
na çıkm:ı.mı§lır, henilz tecrübe devresindedir. Fakat tecrllbe
lcri yapanlar çok çabuk tanmmiim edeceği fikrindedirler. 

Her garib görilnen icııd gibi bu da tabii Amerikadan ge
liyo'!". 

Tür.Un içmiyr>n bir Amerikalı alim bir taraftan bu ihtira
sın lnsan sıhhatini sürüklediği feci akıbetleri g6zBnUnde tuta
rak, diğer taraftan ahşan bir adamın tiltılnden vazgeçmesine 
imkılıı olmadığını dlişUnerok tütünden insan sıhhatine z.ırar 

vermiyecek bir duman çıkarmak imkftnını aramıştır. Ameri
kalı ı'i.Jimc göre tUtUnUn asıl zararı içindeki nikotinde değil, 
yanarken çıkan karbonlu dumıı.ndadır. Bu alimin hcsnplıın. 

nn gorc bir tek r.igaradan 80 aanlimctrc mikiıb karbon çıkar 
ve bu gaz 140 metro murabbaı akciğer nesclyle karşılaşır. 

bDır klşD ml~Dır? 

B 1RÇOK bUyUk keşifler vardır ki: 
- Kim icad etti? diye sorulunca cevab vermekte te

reddUd edilir. Mesela, telefon da bunlardan biridir. lngllizle
re göre telefonu icad eden Corc Bel isminde bir adamdır. A. 
merlkalılara göre Edison. Bugiln Fransızlar da, bu bUyUk i
cadı mt'ydnna getirenin bir Fransız olduğunu iddia ediyorlar 
ve yakında Şarl Bürsöl ismindeki bu mucidin yUzüncü yıldö
nümünü kutlulıyacaklar. 

Bununla beraber, itiraf ediyorlar: telefonu lcad eden tek 
başına Şarl Biırsöl değildir. Esıısen, büyUk icadlarrn mucidini 
kat'iyetle tayin edememenin sebebi de budur: biri düııUnmüş 
diğeri tatbik etmiş, biri ötekinin bulduğunu ilerletmiş ve bu 
suretle, lcad tekamül ede ede bugünkU aeklini bulmuştur. 

Bürsöl de telefonun ilk esaslarından bazılarını bulmuş ve 
ondan sonra mUtemad.iyen yapılan yeni icadlarla telefonu bu
günkil halini almıatır. 

Şarl Blirsöl için yapılacak ihtlfalde onun hayatını ve eıe
rini daha fazla tanıtmak için çalışılacaktır. BUrslSI poBta ida
resinde çalışmış basit bir memurdu. 

mazsa bu korkunç zehlrin lntiı:ar etmlyeceğlni de anlamı~tır. 
Amerikalı filimin nazariyesi şudur: "cigaralarınm yakmadan 
içerseniz zehlrlcnmezsiniz.,, 

Bu ruızariye ile işe başlıyan alim, tUtUnli yakmadan ısıt. 
mak ve bu suretle tutundcn karbonsuz buharlar çıkarmak lm
kAnını bulnm§, ve yeni yaptığı pipoya "elektrikli pipo., ismi
ni vermi§tir. Bu plpodakl tlltUn elektrikle kızıyor, lezıetl ay-

ıınlari l tirvakil nun edi orm 

Loyd Corcun Versay 

muahPdesi hatıraları: 23 

Lehistan 
Orta Avrupaya 
hakim olmak 

istiyor 
Bunda bilhassLt Fransaya 
gilveaiyordu. Çiinkü bu, 

onun menfaatine muvalıkll 

Vllson, 24 kAnunusanl 1919 da orta 
Avrupa devltelerlne hitaben neşroluna
cak bir nota hakkında proje ileri aUrdU. 
Buna göre ''eğer adalet istiyorlarsa kuv
vete mUracattan vazgeçmeli ve taleble · 
rinl sulh konferansına bildirmeli,, idiler. 

Fakat bu da hiçbir netice vermedi. Ba 
zı devletler zaferi bUyUk bir kuvvet sar
f ederek knuuıdıklannı llerl eürUyorlar 
ve buna mukabil mllklfat beklemekte 
kendilerini haklı görUyorlardı. Diğerleri 
az çarpışmışlardı, ve harbin sonunda 
karşı tarafla beraber muharebe etmiş -
!erdi. Fakat onlar da, rol oynamamıı ol
dukları bu zaferden pay istiyorlardı. 

Vaziyeti en fazla endişeli bir hale so
kan Leblerdi. Bir vakitler - Prusya bir 
dUkalık iken - orta Avrupada en kuvvet
li devlet olan Lehlstan eimdl yine orta 
Avrupanın hAkimi olmak isliyordu. Ga
llçyaya, Ukranyaya, Lltvanyaya ve Be-

yaz Rusyanm birçok yerlerine karıı ih
tiras besliyordu. Buralarda bir reylfı.m 

yapılırsa, uUphesiz k.1, Lebistanın taleb
lerlne menfi bir cevab verllmie olacak
tı. Onun için Lehistan bu muhtelif ana-

sırın ırkından olduğunu, dedelerinin bu
raları vaktiyle fethederek bUtün milleti 
geniş bir Bahaya yaymış bulunduğunu i
leri sUrUyordu. 

Eskiden bir ~ormandiyalı Baron var
mıo: sahih olduğu arazi Uzerindekl hak

kı sorulduğu zaman kılıcını kmmdan çı
karır gösterlrmlıı; onun gibi, Lehistan 

da, almak istediği yerler Uzerindekl hak
kı olarak, yüzlerce sene evvelki ' narbcı 
krallarının kılıcını g8steriycu:du. 

Lehistan adalete değil, kuvvete daya
nan bir arzuya uyacak ve hak olarak 
yalnız vatanperverliği tanıyan blr lider 

de bulmuetu. 

Pilsudski RuB tabiiyeti altında ola -
rak doğmuştu, fakat Rus hAklmiyetin -
den kurtularak A vuaturya ordusuna ge(1 

mle ve harbde bu orduda Ruslara karşı 
muharebe ctmijjtl. Orta Avrupa devlet -
lcrinin Lchistana istiktaı vermek niye -

' ol!"'!-ıdıklar·" ı görünce harekete 
geçmi;i, fakat Almanlar kendlslni tev • 
kif ederek hapse atmı§lardı. 

Bu suretle Pllsudskl hem Ruslara, 
hem Almnalara kar§ı intikam hissiyle 
dolu bulunuyordu. 

Bir gUn Con Morlt'y bana: "Jingolarm 
en fenası Jakoblnllkten dönmU§ olan
dır .. demi3tl. Bu 8ÖZ Pllsudski hakkında 
da aynen söylencbillrdl. ÇtinkU Pilsudıı
ki vaktiyle sosyalistti. Yüksek bir mev
kle geçer geçmez bUtUn zihnini silAh kuv 
vetıyle arazı fethetmek slyuetlne ver
mişU. 

Lehlstanm taarruz ettiği yerler ahali
sinin protestoları cevabsız kaldı. YUk
sek mecllsln ve Vilsonun teeebbilslerine 
de Lebistanm bu vatanperver lideri al
dıne etmedi. 

Pilaudsktye iki şey cesaret veriyor
du. Biri, daha bUyUk bir L"Chistan Fran
sanrn menfaatine muvafıktı. ÇtinkU Fran 
sız siyasetinin dalma bir tek gayesi var
dı. Almanyayı zayıf dUşUrmck. 

İkincisi, I.chlstnn Amcrlkaya gUveni -
yor, ve onun kendisine müzahir olmaBı
nı bekliyordu. ÇtinkU, buna mukabil A
merikadaki Lchliler de Amerikan hüku
metine kuvvetli bir rey temin edecek
lerdi. 

Bu fikir, harb esnasında, diğer de
ğerli bir Leh olan Paderevskl tarafın -
dan da tatbik cdilmieti. Paderevski, mu

siki hayatını bırakarak siyasete atılmıı 
ve bu sabada bUyUk bir muvaffakıyet 

göstcrmieti. 
Diğer taraftan Amerikan reiaicUnıhu

ru Vilson, Avrupaya dehııetli bir Leh ta
raftarı olarak gelml~ti. Lehlllerln kendi
sine güvenmeleri hoauna gitmiyordu. 
Fakat Lehistan, Fransa tarafmdan gör
düğü teşvikle dalma cesaret buluyordu. 

(Devamı \·ar) 
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0lse cesedini köpek leşi fibi bir 

'Jllaccrcı ~,,, 

Bu f zrfznalarda sznema aktör/ 
rinden başka hangi aklı boıll 

dışarıya çıkardı! .. 
-26-

çukura atıverecek/erdi 
Hizmetçi kı:r.: eaşkın ve mahcub oda -

dan çıkınca Ern:ı nynanın karşısına go-1 
çip hayaline gülümsedi. Bir kedi gibi 
gerindi ve mınldandı: "Erna kızın1: hal
btiki bu akşam biraz a.5k sporuna muh
taçsın; bu sıhhatin için de lazım!,, 

Elleriyle göğsünden başhyarak yavae 
yavau kalçalarına kadar vücudunu sıvaz
ladı. Başını hafifçe geriye atıp gl5ğsünU 
ileriye. doğru'fırlattı; gilzcl ~ulduğu bu 
pozunu yarı knpalı göz kapakları arasın
dan bir müddet se)Tettl. Sonra zevk eh
li biri tarafından Boyuluyorınuş gibi ya
\ag yavag, acele etmeksizin birer birer 
üstündeki bütUn elbiseleri çıkardı. 

Saat onda sade bir tayör giymi§ olarak 
otelden çıktı. 
Odasına ancak §afak vakti döndü. Yat

madan önce banyo yaptı. Benyuarmda 
çırçıplak vücudunu oeabunla bembeyaz 
yapıyor, etlerini biraz evvelki okşayl§. 
lann izlerini çıkarmak istiyormuşçasına 
kuvvetle uğu§turuyordu. O gece seçtiği 
adamdan ve kendinden §imdi iğrenmie
tJ, hatırladıkça tiksinti ile yUzünU bu .. 
ruı:turuyordu. Halbuki birkaç saatlik fı.

§ıkt meçhul delikanlı yakışıklı, kuvvetli 
biriydi. Fakat nedense sinirleri yab~ - ı 
tıktan sonra ondan tiksinmi§li. "Çiçek 
gönderen adamla olsaydı keş ki!,, diye 
dllgünilyordu §imdi ... 

tunu birtakım hayaletler takib ediyor -
du, iı§rklarr. .. Kaç kişiydiler? Bilmiyor .. 
uu; herhalde pek çok. Ilütün ıişıklan, 
hepsi oradaydılar. Söylendi: "Ah alçak
lar!,, Onu daima kendi dışında hırnkml§ 
olan cemiyete fenalık yapmak hırs.ıyla 
titredi. Yan uykuda tekrar etti: "Ah 
alçaklar!,, Uyku mukaddemesile kapan
mre olan g()z:lerinln önünden geçen ha
yaller yavaş yava,ş silindi, hayaller ril
yaya münkalib oldu. 

Erna kendini bir kaplan şeklinde gö
rliyordu. Sessiz adımlarla ilerliyerek ü
zerine atılıp ezeceği a\'IIlill . poııinden 

gltmekt~ydi. Kaplan ve bulunduğu ça
yır parça parça karanlığa girdi ve sonra 
her eey karanlığa bilründil. 

Casus kadın derin bir uykuya dalmış
tı. 

• • • 
- Söylediklerinizin hulasası şu: Be -

nuayı kendime {ışık edeceğim ve onu 
mümkünse Almanyaya, mümkün olmaz
sa Fransadan harice herhangi bir mem
lekete çekmoğe çalışacağını. Rolüm bu
rada bitecek, sonrası size ait. .. öyle mi? 

Erna, fon Ştrammerle karşı karşıya, 
onun yazıhanesinde konu§uyordu. 

- Evet. .tı olgunlaşınca bize mukar
rer şekilde telgraf çekerek 1''ransa dı
§ma çıkacağı gUnU ,.e tahmini saati ha
ber verl~iniz. Meselenin ııonraki saf • 
hasiyle biz uğraşırız. Bir defa elimize 
geçti mi hesabı tamam demektir. Bu şe
kilde ilk defa iş görmlyoruz ki •• Merak 
elmejin. 

- Merak ettiğim yok. Yalnız Benua 
kan~?' mealle~ .. 

-.Melmreünizd n §ÜphelJni ediyor -
sunuz? 

- Mükalememizln başlangıcında şUp. 
ho et.ı-..:yordum. Fakat şimdi kendime 
emniyetim azaldı. Bir saattenberi bu a
damın meziyetleri, nıehareti hakkında 

kulaklarımı doldurup duruyorsunuz. 

ve Erna arasındaki görUşme 11a.at bire 
kadar siirdil. Ema, fon Slrammerle be

raber onun yazıhanesine döndüğü zn -
man yazı makinesinin önüne geçip otu
nı.rak: 

F a k a t o, hiç bir §CY dinle -
mek istemiyordu. Karların iistündc ka
ldın açlıktan kıvranırken, bütün bir ge· 
ce gene Baba Turncre yalvardım. Ka. 

- .Müsaade eder misiniz'! dedi. Acele dıru hiç olmazsa şehre kadar götürerek, 
bir mektubum var. 

- :Rica ederim. 
Casus kadın, Parlse, mülizim Kollöre

ye rnektub ynzıyordu. Brükselc dönil§ll
ne dair iki BByfa dolusu yalan uydur
duktan sonra mektubunu şöyle tamam
ladr: 

bir defa için karnını adamakıllı doyur. 
du"ktan sonra gene geriye getirmesini 
rica ettim. DUtün zahmetlerim boşa git
ti. Baba Turner olduğu gibi devam· 
da israr etti. Aslı esası bile olmıyan 

güzel Hindli kız için o kadar üzüldüm 
ki, kendim yemek yiyemdim. 

" Daha C\"\ el 3 amtadığnn için affmı Gelelim hikayemize: Genç mühen . 
dilerim. Seni öyl" göreceğtm geldi ki ta- disle karısı, çaymk ovaaııda avuç İçi ka· 
sanur edemez,.ln. Fakat ı,ten ba"nnı dar bir yer alarak üstüne bir kulübe 
kaldrramıyonım. Berf"ket yakında. Pa- kurarlar ve hükumetten toprak istimlfi
rlsc döncbllcecğim. Be, altı gUn sabret- kine te§ebbüs ederler. 
meli~iz: tekrar bnlu,ntamıza ~k kalma- Bunlar yazı biraz mısır yetiştirmek-
dı... le geçirirler ve gelecek sene, için de 

Mektubu fon Strammere uzattı: bir kaç hayvan almagı kararlaştırırlar. 
- Liıtfen §Unu Llzet diye imzalar mı- Genç mühendis kuvvetli bir adam ve 

ıııınız? fakat kadın yazısına benzesin. iyi nişancı olduğu için kışın da clağkc· 
Fon Strammer imzalayınca zarfın U- çisi, ayı ve bir kaç manda vurmak su. 

zerine adresi makinede yazdı. ı · 
retiy e aılenin etini temin edebileceği

- :Uir ricam daha olacak azizim ba- ni hesaplar. 
ron. Bu mektubu Leşkitat meıuıuplann -
dan biri vasıtasiyle Brilkseldcn postaya Fakat 'kış çok şiddetli olur. Karlar 

derin ve buzlar çelik gibi sert.. Filvaki verdirin iz. 
- Hayhay. Yarın öğleye doğru Brük

selde postaya atılır. Parisli llşrlunn: da 
ak§am üzeri mektuba kavuşur. 

- Tc_şPkktlr ederim. 
Erna Berllnden ayrılmazdan önce mU

JAziın Kollöreye hitllben daktilo makine
siyle üç mektub daha yaztp fon Stram
mere bıraktı. 
~ Bunları Urct diye imzalayıo tarih .. 

teri err~siyle; Bni~eldttt\ poetaya ver -
menizi rica ederim baron. Böylece Pa
rlste btr hafta ser~st kalın.ağa tmkA.n 
bulacağım. ZavnllJ {ışıkm beni hep 
Brük11eldo eanarak peainıde dolaamarna
sı lazım. Başka ~!erim var şimdi benim. 

(Devamı var) 

Baba Turner bu kışı Oklahomada şim-

diye kadar emsali görülmemiş ıdcrccc • 
de bcr'bat bir hale soktu. Ben kulü..be.. 
ye bir iki soba kurmak istedim, gen~ 

madama çok acıyordum. Baba, bir top
rak mangalın yeteceğini söyledi. Za
vallı kadın, donacak_; kışın keskin so· 
ğukları suratına kamçı gibi çarpacak 
ve ben ona vardım edemivecektim. 

Baba Turncr bütün odunları yaktır. 
dı. Etraf ta çalı çırpı bile bırakmadı. Ni
hayet zavallıların son mısırlarını da 
yakmağa mecbur etti. '.Baba Turner, 
genç mühendisi avlanmak üzere dışarı
ya gönderme~ i!:in o dehşetli kışrn en 
korkunç gününü seçti. Her şey yenmiş, 

bil. f•~t 
ra sığındığını herkes ır. 

ha Turnerin inadı tuttu. A vcııılll5 
lerin derin kar ovalarında arama 

rarla istedi. bJ 
Avcı bir şey bulamıyor. 133 

ner az kaldı ayıları da sahneye · 
d. 1e 

yordu. Burada ayak dire iit1 bU 
yaptırdım. Kışın bu vaktinde 
yıların çekilerek derin uykuya dı 
lannı ve böyle bir fırtınada ~ 
çıkmak deliliğini irtikap edece 1' 
yının Oklahomada bulunatııl • 
söyledim. Hatta bu fırtınaıard: 
aktörlerinden başka hangi ak 

1 

dışarıya çıkardı! . d 
. ·ol 

Kadın, Amerikan Hill'dlı51 ,ı,, 
nazaran elindeki mısırları yaJd!I J>"• 
larr öğüterek çcrkes pastası Y' 
beklemektense kendisiyle ya" 
karnını tıka basa doldunır veaf" 
battaniye, cacala, etrafta ne 11 ııi' 

k k · - · er -1e §ına çc ere yatagına gır 

ısınırdı. ~ 

Fakat ihtiyar baba, ayak d 
caklık için muhakkak son JcalJJS,. 
ları da yaktırdı ve kadıncağıtı sO rdfo 
başka bir de açuktan kıvrarldt 

Hatta küçiicek melez ya\1fuyıl 
gece inleterek (Et, et 1) diye 
tı .. 

Dışarıdaki kar frtınalanndı 
manımız avlanıyor. Birdenbitt 
manda izleri görerek bunları ~I 
der. Avcının belindeki atın bet 
re mesafeden mandaların k~ 
1'!ıı ,.•iJ···· ....... : ... ı. ... .;.ı- -./ ........ ~~ 

raştım. • o 
Külbastı isteyen §iocuğu ;~ııı 

ta et bulunacağını gören a'/Cfı u' 
ni sıkıştırır, atına da bir rnahı:ıı 
rcrek yollanır. 

Yatağa girdi. Paristeki mülizlrnln ha
yali gözlerinin önüne geldi "Zavallı de
likanlı, biraz evvelki adamın yerinde ol
eaydı kimbilir ne mes'ut olurdu?., Fakat 
Veygelmanın ö!Umllnc, doğrudan doğ
nıya olmasa bUe bu mülb:lm eebeb ol
ınuııtu. Fon St~erden o akcıam öğ
rendlğlıidehberl ilk defa olarak Vey -
gelmarun intiharı hadisesiyle ziluü me§
gul oluyordu. DirektörUn ölüsil elan fab
rilı:adaydr. Karısı, çocukları başı ucunda 
beklemekteydiler ve onlar ağlarken bu 
facianın müsebbiblerindcn biri, barda 
tesadilf ettiği lı\alettayin biri ile gön -
lUnU eğlend.irmlştl. ''Adam sende!,, di· 
ye söylendi. Hayat bu! Çocukluğunun 

filınt birden kapalı göz kapaklarmm ek
tanmda belirdi. "Onu seven olmu§ muy
du? Veygelmanm hi~ olmazsa arkasın .. 
dan ağlryan kansı, çocukları vardı. Hal
buki onun kimsesi yoktu. Şimdi 6lse ce-
8edini bir köpek leşi gibi bir çukura 
atıverecekler, "vah zavallı!" diyeni bi
le bulunmıyacaktı. Ne anne, ne baba! 
hayatta böyle bir şey bilmemişti. Ço • 
ctikluğunda azarlanml§, döğillmUş, hep 
fena muamele görmil§; biraz büyüyün
ce raslaclığı biltnn erkekler vilcudunun 
verdiği zevk için onu fstl!mar etmişler
di. Gözlerinde garib bir hayal belirdi: 
ölmllştu, mezarlığa. götürülüyordu. Tabu-

- Söylediklerimiz sizde milcadcle ar- • ~ , erzak namına bir şeycikler kalmamış, 

Mandalar şimdi donmuş bi~ıs• 
bulunan Kanada nehrinin öte.~ 
miş , süvari buzdan geçrne1' 1 

• 

sürer, buz kınlarak ba)..Yanl• zusunu kuvvetlendirmelidir matmazel 
Şeytan... Benua ayannda. bir adamla. 
mUcadele sizin için zevkli olsa gerektir, 
çllnkU sizinle boy ölçUşebilecek yegane 
rakfb sanırım ki odur. Hem heşhur eöz
<lUr: "tehlikesiz galib gelmek 5erefslz 
bi.r muvaffakıyettir!,, 

üstelik de §İmdi bir bebek vardı ve et, 
· et 1 diye bağrıyordu. 

Gözleri kör edici kar fırtınasında mü. 
hendis kulübesinin eşiğinde, genç 'karı
sını ve minimini yavrusunu öperek ve
dalaşıyor ve etle geriye gelinciye kadar 
cesur olmalarını söylüyor. 

suya batarlar, 

Burada işe tekrar müdahal~ 
Bu soğukta, karlar bu kadar d ~ 
ca, buz hiç çatlar mı? Söz anla erll 
bil değil ki .• Baba Turner, ~~e~ 
duğu gibi devam edeceğini soY 

1 
'-- .Hakkınız var. TecrUbe edeceğim. 

Telefonun zili muhavere~i kesli. 
Kırmızıderili kadınla bebeği soğuk· 

tan tırtır titreyip, ıstıraptan kıvrım 

kıvrım kıvranırken ve en son mısır ta
nelerini de ateşe atarken kahraman 
mühendis tabiatın bütün §İd!dctlerİne 
göğüs gererek kar deryalarında dağ 
keçilerinin dolaımıyacağını bir kadının 

• ·r e 
Dere kıyısına güç bela yetJJI ~ 

vela at çıkar, mühendis te dıJ' 
manabbilmek için en son kurt"~. 
tiva eden belkayışıru suya {ırlJ 'f 
şun tedarik edehilocek en ya~;e 
buradan 7 S kilometre rnesa! 

- .... 
- Evet ekselans, burada benimle be- ~· 

raber... Baş üstune ekselans. 
Telefonu kapattı. 

.y. • • 
...._ -

- General sizi istiyor Erna.. Sütninenin ıi/a/ grccsi . - bile, bildiğini anlatmak istedim. Bu Ponca şehridir . 
General fon Rogviçle fon Strammer - Haydi şimdi c c yap! hayvanların böyle havalarda ormanla • 

WIHlllJllJUlllCJ•~1J1lD ROiMlANI -· Yavrucuğum, insan doğurmafa. ah~amryor! ~ine çok ağnlar çe
\ip çok korkular geçirdim. Ama (sakın bu mektubumu Feliıc'yo 

g~stereyim deme) bu kızın dünyaya gelmesini ben de istedim; 
belki bunun için Arman'dan gUzel olacak. 

~-· ®i;IM·EJlr.-,: ..,.~..,, 
mazsam bolki başıma bir felüket icad edeceğim. Butl~ol1' 
EndülüslUler bakiyesi kocama dn söyledim; gözleri dolU ııtı 
nihayet: "Sen no ulvi ve ne snf blr insansın!,, dcdİ.Dl; oıı 
~aka etmeğe hiç gelmiyor. 

Y.AZA,N:O N 

Babam Felipe'nin, sen cici kardenimin biraz zayıflamı§ oldu
ğunuzu söylilyor. Ama Soria dükU ile kansı gitmişler; demek k1 
kıskanıp üzülmek için bir sebeb kalmamI§! yoksa bir derdin var da 
bana yazmıyor musun'? mektubun, ne e&d mektupların kadar uzun, 
ne de onlardaki kadar muhabbetli dü§üncelerle doluydu. Yoksa bu 
da eadece benim gUnilgilnUne benzemez kardeec;iğimin bir cilvesin
den ibaret mi? 

Bu kadar yeter: bana bakan kadın, çok yazdıfyn için çıkışı):or, 
madmazel Atenais dö l'Estorad'm da karnı acıkmış. Hadi Allahaıs
marladık; bana uzun ve güzel, iyi mektuplar yaz. 

XLID 
Luh'den Rene'ye 

ÖmrUmde ilk defa olarak, Rene'ciğlm, bir M>ğUt dibinde, tahta 
kanapeye yapayalnız oturarak ağladım; Şantplör'deki uzun havuzun 
başındaydı, Önümde nefis bir manzara .•. Fakat sen gelince bir kat 
daha gilzelleşecek, çünkU burada her §ey var, \'ar ama. gUIUp oy
ıuyan çocuk yok. Senin hamarathğm bana kendi halimi düşUndür
dll: evleneli il~ yıl oldu da hlta çocuğum yok ... "Tanrı'm, d<?dim, Re
ne'nin Arman'ı doğururken çektiği acılann yüz katını çekmğe, yav
rumıı ihtilaçlar içinde görmeğe razıyım, bana o küçük AtPnal8'e 
benzn melek gibi bir çocuk ver! ... ,, Sen bana kızını anlatmadın 

ama ben onu buradan gCSrUrorum: gün gibi gilzel. Niçin bir ıey yaz .. 
madığmı biliyorum, Rene'clğim: nekadar UzüldüğümU se:ı:tyorııun 
da yaralanmı tazelemek istemiyorsun. 

Her •~fer llmidlerimln boşa çıktığını görünce içimi kara bir ke
derdir lı:aplıyor. O zaman mahzun mahzun dilşUnUp diyorum ki: 
'Ben de bir gUn kilçllk takkelPr l"l<'miyccelc miyim., b<>n d<> bir 

r ---··---~ 

Çeviren: Nurullah 
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kundak taknnı için kumaş beğenmiyecek miyim? ktiçilcük bir başı 

sarsın diye gUzel güzel tenteneleri dikmiyecek miyim? Acaba bir 
sevimli çocuğun bana anne dediğini, eteğimden tektlğinl, bana e
zlyctler ettiğini hiç mi görmiyeceği.nı? Kumlar UstUnde bir küçük 
arabanın izlerini seyretnıiyecek miyim? Bah~ernde k.mlmıe oyun
cak:ar toplamryacak mıyım? GördüğUm birçok anneler gibi ben de 
oy;•ncakçılara ko§up kılınçlar, bebekler, oda takımları almıyaeak 

mıyun? daha sevgili bir bagka Fellpe olacak o meleğin, o canın do· 
ğup bilyüdUğUnü görmiyecek mlyim ?,, 

Bir oğlum olsa da bir kadın il.g ıkını, o aşıkın yine kendisi ,Sayıla· 
C'-ik yavruda na.11ıl sever, anlasam diyorum, Bu bUyük bahçe, bu 
köşk bana ıssız. tenha geliyor. Her yer zindan gibi soğuk, karıuı
l:k. Çocukımz bir kadın yanlış yaratılmı§ bir nıal1liıka bPnziyor: 
bir. kadınların dünyaya. gelme,mlz ana olmak için değil mi? ha! bo
nlın korseli allmim, sen hayatı -görüp taddm. Zaten kısırlık her hu· 
sııı:ıta fenadır. Hani Gesner'in, Florlan'm çoban hikayeleri vardır, 

Rivarol onlardan bahsederken: ".tnsan bu kuzuların, koyunların ara
sına bir kurt. girsin istiyor,, der; işte ben1m haratım da öyle. Ben 
d(• kendimi bir insana sadakatle, fed:ıkiırhlc:la bnğlamak istiyorum. 
KPndimdl', F<>lipf''nin ihmRl ettiği ktı\"'\'l'tlC'r fluyuyonım; anne olR-

Bazı gilnler oluyor çocuğum olsun diye dokuz: gllJl 
1
eee• 

başlamak, ayazmnlara, evliyalara gitmek istiyorum. a:sı. 
doktorlara danışacağım. Kendime o kndar kızgmıın ki f 
yazamıyacağım. Allahaısmarladık. 

XLIV 
ı.ulz'den R<'ne'yc p.~:ı~ 

Maşallah, Rene! bana mektup yazınıyalı senesi oldıl·~~ 
doğruııu. Her ikl gilnde bir gelip beni gören Lul seniıı ~ttD"""• 
ını sanıyorsun'? senin sıhhatte olduğunu, işlerinizin fjrf dfl Jllll"'"'. 

mem kafi değil; senin neler dUşliuüp neler hissetUğtnlb~ 
i11terlm; ben seni sevdiğim için senin paylamanı da, aY1

011 
~

anlamamam da göze alarak bütiln dU5UndUkleriınl, bUt ,1 
birer. birer anlatmıyor muyum? • ıııeıl W 

Lakırdıları ve sadakaU.}le hayli nUfuz elde eden ,,e 1t 0Jtl' 1 
devresi bitince hiç şüphesiz bUyük bir mevkie geçcce ş~ 
dö l'Estomd parlamC'ntoda mU\'affakry0tlc>r kazanırJ<Cfl ~ 
rnya gl"lip ütihar edrcrğin(I lıc'rkcsleıı uzakta susu.p .0 t;11, 
ııısu bl"nl hayli lela~a düşıi.rüyor. Sen bütUn ürnrunU _, 
veı;:ıe~le tni ~<'çiriyorsun '? Numn, Egeria'ısından ~1~ ~rst'e 
degıldı. Ne dıye bu fırsattan istifade edip de Parıs 1 

mf'din? ılört aydır bC'n dl" ımna km·uı;ımuş olurdum. 
1 

'( 
rncvcı711 

JJ'r o 
C ı > t~fsan<'y<' ı.;or<' J!onı:ı'nrn ıı.inrl l;rolı 1"unııı, 1 

ıllp omda p<'rl kı1.1 1-:~erin ') n elanı ırmış. 
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Hi~al klübü j 
~hıttn1at·takı1nınn meydan 

oln1 vor ! ! '? 
C:cçcn scnekı Galatasaray galibi~ <'lin

dcıı ~nrn bu sene Anadolulıisanlaki 

mlisabnknda hılanbulsporu, evvnlki gün 
de takviyeli Beykoz mütekaiU~rini mağ
lüb ellen matbuat futbol ckipi şimdi do 
Hillil klübü tarafından bir mo.ç için E· 
ı enk()yüno da\'et cıclilmiı:tlr. 

Bursa futbo lcuları 
Sehrimizd e Topkapı tak ımıyla .. 

m aç _yapt ı 

"'Peki şimdi ne olacak? 1 r; ~Iarmarada takip Yflpılacak .. Mik-
' ar bulunacak. ele ~eçirilccek. yahut 
'rılacaklar .. 

; Rıza kapt:Ul limanda ) er yerinden 
tldr dı~ ordu. Acaba neler oldu? 

~ııet bey endişeli bir bakışla c:u) u göz-1 
geçirirken S(,\•lcndi: 

f: ~Şimdi biz tahmini bıraksak da Lut.. 
tnı:· krnd:miz için terlıbal alsak .. 
tt... na girmekten. donanma) a taarruz 
-·~! t • ~ " en. ortalığı \ clYcleye \'ermekten 
ırııı'tınıiren tahtelbahirin yolu eğer bi. 
~ tarafımıza u~ran:a herhalde bi7i cie 

. arnaz derim. 
..... 1\ 
~ uzum izzet bey .. Sen tertibatı ah 
d · Benim birdenbire aklım karışı\·er-

"' Peki efendım .. 
ı 

dıı_lıet kaptan divan boru unu vurdur. 
taJc Güvertede toplanan efrada vazircti. 
~~,ın tehlikeyi anlatı. Kendilerinden \I· 

a~n. adalar C'trahndan dum:mlarile 
tııı "c-lcri belli olan de troycr filotillfıla· 
hat' ıa ret ettı. Limandaki \akayı ka. 

a~ıak geçti sonra: 

~ Cocuktar: dedi. ~ozuınüzıi dört aça. 
'lııı Uu rncıun hir defa nıretı boz:tr. ü tü 

ı" do~ ı· (~J gru ı:e ırc;e yanımıza c:okulur SO· 

ıı ~~z ejderha olc:ak para etmez. Tor
• } U ) edık mi hapı vutarız. 1 • 
'~k(' . 

%ı1 ' vardıyac:ı ba~ında duracak, gö 
ıı fı ~u c.l~rt açacarız. Suda ufacık bir 
ııı 11 hop ızı. bir torpido e~rı gördük. 
" emen haber 'erec ~ız. Ilaycli. Her
~ Po ta,ının ba-;.ma: 

'tıla ırmcbat deı hal 'ardh alarma koc:
ıı ~ l.Qtfi br~ ıle lzz t kaptan da Pcle~ 

PtQ uınaııda ınrvkiine tıi-ınamrlarken 
\ı\~ Çanaktı•mda ra at i inde dura.n 

erın avaz maz bağırdığı duyuldu: 
ııa: Jorpido attılar .. Sancak bordamız. 
~ ır torpido geliyor. 

ta~~~r n~rayı bac:mı~. hem de kendini 
tı\ı 1 ığa dar atmış. ip rnerdİ\·cne c:arıl
h·ıct t. 1'nkat ne a~ağı inecek vakit buln
C;\J.; ' ne de buhmduj:hı noktadan ayrıla. 
llara2<lınan. Sü,·ari, ve ikinci c:iivari bu 

}'ı d 
~a. d urunca, kanlarının damarların-
~ıp1r~'duğunu Iarkcttiler. lkic:inde de 

llnıağa mecal kalmamıc:tı. 
Cuv 

~l:rıı ertcdc koşu~malar... Bağrı,.malar 
~arı:nda \'e ... biitün bunlara hftkim bir 
~ t h akan~ıklık ba~goc;tcrmişti. lzıet bey 
'aınıc ) apmak, merdh·cnlcrden atla. 
!opı~ 'IU\ ertedC'ki murcttebatı bir ara~ a 
~illa}( ıstedı.. Tam gcnyc doneceği 

la)c a 6<? ızlıği paralayan kulak tırm·ı· 
~;· l'lırck o~ natıcı bir patlama du· 
laıı u. Aylardır, Ycclikulc onleriııde ya-, ~:ta Yata da karine ı midye ve yo
Jı ~ ~layan sabık O manlı dcstroreri 
'ı \l' gıdcrya bir dl ra yennde sarsıldı •. 
t } ~e~·ı Sl\ ah, im I) ah, zavallı de-;t. 

Ilı 11 b ltıliı gıbı matem renkli bır du
~a Utüdu . Korkunç çığlıklar arac:m. 

ı ,~ Batıyoruz .. Terkisefine! Terk!::;e. eın· k ırleri du\·uidu. Pelenk tam va. 
tı 1

• lllından, ~akine daire ine ra tla
,~~ıft bö.imelrrin fa,lı müşterckindcn 
0 tkı Yara ile birkaç dakika içinde 

ı, ,,ta oldu .. Sancak bordasına vaslan-
"}' . 

1 , a kapandı battr. 

ıı,, ~et Çok ani olmuştu .. Göz açıp ka. 
1 illa kadar dar bir zamanda koca a
tr r nda destroyer suya gömillmü~. be 

" b' Uruklcdıği rnuretcbattan 35 'ki. 
ırk r·ı 1 İtfı a ı eye de mezar olmu,tu. 

'ı.ıı kaptanla lzzct kaptan uda bu-
ar · · k k ak" · '>a •· U\ arı. to · ·amma \ ·ıt ız 

ıı 'lı tıyo almak ml'cburi} etinde kaldığı 
eda Çırpınacak takat bulamırnr. 

,; luttuJ{u. a-.ıJdığı can kurtaraı; i. 
"'- 'r İnde ctra ftan ~·et; ccek rnr-"-1 a J • • j 
r ~ lldallan bekti\·ordu. Torpidonun 

.' ~tri 1 ırasında Pclengin iki manika 
ıı bu~den hrlamıc:. üzerinde rac:ıt Omc
~,~·un~uihı prO\·a c:ereni de yerinden 

. g•ıge ) uk cimi<;. ~nra ileri ve, 
ın hattı~., noktadan ok uzak bir 

tarafa a\'nılmuş. orada denize dü<:müş. 
tü. 

ı,azannıaga Topkapıl. lar m:u;ı 4 -1 
lllll\' ltit'ıl\ o~du,m'. 

Omer. St renclcıı a) rılaca.k bir hareket 
yapamadığı ıçin onunla birlikte ha,alan 
mı , gene direkle beraber c::.ııya düşmü~

tu. Suda ımc:ıkı dir<.-ğc yapı~tı. Biraz 
CV\ el tbti.inde oturdu~u Ç411aklığa tekrar 
tınnandı. Bu sayede imdat sandalları ye. 
ti ,inceye kadar suyun üstünde rahat ra
hat bekledi. Sahıldcn fırlayan sandal. 
l:ır \aka mahalline ko~u~t ular. 13i raz C\'· 

,·el Pclengin yanından geçen de~troyer· 
!erden iki ·i de infilakı görünce o tarafa 
ko~tu. lki taraflı de,·şirınc sayesinde ya. 
nm "aat içinde Pelengiderya müretteba 
lından ağ kalanlar tamamen kurtarıl
dılar. Yedikule kıyılarına çıkarıldılar. 

Bu haber, bahriye nezareti ile donanma 
kumandarıh~ını ~·i!cdcn çıkarını~. umu. 
mi karar"fıhı tta iki makamı ha~lamağa 
evketmi:;ti. 
Pclenekte kaybolanlar arasında bilha:ı 

a çarkçı subayları İIC' alt kat bôlmelerin 
de bulunanlar vardı . .\k~am. Ltıtfi kap
tanın elıyle \erilen raporda lıu bimleı 

teker teker tasrih edılmiş, nezaret deniz 
şehitleri listesine yeniden 35 isimlik bir 
yekun ila\'e eylemişti.. 

Bir günde, birkaç saat içinde. Ltin. 
ye önünden başlayıp Yedikulc ::ah~:e- [ 
rinde nihayet bulan müteakip hiıôi. !er 
Türk takip filoc;unu çileden çık<1r:irak 

hale·getinniş. Marm:ıranın 1 tanoul ai!· 
zında vızır \ mr dola5<"ln destroyerler.ak. 
ş::ım ü:ıtü gene eli boş. lc:tiriyeye dön
mu ter. donanmaya iltihak etmiJerdL 

Gözlerinin ()nünde cereyan edı•n Pe) ki 
c:evket muhribinin torpıllem.ini eyret. 
tikten sonra Palnıcr hcrcr.:ı:ıl:r n:whtin 
kolunu tuttu: 

- Haydi do=tum gidclim .. 

Gen İngiliz başını salladı: 
- Artık bilfiil kaptanlığa başlasanv; 

mister Palmer .. Tayfalarımza tamamen 
itimat edebilirsiniz .. E\Takınız .t~aın. 

Her i,iniz )'Olunda .. İ~te tah!elhahirleri
miz ilk adımda bir Türk deJroycrini tor 
pillcmekle faaliyetlerinin be;;meles\ni 
çektiler .. Emir \·erin. Gemiyi cenup i ti. 
kametinde yola çıkarm .. 

Palmer Da,·i:ste cevap vermedi. Yürü
dü. T~ıyfalara ~c lendi: 

- Fora amın! .. 
Serenlerdc dolaşan gemiciler yelkenle· 

ri fora ettiler. Orta e~~te bir yıldız rüz
garı fri yı•lkenliyi nazlı bir akı~la yola 
çıkardı. Palmerle Llavist dümen ,dola
bmm başında duruyôrlar, yeke)i bacak. 
tarı arasına alan eski konsolos hesaplı 
kertelerle gemısini Davistin ağızdan yap 
tığı işaretlerle te:sbit edilen rota U~erinde 
yürütüyor. Erd~ ahillcrine do!:'Tu !ler
Jivorlardı. 

14 ağustos pazar gün'u yapılacak olan 
Hiliı.1 mtitı•kaitl('ri • Matbuat maçından 

evvel bu sene birinci klime~·c geçen Hf. 
ıa.ı klübli, hem bu muvaffakıycli kutlu
lamak, hem de her gittilJC'ri yerdo ye
mek yemeden sahaya çıkmıyan gazete
cilerin bu itiyatlarını yerine getirmek Ü· 

zere Suadlyedc bir ziyafet çekecektir. 
Son giinlcrin namağHıb tnkunı olan 

Cııtsnlı ,.~ Toı•t.;:ıııılı gazet-0ciler futbol takımına meydan o
kumak cesaretini bulıııı HilaUilerin ha· 

Pazar günü Koragilmı'lıkleki futhol 
sınd:ı. sabık mıntaka reisi Fethi Hnşa-

stndıncta oldukça ı.ıhemnıi:-1..•tli musaba· 
mn Vf' <'Ski milli takını o~ uncularındaıı . 

katar yapılmış; 'ropkopı klübü tarafın· 
Sadi de dahil olmak Uznr" bi,.,.uk tar.ın-

'- " ·"' dan bir mnç ynpmıık Uzere şehdml?.C da· 
mı5 sporcular öuhmınakttıysa da, her \"Ct edilen Bursa iklndsi DurnsıX>r k!U-

·\'aptıgı· mUaahakada dnh" f'. ı· neticeler 
~ .,. bil misafiri bulunduğu 'l'opknpılılarln 

aldığını gördüğilmilz takımımızın Hilillll-
knrşıl ı~mıştır. 

l eı i O•' yenC'ceğine §Üplın etmiyoruz. 
Oyunun ilk kırk be~ dakikası kıı:n;ılıklı 

--"-O--- akınların ve tamamen mütP\'azin bir şe-
Ed' rn p y p ge ı~ n 1 kihlP cerı'ynn etmiş ,.~ hu dC'vre gol~ll:ı: 

Yunan futbol .. _oıa_ra_k ı_ııtm_ışı_ir . ...------

cularının maçı 
Edirne, ı (A. A.) - Şehrimize gelen 

Yunnnh dostlıırımız arasında bulunan mı. 
safir Yunan futbolcüleriyle .Edirne, Ya
\'UZ takımı nrnsındo. §Ctılr alanında ya • 
pılon maç çok samimi oldu ve 2.2. yu , 
\·e Yunanlı ııporculnr hakkmda halk ta
rafından gösterilen dostluk tezahüraiile l 
beraberlikle bitti. 1 

Agvalıkt'!- spor 
. ölügur? 
Biris i ıö seue li" olan 1 

l~i spor: klubil .de 
· kapandı . · 

Ayvalığın iki futbol klUbU do son za
manlnroa kapandr. Bunlard$1l biri olan 

İdnınn ,yurdu on be§ se~clik ömre malik· 
ti. lki takım do. BalıkJ!sir mınlaknsındfı 
çok d~fn biİfociliklor ' k.'1Znnmış gerek 

Ay\•alıktn ve gerekse Midillide Yunıın 

takımlariyle maçlar yapmıelardır. 
Rivayetlere vo dedikodulara in:ınmak 

lfı;ı;ımsa Bıılıkesir mınlakasında rekabet
ten korkan bazı sallıhiyetli zevatın bu 
kapanma i~indo rolleri olmuştur. Yurdu. 
muzun her la.rafında sporun bUtUn §U· 

bclcrlndc şayanı· dikkat ilerlcmcı:•r ve 

hıkişaflar olurken Eğemizin en şirin \'O 

srnnl bir ı;ehr1nde sporun ölümü acma
cak bir haldir. Binannaleyh bUtUn Ay • 
valık halkının, biİhassa kahvelerde \'ak
tini öldütmeğe malıltüm olan gen~liğin 
bugfuı için en şiddetli arzusu spor hare· 
ketlerinin ta.bil mecrasını almasıdır. 

Suda •• 
yuruyuş 

•• •• 

Yukarki genç kızın iki eli~ le tuttuğu 

ı;ky hiçimindı-ki · spor iılctlcrini sakın ~ 
karda. ~ayma.ta mahsus yeni sistem bir 
sky ıınnmayın. Bunlar suda yürUm~ğı> 

mahsus iıletlerdir. 
, :\ialüm ya, son S"nCIC'rdP hızlı giden 
bir mQtörUn pcı1lne takılarak su üzcril)de 
adetA bir •nevi sky kaymak A,·nıpa ve 
AmPrika plajlarında moda olmu§hır. İş

te kız~n yanlarında fÖrdüğünüz tahta • 
!ar da bu ~por içiı;ı bu sene ) apılan yeni 
model su skylerlndcn başka. bir şrıy drı
ğlldir. 

Fransa bis.iklet turu 
·o gün, ikindi ü tüne kadar ayni istika 

mette gıdildi. Yol cc:na.;mda Davjst 
Palmerle u un tesısi etrafında konu,,u. 
yor, bunun ıçin evvelden aldığı tertiba
tı anlatn·ordu. Gcliboluya yakrn, Hume
li ahili~e düşen Galata nahirc i cİ\<ı
nnda ahil Hum kiiylerindcn birinde 
tedarik ettiği ajanlar vasıta ile Davi. t 
ilk hazırlıklarını yrıpını~. tamamen ke
tum davraıunalarmı temin ettiği köylü. 
!erle anlaşmı~tı. 

l<'ransa bfsiklet turunun bittiğini ve J talyan Bartclınin birinci olduğu!1u dunkli 
nüshamızda yazmıştık. Dilnynnın en gilç bisikle~ koşularından biri olan bu müsa
bakHya alt iki resmi yukıırıyn koyduk. Bu ı e~imlerden biri, ltıılyan koı;u<'ııyıı hii) iik 

?.aferinin' sonunda, dostlarının kollnrına atılırkl'n göst<ıriyor. diğeri lsP. llmnsu hı
ı unun ne müşkül bir yarış c~luğıına tanı bir ispat te5kil eden bil dakikndır. Bunda 

üs, kolayca tesis etlilecekti. Hatta, bu 
i,. için icap eden yeraltı depol.arı GO~tan 
bitmiş, eşya almağa hazır bır ~·azıytte 

getirilmişti. 
Saat 17,20 ye doğru gemi GaJata na

hiye:sine iki buçuk mil mc atede kum. 
şal bir şahilin açıklarında durdu. Davist 
Palmerc. uzakta zeytin ağaçlarile gölge
li şirin ve küçük bır köyü işaret etti: 

- Geldik l\Iister Palmer!.. 
J>almer. dürbününiı Da\·i,tin go tercli

ği tarafa çevirdi. Ağaçlıkları gözden ge
çirdi.. Diirbunünii tekrar eline alır1'en 
konuşmağa giri~ti: 

- Köy sahilden epey uzakta!.. 
- Öyle oluşu daha çok 1~ımize yarı-

racak ! 
- • 'cd:n? 

(Oc\'nmı \'ar) 

da yarışçı Mallet'tıin bisikletinden yuvarlanarak "ne fena lıir şekilde 
olduğunu, bir arkadaşı tarafından kendisi 
no yardım edildiğini görüyorsunuz. 

fııtbokülcr ına'=tan C'\"'\·el 

ikinci haftaymın ilk dakikasından itt
b.lr<'n Topknpılılann ağrr basma&n bau
lndıkları görülmüş ve netekim onlarm 
bu UstUnIUğU derhal semeresini ve.rrniş

tir. 
Topkapılılar biribiri UstUne Uç sayı 

kaydetmişler, Bursalılar da buna bir gol 
ile mukabele etmiı:;Ierdir. Bu arada. Du· 
rnspor lehine verilen bir penaltıyı Top· 
kapı knleciRI kurtardıktan sonra 1stan· 
bullu futbolcUlcr Kamilin aynğUe dör • 
dilncil gollerini atarak maçı 4-1 kar.an
mağ'a muvaffak olmu§lardır. 

Galip Topkapı takrmı yakmda Buru· 
ya gidip bu maı;:ın rc\'anı:ınr or:ıdn nynr· 
vacaktır. 

Duraspor • Topkapı arasmdokl mUsa
b::ıkndan e\'vel Karagümrük ile Şahin -
apor klüblı"rl kar§ıla~mışfar, bu müsaba
kayı hııştarı sona. kadar h(ıkimir!'ti altın
da c.crüyan ettiren KarasµmrüklUl.er. i· 
kiye karsı d 11 t golle galip gclmi~lerdir. 

A) ııi !ltndda J-:minönti Hnlk<wi kupası 

nın<:lıırının finali de oynanmtııtır. 
1-'in'.llist: ttalrcıoğltr \"C Altıok k!Uble

ıindcn Altıok, "Zın ır blı tµ~11pl11 ~:ışa 
-.ıkan llalıcıoğlu E!kipiııe karşı hlr; dP 
nım·ııffnkıj elli bir oyuıı ~tknratnamı§tır 

Eksik Halıcıoğlu on blrl, ~ayanı takdir 

bir enerji ile çalışarnk • bir de penaltı 
\mçırm:ılarma rağmen - Altıoklularla 2-

t berabere kalmıığa muvaffak olmuşlar
dır. 

Bc>rabrrlikle hitC'n bu maçtan sonra 
puan i tlbn ri) 1'1 ön safta olan Halıcıoğlu 
birinC'I takıını Emfnnnll Hnlkevi kupaRı· 
ili kazanmıştır. 

Altı klup ınuhtelitini 

teşkil eden oyuncuların 

anlren1anları 
'J'. S. K. t .. tnnhul nötı;:csl fnthol ajanlı· 

l;ınrlıuı: 

lzmire gondeı ilccek olan İstanbul 

muhtclitlni teşkil eden aşağıda adlan 
yazılı i4mançılann ikinci antrenmanlan
nı yapmak ilzcre 7-8-1938 pazar günü ııa 

at t 7 de spor l~vnzımlariyle birlikte A
naı:loluhisarı ~haııındıı hatır bulunmaJe
rı tf'hliğ olunur. 

Be) koıdıı: Bıılııtolıı, :5a<lcttlıı, ::ıllwlı, 

Kemal, Turtuın, Safa, Gazanfer. 
Vefadan : Muhteşem, Mu\•alıhid, IİO • 

scyin. 
SUloymanİ\ l'.'d<'n: Rubi, Daniş İbra 

him. 
Hilalden: Hakkı. 
Tnpkııprd:ın: Hn)·rl:ır. 

---0-

Bu h Pft al< I su top u 
müsubak us ı 

'l'. ıs. K. istnnbul nol~c-sl su sporları 
\janlrğınılım: 

Grıçcn hafta Moda ) üzmP ha\"Uzunda 
yııpılamıyaıı sutopu müsabakası 5-8-193 

cuma gUnU akşamı snat 17 de Şeref 

lıa\-uzunda yapılacaktır. 

Bu mlisabakaları idare edecek olan 
hakemlerimizin o gUn ve saattC' :C'ref 
sta lındn hazır bulunmalnrı rica olu-
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~: bir ~az sabahıydı. Kırımdaki 1 
htQ taı ~1erıtıden birinin önünde, her 
~- ıçınde bir otomobil durdu. O. 
~: İçi,n~~.dört kişi indi. Bunların 
~ \rı ~ - ıkısı erkek. biri kadın, biri 

'Ci~ -istirahat evinin yazıha· 
O.~... er.. , 
-""'llOb · ı 
': 

1 den inen kadın, yanındaki 
'Caı k t>ecıU:: a, uslu dur! 

'liııcte bir n ~a. ~endisine istirahat e
sı~ Yer gostenlmesine dair olan ve-
lsu~azıhanedeki katip kıza uzattı: 

"ıatdarı t ~nin ka.tibesi, kendisine 
ile aldı. :ı~a~·ı tenbel bir eda ile eli
~ ita r tkı defa evirip çevirdikten 

.... \". Yıtsız bir tavırla: 

~ ~~ n_ıuteber değil, dedi. Çün 
~da Uzerınde imza yok! Eskiden 
ttı.ai~ kabuı ediyorduk, fakat şimdi 
'tıq 

"tı ~ ~ca ederim, ben şimdi bu im 
'l'ab·ı .Ydurabilirim? 

:~llını~ \,biz k?Yacak değiliz .. Vesikayı 
ı;: ist~~~iz! Bundan spnraki! 

S ~--bir Kafkasyah olduğu an 
~ S burunıu, kara gözlü bir a. 
S' Sizi V!Sikayı uzattı. 
~-de y~ "4:8ikanız da muteber değil. 
. '"~ losteremeyiz! 
~ ~ıeck kızın bu c~abına fena 
~ ·~ıvecılik} • Bağmp çagmnaya, kızı 
~' lstİraha e 1~~a başladı. Nihayet: 
~~U. t evının müdürü nerede? di 

'it~~. aYni 
i~dGfiin ~ıtsızlık ve ayni sükunet. 
~ ettikte Unduğu odayı pannağile 
)~li y~nra, otomobilden inen 
rı • lörnıet· . Ya döndü. Bu. uzun hı-

.bir ~nın Yakası işlemeli, iri ya-
Siı ne. · 

~ ...... ~n ~~Y?rsunuı? 
1ı; beninı " ·~•rahat e\.foe geldim. Fa-

... esıkaın d d·- l · · k. · a ıger erının ·ı gı-

'~. 
'~ nı~ bakaYim! 

~:1 nıuteber değilmiş, ne diye 

..... c~Uzların~ silkerek: 

~~ille nasıl ısterse, dedi. 
~· S &elen yolculardan Kafkas 
'-r ~~nınc1a kız çocuğu olan ka. 
~ fazla durmadılar; çıktı. 

~ı~~~ıhaneden çıkarken: 
aım~::°Skovav fhaneye gidiyorum, de. 
t~unı~:ğSıhhat komiserliğine ve 

et.? ~ 1 
.e l~lıraf çe!<eceğim .. Bu 

\ <>hır da b~ük yoldan geliyoruz. 
8aJt_-:'tncfa kız ıze Y~r göstermiyorsunuz? 
~: ÇOcugu olan kadın elini 
'"l'eı 

>tf bw:..11'_af Çtkece ~ · · 
lliıı ~~lllala çaı gınıze kendinize bir 
tidı ~ h~ ı~nız daha iyi edersi. 
la.~~ .. '8~ §tnıdi bir oda aramağa 
ı,"""1C2a hı_-".'.' Yabancı Yerde sokak or-

ltli .~d""'T ~ nı~~ı ız Ya! Siz de bizim 

~~~hita .. 
~ -,nıtlı ad P edılen Yakası işlemeli. 

aın, bıYJklannı sıvazbya. 

~.~Yır: decu 
~ .. ":"" inatçı .;;:n burada bekliyece. 
tf~ '6yledi danum. 
!lıtj ·~~ 9fındaı kten eonra, ziyaretçile. 

~ ve ,tz-!elerd~~ birini çeke· 
~ ltfran "Çi hnı gözden geçirmeğe 
~ ~ ~ n Y~zı~ kızla gözgöze 
~ ıın ODUndeki def terleri 

~u: 

V. Ardov 

- Nasıl işiniz ağır mı? 

Kız. dargın bir sesle: 
- Hafif olacak değil, tabii ağır, dedi. 

Ve ilave etti: Niçin soruyorsunuz? Siz 
kimsiniz? 

- Demin buraya gelenlerin bir eşi .. 
Vesikası buteber olmıyan. 

-Ne? 
Bu esnada yazıhaneye, istirahat evinin 

mutfak i~ilerinden beyaz önlüklü ve 
beyaz ba~lıklı bir kız girdi. Masaya doğ
ru eğilerek: 

- Oleçka. dedi, patatesimiz bitti. Pa
tates istemeği unutmayınız! 
Yakası işlemeli adam sordu: 
- Siz burada çok mu patates sarfedi

yorsunuz? 
- Eh şöyle böyle .. günde 40.50 kilo. 
- Bir hayli sarfediyormuşsunuz! Pe. 

ki bunu nereden tedarik ediyorsunuz? 

İstirahat evinin mutfak i!5Çisi; 
- erine KQre'" kah .. diyÇzahat ver

meğe girişti . .Fakat sert yüzlü Oleçka der 
hal arkadaşının sözünü keserek: 

- Arkadaş, dedi ,siz bütün bunları ni
çin ve ne sıfatla soruyorsunuz? 
Yakası işlemeli adam hafifçe hayrete

derek: 
- Sormak yasak mı, dedi? Ben patates 

hakkında soruyorum, sır sayılacak gizli 
bir şey sormuyorum ki.. , 

Bu sırada yazıhaneye, kıy af etinden is
tirahat evinde oturanlardan biri olduğu 
anlaşılan uzun boylu bir adam girdi. 
Yazıcı kıza hitap ederek: 

- İstirahat evinde daha üç gün kala. 
bilmem için vesikamın müddetini uzat. 
mak lazım. Bilmem yaptınız mı? 
Yazıcı kız: 
- Biliyorum dedi. Bi~az bekleyiniz! 
Uzun boylu adam, içini çekerek itaat-

kar bir tavırla, yakası işlemeli adamın 

yanma oturdu. Yakası işlemeli adam, ya· 
nma oturanı bir müddet süzdükten son
ra: 

- Na5d, diye sordu, burada yemekler 
iyi mi? 

Uzun boylu adam, ihtiyatlı bir dille: 
- Eh, dedi, şikayet edilecek kadar fe. 

na değil. 
Yazıcı kız öfke ile yerinden fırladı: 
- Bana bakın arkadaş, dedi, siz ne 

hakla ve ne sıfatla herşeyi soruşturup du 
myorsunuz? Şimdi ben müdüre gidiyo. 
rum. 
Yazıcı kız deli gibi yerinden fıi-ladı. 

Yazıhanenin kapısını şiddetle vurarak 
dışan çıktı. Bir müddet sonra da, amiri. 
ni yakalamış olduğu halde bağırarak i· 
çeri girdi: 

- Buyurunuz gözlerinizle görünüz, 
Nikolay Zogino\.iç! lki saattenberi bura
da oturuyor, ve a.deta bir müfettiş gibi 
her şey hakkında izahat istiyor. 

İstirahat evinin nıiidürü, lmirane bir 
tavırla: 

- Vesikanızı gösteriniz, dedi! 
- Mademki muteber değilmiş ne diye 

gösterec:?ğim? 

Müdür bir müddet düşündü. Salçalım ka 
şıdı. Sonra biraz başka bir tonla: 

- Siz müfettiş m•siniz? diye sordu. 
- Öğrenmenize ne lüıum var? Benim 

buraöa kimseye tararım yok Biraz daha J 
oturduktan sonra kalkıp gi?eceğim. 

1\iüdür, :.akalmı bir defa daha kaşıdı. 
\'e bir fısıltı ıle yazıcı kıza sordu: 

- Mühürlerin üzerinde imza yok diye, 
bunun yanında kaç kişi çevirdiniz? 
Yazıcı kız ürkek bir fısıltı ile cevap ver 

di: 
- İki kişiyi.. Bir de çocuk •. 
Müdür, şahadet parmağını masaya vur 

du .. Sonra ayni parmağının ucuyla alnı
na dokundu. Nihayet, yakası işlemeli a. 
dama dönerek geniş bir tebessümle: 

- Arkadaş, dedi, siz ister müfettiş o. 
lunuz, bter olmayınız! Bu bizi o kadar 
alakadar etmez. Bütün işlerimiz yolun
dadır. Muamelemizde en ufak bir kırta
siyecilik bile yoktur. İmzaya gelince: 
Vesikanın altında mühür olduktan son
ra imza olmasa da olur .. Odanw göster. 
meme müsaade eder misiniz? 
Yakası işlemeli adam kaşlarını çata. 

rak: 
- İyi, dedi. Fakat ilk önce eşyalarımı 

gidip getirmem lazım. 
Yazıcı kız titrek bir sesle: 
- Fakat siz buraya bir tek bavulla 

gelmiotiniz! lgte bavulunuz da yan\-
da. 

- Yoldaşım, siz buyurunuz eşyanızı 
getiriniz! Ben de sizi birinci katta 23 
nwnaralı odada beklerim. 

- Pekala. 
Yirmi dakika sonra yakası işlemeli a

dam elinde iki bavul olduğu halde kori 
dordan içeri girdi. Arkasından da, etrafı 
na ürkek ürkek bakınarak kızı Galoç
kayı elinden tutmuş olduğu yukarıda ta
nıdığımız kadın geliyordu. 

İstirahat evinin müdürü, elindeki anah 
tarlan salhyarak: 

- Buraya, buraya, buraya buyurunuz. 
dedi. (23 numaralı odayı açarak misafir 
leri içeri aldıktan sonra) yanınızdaki de 
herhalde refikanız diye ilave etti. 

- Hayır. Benim kanın evde kaldı. 
Bu ise, demin gelip de. mühründe imza 
olmadığı için geri çevirdiklerinizden bi
ri .. O çocuğile beraber burada oturacak.. 
tır. 

1 
Yakası işlemeli adam bunları söyledik 

ten sonra 23 numaralı odanın anahtarı. 
nı kadına teslim etti. Ve kati bir sesle, 
odayı terketmesini müdü~ söyledi. 

Koridora çıktıkları zaman, müdür, el
lerini oğuşturarak: 

- Size llyık bir odam daha var, dedi. 
Fakat iki kişilik .• 

- Zar.ar yok. Esasen benim, odaya ih
tiyacı olan,•bir arkadaşım daha var. Ve
sikası imzasızlardan biri daha .. 

• • • 
Otomobille gelen dört yolcu da akşam 

yemeğinde masanın başında oturuyorlar 
dı. Kafkasyalı, önündeki tabağı büyük 
bir iştiha jle silip süpürdükten sonra sor • 
du: . 

- Doğrusu ben bu işe hayret ediro
rum, dedi. Siz bu adamlara ne dediniz, 
neler söylediniz? 

- Hiç bir şey söylemedim. Onlar 
söylediler ben sustum, sadece etrafı tet. 
kik etmekle iktifa ettim. Halbuki borok. 
ratlar bu gibi hareketlerden çok yılarlar. 
Sizi müfettiş, müddeiumumi, müstantik 
falan zannederler .. 

- Mükemmel doğrusu .• 
- Ben daima kanma mühim bir şahsi 

yet olduğumu söylerim de o bana bir tür 
lü -inanmak istemez.! 

Lüzumlu TelelonlM 

2 AGUSTos· - 1938 SALI 
Hicri: 1357 - Cemaziyelevvel: 5 11............ . ........... 

4,57 19,26 
..... ...... ette Dlaıll .uı... ,_ .... 

4,57 12,20 16,15 19,26 21,14 2,56 

ran11ın: . 
lstanbul için: 24222, Reyotlu için: 4464', Kadık81 lçlnı 10020, Uıkildaı 

tçl n : 6U62$. 
Yeşllk6y, Uakırköy, Oebek, rarabya, BOyllkdere,Penerbahçe, Kandilli, Eren. 

k~y. Karıaı, BüyOkada. Heybeli, Buıııaı. Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yanıın derr'!k kiridir. 

Rami ltfalyeat: 2'l7tl 
Uentı • • 38. .20 
He)· azıt kulesi: :.! 19!16. Gala la yan11n kulesi: 40080. . 
Sıhht lnıdad: 44998. MOddelumumUlk: 22290. Emniyet mOdilrtnp: 2•382. 
Elektrik Şirketi: Ueyollu: 44801 • lstanbul: 24378. 
~ular: idaresi: Heyotlu: 44783. Bntktaı: 40938. Clbalh 2022t. Nwııoam .. 

niye: 21708. OskOdar • Kadı.köy: 60773. 
Havaıazl: btanbul: 2437&. KadıkGy: G0700. BeJotta: "''2. 

T akai Otomobili istemek için 
Beyoflu ciheti: 49084. Bebek clbell: 31. 101. Kadık_67 clbeU: 10•47. 

Denizyollan 
lstanbul acentelili: 22740. Karak&1; '2362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 hmit, 18,30 Mudanya, 19 Karablp, 20 BanC!ırmı, Ga· 

laladan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Top"aneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 AYT• 

lık, l 8 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 Jzmlt, 18,80 Mudanya, 20 Bandırm11t Ga1atad9a 

12, Karaıienlz, 
Cumarlesf Tophaneden 24, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, AJTalık, 

18, Rarlın 
Pıııar Tophaneden 9, Jmroı, 90,30 Jımit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 tı. 

mir Sür, 12,. Kar~dcniz. 22,20. Mudany~, , ' 

Müzeler 
Avuorra, Roma. Bizans, Yunan -.rltrl" CtnUI K8şk, Asker1 UllH •• 

ınrnıc,;lnr, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhbt Mllzt: 
(Hu mftzeler herglln saat 10 dan 18 JI kadar acıktır.), 
Türk n tıı!Am eserleri milzesi: Pazartesiden batkı berılln aaat_~O dan ll ~· 

kaıhır ve Cuma günleri 18 dan 17 Je kadar açıktır • 
Topkapı Mllzest: HergOn saat 13 den 11 J'8 kadar açıktır. 

r~ ~mleket D•şr Deniz Selerlai 
nmıınnyıı 'IOJ)Urları: Cumartesi ıtınlerf ıs de K6stenceye; Satı ,On1erl ti "' 

Pire, Ueyrut, bkenderiye. 
ltalyan vapurları: Cuma lilnlerl 1ı1at 10 da Pire, Brendlal, Venedlk, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lııtnsyon MOdilrlfilll Telefon 23079 
Seııııılon ek~presl hergfin Sirkeciden ıaat 22 de kalkar,., ATrupadan ıetent 

saat 7,:!5 le Sırk~lye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıelir • 
Edırne postası: HerıOn ıaal 8,50 de hareket eder, 10,33 de ıellr~ 

Anadolu hattı 
Her11Dn hareket eden ,ımendiferler: ---·· 
~aaı 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır "' Samsua, 15.36 da 

ı-:sklşclıır, 19,10 da AnkaTa ekspresi, :40 de Adapaınrı. 
Du trenlerden ıaat 9 da hareket eden Ankara mubteUU Paaartesl, Çarfaınba 

"' <.:uma günleri Haleb Ye Musula kadar sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

İnhisarlar idaresinin tsküdarda Şemsipaşa tilllln ba1'ımevi içtn şartnam4!. 
si mucibince alınacak, 2 tonluk maa teferrüal bir adet yük asansörü kapalı ~l'f . 
usulile eksillmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 6000 Ura olan bu eksiltme )'&. 

nnki çarşamba günü saat 3 de idarenin Kabalaştaki levazım ve mllbayaat şube. 
sinde yapılacaktır. 

GF.ÇEN SENE BUGnN NE QLDU? 

• Fransız askerine yapılan taarruz üzerine Fr:ınsa Japonyayı protesto etti r 

SUBAY'ın 
KaçırdıOa kaz 

Her renç kızın, her kadmıa 

her ıevenin okuyacaiı ince, 

içli bir •tk ~ 

Yakında HABER'de 

ıstanbul Radyosu 
2 AGUSTOS - 1938 SALI 

18,30 hafif müzik, 'fepebaşı beledl)'e 
bahçesinden, 19,15 konferans, Kadıkfy 
halkevl namına, Şevket Salih, (Çocuk bas. 
talıklan), 20 saat ayarı, Granviç rasatba. 
nesinden naklen, Vedia Rıza ve arkadaıta.. 
rı tarafından Türk musikisi ve halk şarkı-
ları. 20,40 Hava raporu. 20,'3 Omer Rıza 
Dolrul tarafından arapça söylev, 21 saat 
ayarı orkestra, 21,30 Muzaffer llket ve ar. 
kadaşhın tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıtan, 22,10 Müzik ve varyete, Te 
pebaşı belediye bahçesinden naklen. 22,50 
Son hılebrler ve ertesi günün proaramı, 
23 saat ayan: son. 

Alemdar Sineması 

IKlFILM 

' Halk Kahramanı 
Kral Eileniyor 
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Tarihte 

lÜlytYı k ca~ kD©llr 
Paris'in en 

idam 
qüzel kadını nasıl 

olundu? 
<dlcam(ğ)a evveD kadını 

v ıre yatto1rd1Daır; yük sek 
fQ>Dır yeır<dJen aOneına dam
oa (ğ)aımıa ~aynaır SlYI < 

l}(at~oOaır; 1Falkat 0 0 suç '· 
@~~aı~o coaın sevgDDDsD· ,' 
nön da~o _veD'medD. ~ 

A vusturyanın Al manyaya ilhakından 

sonra fon Papenin gözden düştilğü ha
ber verilmişti. Viyana elçiliği eden ve 
A vusturyada nazı nUfuzunun bü.yümesi
ne yardımı dokunan fon Papenin, Aws
turyamn ilhakından sonra mevkiden düg. 
mesi hayret uyandırmı§tı. 

Fon Papenln hususi katibi Kettelerin 
de öldürülmüş olması bu hadiseye es -
rarlı bir mahiyet vermekteydi. Ondnn 
sonra fon Papen hakkında vazıh malu
mat alınamamıştır. 

Fransızca Parl Suar gazetesi, fon Pa
pen hakkında neşrettiği bir yazıda, es
ki elçi ve hariciye nazırının me:ılek ha
yatını anlattıktan sonra, Viyana elçiliği 
zamanına geliyor ve diyor kJ: 

Avusturyada fon Papen evvela mll§ -
külatla karşrlaşm::ıtır. Viyana başrahibi 
kardinal (insanın rUya gördüğünli zan
nedeceği geliyor) onu kabul etmek isle
miyordu. Fakat, sonra yavaş yavaş fon 
Papen ağlarını örmeye başladı ve geçen 
12 şubatta zavallı başvekil Şuşning ni
hayet bu ağlara dilştil. 

GörUnilı;ıe bakılırsa fon Papen Führe
rine bilyük bir gayretle yardım etmek
ten başkn bir şey yapmamıştır. Fakat, 

'içindeki hisleri acaba nasıldı? Fuşe de 
Nnpolyonn karşı fedakar bir adam vazi. 
yetinde görünliyordu; o .Fuşe ki, Otrant 
dilkaSl olduğu zaman silahlarının arasın
da yılan taşımıştır. 

H!ikümet darbesi çıkarmak vazifcsile 
Ç1.lışan fon Papcn 1915 de Meksikada 
ınağlüb olmuştu, fakat ondan sonra mal. 
l:mna, 1932 de Almnnyada, 1938 de A-

. birçok idarelerin devrildiğini 
tUr: o, bizzat iki idareyi kendi 
mezara gömmUştür. Fakat bU 
heyecan duym"'ıı gibi görUnJ!l 
martta bir general ile "hUcuJ!l 
efradından biri etrafmı kuşa 
lümseyordu. Fakat acaba taillD 

gUlUmsiyecok mi?,, 

Ayni gazetenin Viyanadıın Jı• 
ğına göre, bu gilnlerde oradB• 
gln yakında yine Belveder 
gönderileceği hakkında bir IJ8) 

Malfıll':lur ki, Şuşning,, te 
sonra Belveder ı;ıatosunun b 
bir binaya kapatılmıştı. Sontll• 

Dolfus meselesinden dolayı da 
mak üzere Metropol oteline n 
ve tahkikata başlanmıştı. 

Ayni haberde, Viyanadald }. ., 
hafilinln bu ı;ınyiayı tekzlb cttiJl 
rilmcktedir. 

Diğer taraftan bir gazetenlıl 
malümata göre, Şuşning haldt 
hamlardan Uçil asılsız çıkınıştıf 
cihetlerden muhakemesine r· 
memiştir. Bunlardıın biri, esld 
lin vazifesini suiistimal ctınesl 

Şuşningin itham edildiği suç! 
ğeri Awsturyada kanuna n)"ltır' 
reyiam yapmağa teşebbUsUd. 
baı;ıve>killn bu cihetten suçlu 0 

da karar verilmiı;ıtir. 

Şuşningin itham edildiği M 
da, Dolfu~un katilini idama ın 
miş olmasıydı. Bunun da ınub 
de bazı zorluklarm çıkmasmdaıa 

vusturyadn yer bulmuştur. Fon Papcn larak vazgeçilmiştir. 

/ -... 

Tarihi yazılarile mt~1zur bir Fransız 
muharriri, eski devirlerin biiyiik sev
dalarım tetkik ediyor ve yazıyor. 

Site bzlgün, nmharririn bu yazıların 
aan birini veriyoruz: 

1696 nisanının sekizinci çarşamba gü.; 
nü Klod dö Tike, üniversite sokağında 
oturan akrabasından birisinin, dö Vil
mürün evine yemeğe gitmişti. 

O vakitler bir mahkemeden başka bir 
şey olmıyan Paris parlamentosunun dör 
düncü dairesi azalarından olan Tike el
li yaşını çoktan geçmişti. Zayıf, ağır baş. 
lı ve ihtiyati bir adamdı. Zengin fakat 
hasisti. Soğuktan ürker, bir kedi gibi a. 
teşin başına büzülüp otunnaktan hoş.. 

tanırdı. Zavallı adam servetine, mevki
ine rağmen aile hayatında hiç de mesut 
değildi. Aile hayatının bir cehennem 
halini alışında suç acaba kendisinin mi, 
yoksa kansının mı? Belki de her ikisi
nin. Fakat muhakkak olan, kadın koca 
smdan hem çok genç, hem de çok güzel .. 

Senelerdenberi aralarında bu anlaşa
mamazlık sürüp gidiyor. Tike bir çok 
akşamlar evde yemek yemiyor; geceyi 
C:lışarda geçiriyor. 

Bu akşam, Tike, akrabasının evinde 
iştiha ile yemek yedikten sonra saat ona 
öoğnı ev sahibinden izin aldı .. Ev sahibi 
misafirini evine kadar götürmesi için u
§ağını çağırdı ve sıkı sıkıya emirler ver. 
di. Çünkü o devirde Paris sokaktan ka
ranlıktı ve gece saat dokuzdan sonra bu 
rokaklarda dolaşmak hayli tehlikeli bir 
~Y oluyordu. Jki adam sokağa çıktılar. 
Sert bir rüzgar esiyordu. Soğuktan çeki
nen Tike biraz ısınayım diye hızlı hızlı 
yürüyor, uşak arkasından adeta koşuyor
du. Tikenin evinin bulunduğu Senper 
sokağının köşesine yaklaşmışlardı. 
birdenbire aralık bir kapıdan iki adam 
sokağa fırladı ve tehdit edici bir ses: 

- Jşte seni yakaladın, diye haykırdı. 
Ç<>ktanberi seninle kozumuzu paylaş

mak istiyordum. 

Bir rovelver sesi. sesizliği yırttı. Tike 
elini göğsüne götürdü, fakat yere düş
medi. O vakit, hücum edenler kılıı;lari
le zavallı adamın üzerine atıldılar. Ihti. 
yar inliyerek yere dü~tü. 

Sessiz sokak derhal canlandı, pencere 
ler ışıklandı. kapılar aı;ıldı, gecelikli in.. 
sanlar sokağı doldurdu. herkes yaralının 
ttraf ına birikmiş, her biri bir nasihat ve
riyor. her kafadan bir ses çıkıyordu. Ti
keyi çok yakında olan evine götürmek 
istediler, fakat yaralı itiraz etti: 

aaam Tike; dşıkile bir olup öldı"lrtmeğe teşebbüs ettiği kocası ve idam olunduğu 
mey darı 

- Hayır, hayır, oraya olmaz, beni 
geldiğim eve götürünü:. 

Tike tekrar akrabası;un evine ta_şm
Öı. Gel~n cerrair' zavallının vücudunda 
~ yara saydı, fakat yaralar tehlikeli ve 
öldürücü görünmüyordu. Tike gece sa
baha kadar ateşler içinde sayıkladı. dur
du. Ertesi sabah Şatle komiseri tahkika. 
ta el koydu. Ve Tike kendisine ilk soru
lan suale: 

- Benim karımdan başka dü§mamm 
yoktur, cevabını verdi. 

Sevgi ve kin 

Bu vakadan 35 sene evvel, Meç ~eh
rinde Nikol Anjelik isminde bir kız doğ
muştu. Bu klZın babası Karliye isminde 
hali vakti yerinde bir kitapçı idi. Kız, 
doğduktan birkaç sene sonra annesi öldü; 
bu ölümü kısa bir fasıla ile babasının 

ölümü takip etti. Oksüz kalan Nikol ve 
babası mühim bir miras bırakmıştı. Kızı 
halası yanma aldı ve on sekiz yaşına ka
dar büyüttü. 

On sekiz yaşında tamamile serbest ka
lan Nikol iMediği gibi eğlenmeğe başla
dı. Ç,Ok güzel olan genç kızın etrafında 
delikanlılar pervane gibi dönüyor, fakat 
o kimseye yüz vermiyor, bütün evlenme 
tekliflerini reddediyor, evleruneğe değil, 
eğlenmeğ bakıyordu. 

Seneler böyle geçti. Nikol yirmi üç 
ya~ındadır. Tike ile evlennıeğe karar ver 
di. Bu karar herkesi şaşırttı. Tike ihti. 
yardı. Çirkindi. Vakia parası ve mevkii 
vardı ama Nikol de zengindi. binaena
leyh bu evlenmeye bir menfaat evlenmesi 
de denemezdi. 

Tikenin genç karısı güzelliği kadar ne. 
şesi ve zarafeti ile Paris kibar ale
minin teveccühünü kazandı. Salonlara 
girip çıktı, etrafına birçok takdirkarlar 
topladı. 

Kadın bu izdivaçta saadet bulamadı .. 
Kocası, kendisini çok arzu ettiği kibar a
lemine ,·akia sokmuştu, fakat bu Nikole 
pahalrya mal oldu. Genç kadın bir defa 
Tikenin söylendıği kadar zengin olmadı
ğım öğrendi. Hatt~ kocasının birçok borç 
!arını kendisi ödedi. Ve o günden sonra 
kocasına karşı sönmez bir neftet duyma
ğa başladı. 

Kadın, kibar aleminde dolaşırken kont 
Jilber Monijorja rast gelmişti. Kralın mu 
hafız alayında yüzbaşı olan bu genç za. 
bit genç kadının baŞ'Inı döndürdü. Se. 
vi5tiler. Delicesine, çılgıncasına sevişti. 

ler. Gizli birleşmeler bu sevginin tabii 
bir neticesi oldu. 

Jki scygili, biribirinin olmak i~in Tike' 
yi ortadan kaldınnağı da dü~ündüler. 
Katelen isimli bir ~erseriyi para ile kan
dırdılar. O da Tikenin yolunu bck1emeğl 
ve onu öldurmeği kabul etti. 

Emsaline ibret o!surı diye •.• 

Halbuki Katelen beceriksiz birisiymiş. 
Tikeyi öldüremedi. Parlamento azası ka
rısı aleyhine dava açtı, kadını tevkif et-
tirdi. 

zyoJları şletmesi 
4 Ağus os Bandırma Postası yapılm ı~~ 

vapurunu::ı 5 ağustos ·cum;ı sabahı Bandırma sef erı11 

ması münascbetile istanbuldan 4 ağustos perşeınbe ıto 
kalkması Hiı:ım gelen Bandırma postası yapılmıya<:atrl 

Davanın takibini deruhte eden müdde- bu ve-ile ile itiraf ettirilmek istenilince larından müthiş bir fırtına kO ~ 
daktan boşanırcasına bir yagJl'I 
dı. Merasim yeri karıştı. }lal~ 
lerde sığınacak bir yer aram 
dular. Cellatlar, mahkamI:ırı ge 
diyanlar saçak altlarına kaçtılar· 
Tike ve Murra gökten boşaııarı 
da dakiaklarca yalnız kaldılar. 

iumumi çok mlişkül bir mevkide kalmış. 
tı. Kibar bir adam olan bu zat madam 
Tike ile bir çok salonlarda karşılaşmış 

güzel kadının zarafetine hayran kalmış, 
hatta o da bir çokları gibi kadına kur 
yapmıştı. Bu kadını muhakeme etmek 
ve mahkum ettirmek hayli elemli bir iş 
olacaktı. 

itiraz etti: 

- Beni i~kence altında öldurseniz bile 
bunu söyliyemem. Çünkü böyle bir şey 
yoktur. Jilber suçsuzdur. 

Artık adalet tabii cereyanını takıp ede
cekti. Karar tasdik için krala arzedildi. 
Jilber son bir ümit ile on dördüncü Lui
nin huzuruna çıktı. Her şeyi açıkça an. Nikol bu feci vazi)•ette dahi soğuk kan 

lılığmı muhafaza etti. Kadın Katelen ve 
arkadaşı Murra ile beraber hapse atıldı-. 
J ilber davaya dahil edilmedi. 

• !attı ve se'igilisinin affını istedı. Mai}·et 
zabitini çok seven kral belki de Nikolü 
afedecektıf. Fakat Paris başpiskoposu 

Dava hayli hararetli oldu. Parlamento 
azalan meslektaşlarının öcünü almak 
istiyorlar, Nikolü beğenen, hatt§. seven 
nüfuzlu adamlar kadını kurtarmağa uğ
raşıyorlardı. Da\ a Paris parlamentosun
da görüldü. 3 haziran 1699 tarihinde 
parlamento hükmünü bildirdi. Bu hü. 
küm herkesi şaşırttı: tık defa Tikenin 
üzerine hücum ve onu öldürmek için 
para alan Katelenin suçu sa.bit görüle.. 
mediği için beraat etrni), arkada~ı J\lurra 
asılma~a mahkfun olmuştu. Nikolün cel
lat baltasile başı kesılecekti. 

Hükmün infazından ewel yapılacak 

bir i~ daha vardı. O vakitki Fransız ka. 
nunlcırına göre idam mahkOmlarının suç
larını itiraf etmeleri şartile suçunu ağzile 
söylemiyenlcrin idamını kanun menedi
yordu. Halbuki ne Murra ne de Nikol 
suçlarını itiraf etmemişlerdi. Onun için 
idamdan evvel işkence edildiler. Mur-

1 
ra falakaya yatınldı .. 35 inci sopada 
dili çözüldü, itiraf etti. 15adına da kızgın 1 
su işkencesi ettiler: Yere yatırdılar ve 
alnı üzerine yüksek bir irtifadan damla 
damla kaynar su akıttJlar. Kadın daha 
ilk damlalarda: 

- Doğrudur; bana isnat olunan bütun 
suçlan yaptım! diye haykırdı. 

FakM Jilbcrin suç ortağı olduğı.ı da 

da kralı ziyaret etti. Pariste birçok ka. 
dınlann kocalarına ihanet ettiklerini, 
her tarafta papazların günah çıkarma 
kulübelerinde böyle yüzlerce maceraya 
şahit olduklarını analttı. Emsaline ib
ret olsun diye bu cezanın tasdikini İste. 
di. Kral başpiskoposun sözünden çıka
madı. Hükmü tasdik etti: 

o .ümü11 eşığinde yapayalnız 

Bu asrın insanları ölum cezalarını sey
retmekten vahşi bir zevk alırlardı. Bu 
lıükmun infazında da binlerce insan bu
lundu. 19 haziranda Grev meydanında 

bütün hazırlıklar tamamlanmış. dar.ira
cı dikilmiş. seyirciler için hazırlanan tri-

bün bitmi~ti. Fakat bunlardan ikisi se
yircilerin çokluğu yüzünden yıkıldı. Ya. 

ralananlar oldu. İşte bu kalabalık meyda 
na :\'ikol ile Mwrayı taşıyan araba gel
di. Saat sabahın beşiydi. Çok sıcak bir 
haziran gecesinden sonra in bulutlar se
mayı doldurmu)u. 

Madam Tıke uzun, be)·az bir gömlek 
gi}ınişti. Tali in bu feci darbesini boynu

nu bü"kerek karşılamıştı. Araba beledi. 
ye daire<;"nin karsıc:ına hazırlanan idam 
yeri onilndc ciurdu. Bu sırada Faris ufuk 

Onlara acıyan, onları duşünell 
adam çıktı. Bu adam, ceza~ jja 
den sonra cesetleri götürmek ıç 
arabanın arabacı5ıydı. Araba~i 
sarmak için getirdiği kalın "-e.;_. 
şambayı mahkOmlann uıerı 
merhametini gösterdi. 

Fırtına içerisinde, gökten Y~ 
şamrken. siyah muşambayla 6 ı1J. 
elbiseli ölüm mahkumu kadınıı 
Şekispirin tiyatrolarına yakı~a 
ne değil midir! 

Fırtına sakinleşince. hadic:atl 
ası 

şını aldı. Evvela Murra . d 11 
Cellat madam Tikenin cıırı c 
Kadın haşin bir hareketle kefl e 
me sürükliyen bu sert ve kU':. 

. öpttl· 
kurtarıcının elini öper gibı 
yerinin basamaklarına do~fll g 
Kimsenin yardımına Jüzu~ 

3 saçlarını topladı, diz çöktU· ~. 
kütüğüne koymadan evvel. ı.ııt 

~ ··""'c ,•a tü ve sonra başını kutug · 

Hüküm yerine getirildi., 
ol Bu faciadan sonra ya~ı} j 

ce: 

Mösyö Tikenin yaralarJ ç~ 
oldu. Kanc::ının mirasına k

011 

nelerce yaşadı. Jilber maiyet. 
. · k rttı• ayrıldı. Seferlere ıştıra 

1 
bİ 

oldu ve elli ya~ında iken dll 
cYiendi. 
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anlaşması 
11 

nasıl 
Pra 

" nsız gRzelelf-'rinden biri, anlaşmayı "Avrupanın şarkında sulh eserine 
tnrıt~' 1 <A. A.) - Balkan An- işine ekseJAnsınız kendilerine bas 
l'l1kte :ı~ llutgnri tnn nrnsıncln Seln- olan .ıUyUk otorlto ile riyaset buyur
lo n za ohınnn itllitf nıüntıbcbctl· muşlardır. Cumhuriyet hlikümetl 

karşılandı? 
mühim yardım,, olarak görftyor 

nlknn I'\ 
llıtrııın · ntnntı <luinıi koıııi:.yo. 
taı. n halen rci i lmlıınnn .1\1. l\Je· 
tu ı\ ' Hnrtcil·c \ "ekili Tc\·fik RUş· 

namına ve kendi namıma ekseıa.nsı
nıza e n s amimi ve hararetli tebrlk
!erlml arzederlm. DUn imza edilmiş rn , 1 "aıı0r e hılgnr Bnş\'ckili Kösei· olan mUhim akttn bUtUn Balkan An· 

l<!au n~nsıncın nşuğıdaki telgraflar tantı de\"letlerl ile Bulgaristan ara-
ta8e~~~ıl~iş; ır: sında bir ' 'Hak ve itimat esasına 

. ev ık RüGtU Ar815 rnUstenlt yeni bir devrenin mukad-
Hnrlclye Veklll demesini teşkil edeceği ve bu suret-

a~k ANKARA 
rasınd an Antantı lle Bulgaristan a-
de ~ar: akdi hususuna son derece
llatneyı ımınız dokunmuş olan ltl1U
llıt81011 Balkan .Antantı dalmt ko
l{öseıv unun hnlon reisi sıfntlyle B. 
Eıkseıtı anor il e imza etmiş olduğumu 
tıın. nsınıza bildirmekle babtıya-

~Ili no,.,. 
•l2e h er Yardımınızdan dolayı 
kan a:~aretıc teşekkUr ederken Bal
liy6u 

1 
antının sulh idealine merbu

la.ı:ı bil n bir delilini teşkil edecek o-
u nıe 'lıı~" sut htıdtseden dolayı ıe-

ı: •"Uy tillllltız lllaktayım . lmza etmiş oldu-
"-ııtant akıt, kantım ki bUtUn Balkan 
lra.ttrı11a.ı devıctıerl ile Bulgaristan 
tıa Yeni bir vifak ve itlmat esaeı-
" llıllate it ~Cl\·rı n bir te§rlki mesai 
t ııtn nı. 
eşrı1cı Ukaddemesl olacaktır. Bu 

\·e \' tı:ıesaı milletlerimizin refahı 
arını d 

tlı:ı rn a ada sulhun takvl)'est ı-
k asrur ~fatı olan gayretlerimizin mU-
1'1ne dolmakla beraber umumi sulh 
t ek ır, 1Yrtıetıı blr yardım olacak-

~kııeıttns l\IETAKSAS 
Metaksas 

l3aş,·ek11 \'e Hariciye Nazırı 
aalk AT!NA 

ll.tasıı:ıd ~n Antantı He Bulgaristan 
hetırıe a 1 ltllAfın imzası munase. 
lllı.ıe Oldgönderınek lfitfundrı. bulun
llıt11a11 Ulunuz nnılklne telgrafı· 
tetıe t dolayı ekıellnsınıza bara
Jıaıkllu eşekkur ederim. DUnyada 
ö rec Antantının hakiki simasını 

l'rıasırıa. ~k "e onun prestijinin art
lıdltı:ı olacak olan bu sulh 

le Yarımadada sulhun takviyesi çer
tevel!ll dahlllnde umumt sulh işine 

mUesslr bir ynrdım olacağı kanaati
nize tamamlyle iştirak ederim. 

DR. ARAS 

B. Dr. Tevfik RUştü Aras 
Hariciye Vekili 

ANKARA 
Bulgaristan ile Balkan Antantı 

arasında akt! hususuna son derece
de yardımınız dokunmuş olan itilU
nameyl Balkan Antantı daimi ko
misyonunun halen r e isi sıfntfyle B. 
Metaksas ile imza etmiş olduğumu 
ekseıtmsınrza bildirmekle bahtiya
rım. 

MUnev\'er yardımınızdan dolayı 

&ize hararetle teşekkür ederken 
Balkan Antantının sulh mefkuresi
ne merbutlyetlntn bir dellllni teşkil 
edecek olan bu mesut hMlseden do
layı sevinç duymaktayım. Şuna ka
nlim ki imza etmiş oldu~umuz akit, 
Bulgaristan ile bU.tUn Balkan Antan
tı devletleri arasında yeni bir vlfak 
''e itimat esasına müstenit bir teş
riki mesai devrinin mukaddemesi o
lacaktır. Bu teşriki mesai mlllet
lerlmlzln refahı ve Yarımadada sul
hun takviyesi için masruf olan gay
retlerimizin mUkt'ltatı olmakla kal
mıyacak, ayni zamanda umumi sulh 
işine de kıymetli bir yardımı doku
nacaktır. 

KOSEİYANOF 

Eksellns B. Kl5selvanof 
Başvekil ve Harlclye Nazırı 

SOFYA 

t 7ı.> 
B tT R TTY.~ N 

Balkan Antantı ile Bulgaristan a
rasındaki itila.tın imzası hfldlsei me
sudesi mUnasebetile Se1tınlkten gön
dermek lfıtfunda bulunmuş olduğu· 
nuz nazikdne telgraftan dolayı ek
Pell!.nsmrzn hararetle teşekkilr ede
rim. 

Bu münnscbetle gerek cumhuri
yet hUkClmetl namına gerek kendi 
namıma ekselAnsınıza en bararetll 
tcşckkUrlerlmi arzetmek ve ayni za.
manda Bulgaristan ile Balkan An-
tnntı azasından olan devletler ara· 
sında itimat esasına mUstenlt yeni 
bir te~rlki mcsat devresi acılınakta 
olduğunu dUşUnmekten mUtevellft 
sc\·lr.çlmi söylemek isterim. 

Deş Balkan devletinin göstermiş 
oldukla rı karşılıklı anlaşma zihni
yeti , eminim ld , Balkan Yarımada
sında sulhu \ ' O itimat esasına mUsta. 
nit teşriki mesaiyi takviye et· 
m ok suretiyle umumi sulha hAdlm 
olacak bir esere vücut verecektir. 

nn. ARAS 

SOFYADA BÜYÜK TEZAHüRAT 
Sofya l - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Nöyyi muahedesinin askeri madde

lerini iptal eden anlaşmanın imzası 

haberi, Sofyada büyük bir alaka ve 
fevkalade bir sevinç uyandırmıştır. 

Harbiye nazırı general Doskalov, 
subaylara, kilçük subaylara ve erlere 

anlaşmanın imzasını bildiren bir teb
liğ neşretmiştir. Tayyareler, Sofya ü
zerinde uçu§lar yapmışlar ve Bulgar 
renklerini havi kağıtlara yazılı beyan 

nameler atmı§lardır. Ordu ve halk, 
a.nlqmanın imzası münasebctile fev
kalade heyecanlı tezahürler yapmak
tadır. 

Anlaşmanın imzası mUnascbetile 
yazdığı bir makalede Dnes gar.etesi 
diyor ki: 

Bulgaristan, milletin emniyetinin 
ve ümitlerinin ve devletin istikbalinin 
esıu:ımı teşkil eden askeri kuvvetleri
ni açık surette organize etmek hak
kını tam olaral: ihraz etmiştir. Bu 

eser, bugün SelA.nitke, Bulgaristanın 
komşularına karşı takip ettiği sulh 
ve uzlaşma politikıu:ıı sayesinde vUcut 
bulmuştur. Bulgaristanın bu iyi mü
nasebet dostluk ve iş birliği politika
sına, komşu devletler, ayni zihniyet 
ve temayiillerle cevap vermişlerdir. 

lş birliği yolunda bu kar§ılıkçı iyi ni
yetler Yugoslavya ile daimt dostluk 
paktının imzasını doğurmuştur. Bu 
günkil anlaşmada Yugoslavya ile im
zalanan paktın, Türkiye, Yunanistan 
ve Romanya ile ihtilaflı meselelerin 
halli için iyi niyetlerin ve bu komşu 
memleketlerle çok dostane münasebet 
lerin ifade ettiği yaklaşma politika
sının mahsulüdUr. 

Bulgaristan için tarihi olan bu ha
dise ile. majeste Borisin yüksek ida
resi altında, Başvekil Köse !vanof ta
rafından parlak surette büyük bir 
B~lgar politik muvaffn.kiyeti de elde 
ectilm~ bulunmaktadır. 

Akşam, Universite gençliği, ~ehrin 
sokaklarında ve kral sarayı önünde 
büyük bir fener alayı tertip etmiş
tir. 

ATİI\A GAZETELERlNlN 
NEŞRİYATI 

Gar.etelerin SelA.nik muhabirleri, 
tarihi hadise için, bayraklarla süslen 
miş olan eehir halkının Elen Bll§Ve
kili B. Metaksas ile Bulgar Başvekili 
B .Köse tvanofa gösterdiği f ev kala.de 
hararetli hüsnü kabulil bütün safaha 
tile bildirmektedir. 

BÜKREŞTEK! AKİSLER 
Bilkre§ l (A.A.) - Selanik itililı

nm imzalanması Bilkreşte bilhassa 
Macaristanla münasebatın normal bir 
hale gelmesi yolunda mühim bir ma
sebak şeklinde ternkki edilmektedir. 
Maamafih kanunusani 934: de kral 
Borisin kral Karolu Bükreşte resmen 
ziyaretindenberl Romanya • Bulga. -
ristan münasebetleri müsait bir şekil 
de inkişaf etmiştir. Romanya. ve Bul
nstanda ekalliyetlere kar~ı tatbik edl 
len rejimden mUtevellit fhtilaflI mese 

B'ORtDAN 

leler diplomatik müzakerat yolile 
ri bir hal şekline doğru ilerlemekt 
dir. Burada, Sel!nik f tlllfmm Mac 
ristan \"e KüçUk itilaf arasında ayla 
danberi devam eden mUzakereleri k 
laylaştıracağı ümit edilmektedir. 

KÖSElVANOF 
SOFYA YA DÖNDÜ 

Sofya, 1 (A.A.) - Başvekil K 
selvanof, refakatindeki zevat ti 
beraber bugUn öğle Uzer!, baştanb 
şa bayraklarla süslenmiş olan Sofy 
ya gelmiştir. Başvekil, 1stasyond 
kralın bir mümessili bUtUn nazırla 
parlAmento riyaset divanı Azalar 
Balkan Antantı mUmeselllerl, ele 
leri, Sofya belediye reisi ve bUtUi 
nezaretler yUksek memurları tar 
fından karşılanmıştır. Halk, Başv 
kile bUyUk tezahüratta bulunmuş 
Başvekil şehrin yollarından g-ece 
kP.n her tarafta şiddetli surette a 
kışlanmıştır. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
1'~ŞR1YATI 

Parts, 1 (A.A.) - BUtUn gazetel 
manşetlerinde, Balkan Antantı n 
Bulgaristan arasında imzalanan a 
lnşmanın ehemmiyetini tebarü~ e 
tlrmektedlr. 

Jurnal gazetesi, bu meseleye ta 
sis etUği yazısında ezcUmle dly 
ki: 

Bu anlaşma ile Balkan Antan 
devletleri, Bulgaristan, Nöyyl mu 
hedeslnln kendisine koyduğu k 
Jltdu kaldırmışlardır. Bulgaristan 

sllAhtan tecridi, evvelA. doğruda 

doğruya komşularını ala.kadar ede 
Mademki Bulgaristanın bUtUn ko 
şuları bu hususta ittifak eylemlşle 
dlr, Frnnsanın buna krı.rşı hiç b 
itirazı yoktur. 

SeH\nlk anlaşmasr, hakkiyle A 
rupanın şarkında sulh eserine m 
hlm bir yardım ve Akdeniz devle 
leri arasında uzlaşmaya .{lQtr)l m 
lılm hfr adım telA.kkl olunabilir. 

169 ~ .. 
kikcd~.------------------------------------------------------
ğ1 bu 1Y0 rdu. Çehresini çok iyi tanıdı- yuk günahın canlı ıahidini ortadan kal· 

--------------------------------s==s=...._ ____________________________ _ 
Bir an geldi ki Malengr, sevincinden 

kendisini kaybedecek bir dereceye gel
di. Jiyona hakikaten ilanı aşk etmek 
iste:ii. Ve bunu yaptı. Jiyon birdenbi. 
re durarak gözlerinin içine baktı. 

Bu iki kuvvet arasında kalan Valuva 
söylediğimiz gibi kınlmadı, eğildi. Şir-i:unu ~adının içini öğrenememiş oldu· dırmak lazım. 

_ ~1~di anlıyordu. Mirtiy ağlamıya başlamıştı. Jiyon, 
ltıi> ~ unu demek sen yaptın? Öyle onun göz yaşlarını, içinde en küçük bir 

• 1 ok _ I> sa aklım mı kaçırdın Jiyon ı.. sızı duymadan seyrediyordu. 
Ve y crncği falan yok. Ben yaptım... Jiycn, yalnız intikama susamış bir 
~lunanınızda size ihanet etmek için kadını::lı. 
!la b: Uyorurn. Bu biliyorum ki çok fe- Jiyon. kendisine çektirdiği korku ve 

.r Ş•"d. \>ak ~J ır. Fakat ihanetimin bir emrı gazpettiği paralarına mukabil Simon 
ltıc~~lduğunu da eaklamıya lüı:um gör. Malen.gri mahvetmiye yemin etmişti .. 

- San b a en ne yaptım? • -s· 
iltifat ız rnl? Hiç bir ıey .. İyiliğinizden, 
lnanı~~zd~n ba~ka bir ;1ey ıörmedim . 
kalbi t kı bundan dolayı ııizi bütün 

- ~ e seviyordum .. 
.ac . 

_ G nı seviyor muydun?. 
kat b er.çi bu siıc garip görünür. Fa· 
S. u bır hak'ık t s· . . ıze ih a .. ızı ıevıyorum .. 
lanet c a~e~ ettiğim için kendi kendime 
lie Ya ttığırn zamanlar eksik değildir, 
den ç:~Yıtn .ki parayı da sizi aevdiğim
•c~bi d scvıyorum. işte f elaketinizin 

c burada ' "'7irr ··· · 
ıy, hala titriyordu: 

- Ben· 
•ordu: 1 neden teslim ettin? . diye 

- ÇUnk" b dö t1a . .u abanızın adı Angcrrand 
nnyı d' arasrnd Y ı. Onunla Şart dö Valuva 

J\nlıyo a rnUthiş bir dü§manhk vardı . 
kikat r rnusun? Siz şüphe yok ki ha · 
kız, ~nl klod Lesko adında bir adamın 
..... u Unsayd 
·••eıud ınız, çok, hem pek çok 

olacaktınız -n . 
tttiği b oğru .. Babamın herkesin ncfrec 
J!Undcn~ ~darn clduğunu öğrendiğim 
dığ1rn1 crı, korkunç bir rüyada ya§a-
1>'· •anıyoru N • ,.tinler k" m.. erede o mes ud 
ko ad 1 kendimi hakikaten Klod Les· 
d ın:Jaki hal t" 
ırn_ 1.7 ı uccarının kızı ııanır 

tlukaddahvoldum.. Bunu anlıyorum. 
tc ltıuk cratırna, talihime beyhude ye-
b avcmet .. · en A. gostermıye çalışıyorum. 
\ ngerran1 d" M . . . raliçcs· 'h o arınyının. Fransa 
lh~~ 1 nıarga •t• k """'1\told rı ın ızı olduğum için 

um "" k" ' ~un u, mazi!de İJlenen bU-

Jiyon: 
- Babanızdan, annenizden endi§e et~ 

meniz manasızdır. • dedi. Başınıza ge. 
lecek tehlike onlardan gelmez. Ancak 
kont Valuvadan gelir .. Temenni etmeli 
ki bu aıdamın ıize karşı duyacağı his 
yalnız Marinyinin kızı oldu~unuzdan 

dolayı nefretten ve kinden ibaret kal
sın. 

Mirtiy saf bir tavırla: 
- Daha ne yapabilir? - diye ıordu .. 

Jiyon tebessüm ederek genç kıza so. 
kuldu. Ve: 

- Onun a;ıkı gazebinden daha müt· 
hiştir •. - ıdedi. - Tevkif için Güllü hah. 
çeye geldiği gün sizi ilk defa gördü. Ve 
bu görü~, içinde onun kcrkunç aşkını 
uyandırdı. Unutmayın ki şimdi de kont 
dö Valuvanın evindesiniz!. 

Mirtiy, korkunç bir çığlık kopardı .. 
Jiyon, tam can alacak noktayı bulmuş· 
tu. Valuvanrn kin ve garezi Mirth-i 
nihayet öldürebilirdi. Fakat onun aş. 
kı, bir namus lekesi olurdu. O bunu, 
blı- cellad baltasından daha korkunç bu
luyordu. 

Mirtiy, bu sırad;ı, Jiyonun kendisine 
ihanet ettiği ve hala da ihanet cidebile
ceğini adeta unutmuştu. Bu dakikada 
yalnız bir §ey düşünüyordu: Valuvanın 
aşkından kaçmak .. 

Jiyon devam etti: 
- Size karıı yaptığım ihaneti iti

raftan kaııtim, nedametimi anlatmak 
i~indir. Bana itimat ci.:liyor musunuz? 
Sizi kurtarmak için bütün mevcudiye • 

- Onları bana iade edecek misin? 
diye &ordu • 

Malengr şaıırdı: 
- Neyi?, - dedi. 
- Neyi olacak, gazbettiğin paracık· 

tarımı? Mademki beni &evdiğini söylü· 
yorsun, iade etmelisin onları. 

- Evet &eni seviyorum. Ve seni sev. 
ıdigim içindir ki iade edemiyeceğim ... 
Evlendiğimiz zaman senin daha zengin 
olmanı istiyorum . 

Jiycn cevap vermeden yürümiye baş 
]adı .. Valuvanın Mirtiyi kaçıranı ateş -
te yakacağını söylediğini düşünüyordu. 
Onu bilirdi. Söylediğini yapardı. Bunu 
düşünürken Malengre alaycı bir gözle 
baktı. 

Malengr bunu görmedi veya anlama· 
tlı. Mirtiyin bulunduğu oda önüne gel
mişlerdi. Simon anahtarı Jiyona uzata. 
rak: 

- İşte kız burada .. - dedi. Artık bil· 
diğin gibi hareket et .. Ben Tamplc gidi
yorum. MalUm ya, orada monsenyörle 
buluşacağım. 

Kont dö Valuvanın, yeğeni kral Lui. 
nin kendisini kumandan tayin ettiği 

Tample dönmüştü .. Valuva iri yan, 
haşin bir adamdı. Hele o, muharebeye 
gideceği zamanlarda zırh elbisesini gi· 
yip te zırh örtülü Norman atlarına bi
nince büsbütün heybetli görünür, eski 
muhariplerin bir nümunesi sayılııidı .. 
Haşin, zalim bir adamdı . 

tik günlerde içinde büyük bir ihtiras 
taşıyan bu adamı bir demire benzetebi
liriz. Eğer, Valuvanın yerinde ondan 
başkası bulunsaydı, muhakkaktı ki bu 
demir 'kırılırdl. Fakat o kırılmadı, eğil. 
tli. Kral Filip bir örs, Marinyi bir 
çekiçti. 1 

ret ve haşin tabiati ')'umuıadı. Hilekirlı· 
ğr öğrendi. Daha doğrusu hayatını ta
kip eden dakikaları kovalayan dakika. 
lardan korkarak yaıamayı öğrendi. 

Hayli zaman tahammül ettiği 

bu hayat onlarda garip bir korkaklık ve, 
çekingenlik uyandırdı. Müthiş plaruar, 
hazırlıyor, korkunç intikamlar hazırlı
yor, fakat intikam darbesini indireceği· · 
sırada birdenbire ortada görünmüycr
du. 

Pek kurnaz, pek şeytan sarulan bu 
adam zayıf ve azimsizdi. Dü§maru Ma. 
rinyiyi ezmek için güzel bir plan ku::-
muş .. Kızını büyücü diye yakalatmıı
tı. Fakat bu güzel kıza karşı duyıdğu 

his, onu, planını yerine getirmekten a
lıkoymuştu. Büyücülük yapan bu kızın 
Marinyinin kızı olduğunu söylemi§ ol· 
saydı, rakibinin yıldızı çoktan sönmüı 
bulunacaktı. 

Valuva, Mirtiye aşıktı. Günün bi
rinde babası Marinyiye: "Kızını ken- _ 
dime aşık yaptım!.,, demeyi, bunun 
müthiş bir intikam olacağını düşünmüş
tü .. 

Şimdi, Mirtiy elindeydi. Ona olan 
aşkıyla, bab;ısına karşı beslediği kin 
ayni neticeyi doğuruyordu. Bununla 
beraber Valuva gene tereddütteydi. 
Konağından Mirtiyi görmeden Tamplc 
dönmesi Malen.gri hayrete füişürmüştü. 
Fakat Valuvanın şimdi yapmayı tasav
vur ettiği şey başkaydı. O işin srrasıru 
bozuyordu. Evvela Marinyiden kurtul· 
ması lazımdı, bu hatta bir; ihtiyaçtı. 
İçinde gene bir korku vardı. 

Tample gelir gelmez, yanına anah
tarcıyı çağırarak ikisi birlikte zındana 
indiler. Mirtiyin yerine kendisini zın • 
dana kcyıdurmak f edakarlığıru gösteren 
bu kadına karşı ne yapmak istediğini 

pek iyi bilmiyordu. 
Genç kızın fikri haletine dair malu-
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mat alabileceğini za.nncdiyordu. • Zın· 

dana yalnız ba§ına girdi. 'Bunu gören 
Mabelin dudaklannda sönük bir tebes
süm belirdi. O, Valuvanın böyle yalnıı· 
ca geleceğini biç düşünmemişti. 

Valvua: 
- Kadın! ..• dedi.· Geiişimin sebebi 

yerine ölmiye raz ioldğun genç kız 

yerine ölmiye razı olduğun genç kız 
mecburum ki ölümün tehir edildi. Onun 
da sebebi kralın seni Luvrda, tekrar 
görmek istemesidir. Bana malumat ve
rirsen, son günlerde çekeceğin ıstırabı 
ve işkenceyi eksiltmek elimdedir. 

- Şarl Valuva ! Benden ne söyleme· 
mi istiyorsunuz? 

- Mirtiyden bahset bana .• Tabiatı 
nedir? Mizacı nasıld1r? En çok nelerden 
zevk alır, bunları söyle ..• 

Mabcl, Valuvaya uzun uzun baktık
tan sonra: 

- Kız serbest mi? Bana ettiğiniz 

yemini, verdiğiniz sözü tuttunuz mu? 
-Tuttum. 
- Serbest mi?. 
- Yeminimi tuttıım .. • diye tekrar-

ladı. 

Bir adım ilerlemek istiyen, fakat zin
cirleri müsaade etmiycn r·abel içini çe. 
kerek duva.~ dayan~ı. 

- Sözüme cevap vermiyorsunuz? . 
diye homurdandı. 

- Sen de bana cevap vermiyorsun 1. 
Mabelin maskesi altından gözlerin· 

de öyle bir parlaklık göründü ki, bun· 
dan, Valvııa bile end;şe duy.;iu. Ma· 
bel içinden: "Anlaşılıyor, serbest de· 
ğil !.,, dedi .• Sonra: 

- Size ondan bahsetmem bepiJn 
için ayrı bir tescili olur. Mirtiyin haya
tını, zcvkaldığı ıcyi bir k'tlim.? 
t oplama\ mümkün olur: "Büridan !.,, 
O, 'onu seviyor. 

Valuva di~lerini gıcırdattı: 
B üridan! 
Bu delikanlıdan, Marinyiden çolc 

ııefrct ediyordu. "Sabret. Bu serserinin 
cezası da pe'k yakın ... Bir daha yakasını 
sıY.ıramıyacak bir şekilde elimize geç· 
ti.,, de13i. 

V:ıluva, "sabret!,, sözünü içinden 
"IÖylemişti. 

- Büridanın, kraliçenin elinde oldu
ğunu söylemek istiyorsun, değil mi?. 

- Evet Preoklerde yakalandığı za· 
man ben de yanındaydım .. 

Mabel: 
- O çoktan kaçtı 1 - ldedi. 
- Kaçtı mı? Sen delirdin mi? Müm· 

kün mü bu?. 
- Büridan, yemin ettiğin halde ge

ne hapcsttiğin Mirtiyi de kurtaracak r. 
- Sen büyücü müsün yoksa •.• 

Valuva kor'karak iki, üç adım gerile· 
. di. 

- Onun Mirtıylc cvlendığini duya . 
caksrnl •• 

Valuva. hiddet ve korku karışık bir 
sesle: 

- Al::lanıyonıun .• Büridan serbestse 
• ki hiç zannetmiyorum - şehreminin a· 
damlarına gene yakasını kaptırır. Bü. 
yücü karı, mademki o mel'un ilminle 
genç kızı kendime sakladığımı anladın, 
o halde, aynalarına bak 1 Orada Bürids· 
nın asıldığını ve Mirtiyin göğsüme 

yaslandığını da göreceksin .. 

Maocl, Valuvayı iğzap cl::len bir ses· 
le: 

- Sen Mirtiyi serbest bırakacaksın t 
· dedi. 

Valuva bir k;ı!1kaha salıverdi ve ayni 
zam~nda kapıya doğru yürüi:iü. Bu w 
rada Mab.cl: 

- Bana itaat etmiye mecbursun, çün 
kü sana emretmiye hakkım var.. Şarl 

dö Valuva 1 diye bağırdı. Ben cehcn· 
neTJ:len gel~iyorum .. Beni Allah gön· 
derdi. Hele bir bak!. 

Valuva geri cöndü. Maskesini çıka
ran büyücü kadının yüzüne baktı. Bir 
an kadar şaşkın kaldı: 

~ 
----...ı.-----------------------------------------------d ço~ - Sen kimsin? •• diye sordu . Son - Bu mu? Monsenyör! .. Ben e .

1 
ra kenai kenldine söylendi mühim sandım .. Müsterih olabilir5iıt~ 

- Yüzünü nerede gördüm acaba ! Size bu mel'un kadının kralı asla te' 
Ruhuma iıliyen bu gözleri nerede gör. remiycccgini temin oderim. Bunu el"' 
düm? Oh, seni tanıyorum .. Seni tanı· minden kolay ne var. Büyücü kadıl'I• 
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yorum? Sen An dö Dramansın !. ha evvel öleıpcz mi?. bit 
Valuva bu beklemediği darbe karşı· Valuva, Malengre. takdir dolu 

ıında kendinl:len geçmişti •. Bacakların • gözle baktı: . -bD" 
daki kuvvet in kesildiğini duydu. Düş· - Nasıl ölür .. Zındanda sen 1111 

memek için zındarun duvarına dayan- gacaksın?. ·;, 
dr. - lcap ederse ben de .. Fakat :~ 

Mabel maskesini gene yüzüne tak. görebilecek bir başkası var. Bunu . 11' 
tı ve hareketsiz ldurau. Az sonra Ma· nuniyetlc yapar .• Onun icabına, 1

:,. 

bel: veçhilc bakabilir. Ya zehirle veya st• 
- Tanıdın 1 - dedi. • Şimdi elimde ne ka bir ııcyle .. Kim olduğunu mu ıııe şr.ı 

büyük bir kiıvvet bulunduğunu biliyor· ettiniz, söyliyeyim: Jiyon, monseıtY 
ıun .. Dinle Va.Iuval Beni Luvra götür. "' • "' 

~ 
mek için kralın adamları gclinciyc ka· Bu sırada Jiyon, Mirtiyiıı odSJlit • 
dar, Mirtiy ile Büridarun serbest bu· girmişti .. Mirtiy eski hizmetçiııittİ bfıf 
lundugunu bana i6bata çalış .• Aksi tak denbire karşısında gorüncc ıevinçl~ol· 
ldirdc krala her ıeyi, Dijonda kimin ta. ]ayarak kollarını uzattı ve Jiyona 
rafından ve niçin yaralandığımı anlata· ru koştu .. 
cak ve senin o zaman"bugünkü Fransa - Benim alicenap Jiyonum.. ""• 
kraliçesi Margaritin aşıkı olduğunu jiyon esrarlı bir işaretten sonra .. 

01 
söyliycceğim. kapısını iyice kapadı. Genç kıza do" 

Valuva daha fazla dinleyemedi. Kor· k 

kudan çıldırmak derecelerine geldi ve re_ Ben sizin sandığınız gibi ~~ ~ 
koşareasına zındandan çıktı. cenabım, ne de sadık bir hizmetçıni' 
Daireııine geldiği zaman r koltug"'a d.....J " t>JI, 

çöktü: . Mirtiy titredi: dıJ. 
- Mahvoldum 1 • diye mırıldandı . - Düşmanlarımın evinde butıırı 

Yanından bir ses guna göre bunu anlamalıydım. ııif 

- Eğer monsenyör, ıstırabının sebe· - Ben düşmanl&rıruzla anlaşrnıt~r 
bini söylerse, belki bir çaresi bulunur, vaziyetteyim. Kont dö Valuvanın d'o 
dedi. diği altınlara mukabil balmuıntJ11 

1
,. 

- Simon ! birheykel yapan ve bunu odanıza Jc~ftf 
- Benim efendim!. r;ık sizin bir büyücü olduğunuzu tÖ 

- Evet ... Bunu anca'k sen hallede· yen biriyim. . el 
· bilir ve beni mUıkü~den kurtarabilirsin. Mirtiy, kendisine bu sözleri söY1

'1 

· Dınle;. kadına nefretle baktı. 

Valuva, mel'un Ufağına baıına gele. Jiyon devam etti: ~ 
ni anlattı: ' - işte, size cürmümü itiraf ~ 4• 

- tı bu kadınıri kralın huzuruna çık· oluyorum. F<ıkat nedamet ettiğitJll 
. maaıni ~inf olmaktır ... dedi. söyl~rsem inanm:ı1ısınız ! . Jıil" 

Mateng; bir kaÇ dakika düşündük . Mirtiy şaşırıp kalmıştı. Sadık bır ti 
t en sonra, gUldü metçisi sandığı bu kadını merale!• . .ı 


