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~-Omur ve fırt1na gene başladı 

nakkalede ·bir va
Pur kar.aya olurdu 

Fazla yağmur · yüzünden 
kUçükpazarda bir eV çöktü 
~ ~n Öaf ta.ki f ır~madaıı sonra bir 
bert~ lyı giden bava diln sabahtan. 

""'- e fenalaşmıştır. DUn sabah --..: . 
l 4'1rnanyat:ta 
ereyağı koku-
s.u satıhyor 

J 

. . 

başlıyan ya~ur hemen hiç diıuned~ 
gece yirmiye kadar devam etmi§, ha. . . . 
raret . derecesJ biraz daha dllşmüş, 
kar yağnuya bqla.mıştır. 

Sabaha kadar f asılab bir şekilde 
devam eden kar ,sulu olduğundan yer. 
ler f az1a ıtar tutmamıştır. Bugün . öğ. 
leye kadar gene ayni §ekilde fasılalı 
kar~ıgtır. 

Oentzde · 
· Karadenlzde iırtma gene hafla. 

mıştır. Bununla beraber büyük va. 

pur ve gilepler denir;e açılmışlarilır. 

Ancak bazJ ltjiÇUk vapurlar limanda 
beklemektedirler. 

DUn tmroz' ederlnl yapmak Uzere 
Galita nhbmmdaİı 'kalkan Tayyar va 
puru Miırmarada 'hayli · müddet boca. 
tanÜş. k~ptan daha ileriye gidemiY.ece 

finJ anlidrfından gri dönmlittilr . . Va 
J?urda otuz yolcu bulunuyo~u. · Tan 

-- De:vamı 121nciıte 

Kadın tayyareel 
Mariz Hils · 

·=-=:=========================---------=======-=-=--
Ruzvelt harbi pek uzak •• •• gormuvor 

Venid.en deniz 
ve hava üsleri 
tesis ediliyor 

Amerika harbin ilk gününde 300 
bin kişilik bir ordu :;ıkarabilecek 

Vaşington, 3 (A. A.) - Harbiye müs
teşarı miralay Johnson tarafından "Co
ast Arhillery Journal,, gazetesine yazı
lan bir makalede §()yle denilmektedir: 

"Muhasamat yann başladığı takdirde 
Amerika derhal 300.000 kişi, ~tur gün 

..... n~vamr 12 fn~fde 

· Mısırda · 
Parlamento 
Kral tarafından 
bir ay mUddetle 

~atil edikli 
Geçen ayın .J2 sinde Çinde Yang(ı ntlı1ilıtk Japonlar tarafından · bolmlan 
"Ponoy" Amerikan gonbolu Mdiscı n filmi Amerikada gö_!!erilm_eye baf· 
Jo••'llır. Raimlmmiz bu·filmden alın""ltlT. 

U.zak şark · harbi 

Ç'in, sulh şartlarının 
tadilini,isted i 

Alman seffri :vasıtasile yapılan 
m·üzakereler gizli tutuluyor 

Şanghay, 3 (A. A.) - Japon ordusu 
namına söz söylemeğe salAhiyettar bir 
zat, Nankindeki Sovyet büyük elçiliği 
esas binasının yanını~ olduğunu teyit 
eylemiştir. 

Japon gazetelerinin bildirdiğine göre, 
SovYet büyük elçilik müsteşannm evi de 
başka bir yangın sebebile hafif miktar
da hasara uğramı§tır. 

Hankeu, 2 (A. A.)_ - Röyter muhabi
ri bildiriyor: 

Çan • Kay • Selc'in Japon sulh şart. 
lannı reddetmesine rağmen Marepl ile 
Alman sefiri Trautman arasındaki gö
rüşmelere devam olunduğu öğrenilmiştir. 
Resmi Çin mahafi,li, tamamile &izli tutul
mak istenen müzakerelerin ~nilmiş '-e 

~ Deva~n . ıı incide 

. 
Llk maçlarının neticesi beııa oldu 

Fener bahçe 
Gala ta sarayı yendi 

.... Yazısı 4 llqroae Beşiktaş, Gal~tasaray, Fener ve 
- ........ , M ......... u_s......._o_li ......... n__;,i .____;;..._ Güneş milli kümeye ayrlldllar 

(Yuıu Spor uyfanu.ıda) Ro~anyaBaşveklll~e ~~~~~~~~~~-~~i-ııı~~~~~~~~~ 
telJfraf gUnderdl 
Roma, 3 (A.A.) - Yeni ROmanya 

başvekili Goganın bir telg:-af ma ver. 
eliği cevapta Musolini ezcUmle §Öyle 
demektedir: 

"Eksclinsınrzın RomahlD.rm ahf a. 
dı bulunmasına inzimam ·eden haliha. 
zırdaki Amiller iki millet arasında f e
yiili bir teşriki mesaiyi mümkün kı. 
lacaktır. Ekselansınızın kral KarolUn 
verdiği vazifeyi yüklenmek üzere bu. 
lunduğu şu sırada kendisine şahst gö. 
rüşmeJerimizin bir hatırası olarak 
sempatimin if adeslni ve samimi selim 
tarımı gönderiyorum.,, 

Bir kazaya mı 
uğradı ? 

Kralın BÖL1eri J 

1 
Befnıt, 3 (A.A.) - Kaldın tayyareci 

Maryse Hilu'nin dün &aat 13,15 de 

(Grenviç saatiyle) Iranda kain Djask -
d:ın geçmit olduğu haber veriliyor. 

' Tayyareci o santten~ri .vaziyetini bildir 
rnemı§tir. 

. Tayyareci, Saigondan avdet ediyor

. du. · ...... 

Bükreş, 2 (Hususi) - Kral, öile üze
ri. sarayın taht salonunda başvekil ve 
bütün nazırlan kabul etmi~tir. Ba§Vekil 
Goga, yeni sene içi,n krala tebrikatta bu
lunmuş ve tahta karşı olan derin baflı-
hğrm hildiııni~tir. • 

Kral, \'erdiği cevapta, temennilere ~ 
~-kür ettikten sonra ezcümle demiştir 
ki: 

Devamı 12 incide 
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ıJış sıvasa 

Oktavien Goga, 
Balkan paktı, Roma 
ve Berlin ve ilôh ••• 

Yazan : Şekip Gündüz 
Cioga kabinesi dıı siyasadaki tema- zada devam etmek arzusundadır. Fa-

yülleri etrafında ufaktefek fikirler Yer- :Ut bu arzu mevcut dostluklarla iktifa 
m.ğe başladı. :Faraza- Başvekil Oktavi- etmek manasına alınamaz. Bükreş, iyi 
en Goga tarafından. BaıvekilinıU Ce- münasebetlerinin hududunu çok daha 
lal Bayara gönderilen telyazıaı ve Goga genişletmek arzusunda bulunuyor. 
k:ıb:nesinde Hariciye Nezaretini üzeri- Gogayı Franaanın arabasına tama-
ne olnuı olan Jstrate Micesko'nun ilk miyle takılmış bir römork halinde gör-
beyanatı, "Bükrckteki siyasi dciiliklik- mek mümkün olamıyacaktır. Fakat bu 
lerin Romanya tarafından Balkan Paktı tefi bir Alman veya bir İtalyan va11taaı 
çerçevesi içinde deruhte edilmiı olan gibi görmek te açık bir hata olur. Go-
vazife ve mesu'liyetler üzerinde herhan- ganın Almanyada ili tahsil &örmüş ol-
gi bir tesir yapmıyacağıru,, kabule mü- ması, Romanyayı, umumi harpta AJ-
saittir manya aleyhine tahrik etmnine ~ 
Yeni Rumen kabinesinin ıefi Oktavien ö>lamadığı gibi bugün de açıkça Fransa 
G:>ga göndtıdı&i telyuıaında, doğrudan ve Milletler Cemiyeti düşmanı olatağı 
dogruya Balkan Paktını mevzuu bahset- manasına alınamaz. Esasen G<>ga fqiat 
memij olmakla beraber, "Türk milletine değildir, nazi de .değildir. Onun partisi 
Romanyanın aaraılmaz ıurette muha- ile Alman Nazi Partisi arasında iki ben· 
faza cttiii hararetli dostluk,, tan öyle zerlik vardır: 
hararetli bir ifade ile bahaetmittir ki. l - Alimcti farika olarak •'Gamalı 
bundan, .. değiten Romanya,, da Bal- ha~ kullanması, 
kan politikaaırun dejiımcmesindek.i 2 - Yahudi dütmanı olması, 
milli menfaatlerden ula teeafW cidilmi- Halbuki Hitlerizmin kilise kaı}ısın-
yeceği anlatılabili:. da aldığı sarih cephe ile Gogarun Ru

Rumen Hariciye Nazın btrate Mi
cuko'nun ''CurentuJ., ıuetealnde neı
rettirdiii beyanat aruuıdald ıu clim
leler üzerinde de dibtlc durula.bilir: 

.. Memleketimizin nvelce yaptığı ta
ahhütlre saygı gösteren ve ittifa.klan
mıza itimat eden bir dıt siyua takip e
deceğim. Dostluklarımızı &öz önünde 
bulundurarak çalışacağım ve bütün dev
letlerle areıruzda mevcut münasebetleri 
bir kat daha inkipf ettirmek için iyi 
niyetler güderek uğıaşacaiıJD. .. 

Romanya gazetelerinden tatil edil
memiJ olanlar ve bir çok diğer Avrupa 
gazeteleri Hariciye Nazırının bu sözle
rini, "Romanyada an'ancvi dıt liyua
ya devam edileceğine,, bir delil ıuretin
de aksçttiı ınektddirler. 

Hariciye Nazmnın aözleriı,ıl hakikaten 
böyle bir mani.da kabul etmek doğru 
olur mu?, 

men Ortodoks Patrikliğine kal'Jı gös
terdiii yÜkack saygı biribirine taban 

tabana zıttır. Gene bqnun gibi Berlin
de İfliyen yeni ekonomik tefkilat ile 

Goganm, henüz. bütün battan ile mal tun 
bulunmamasına rağmen ekonomik pla
nı araııDda dağlar kadar fark olacağı 
sezilebiliyor. 

lrkçı hıristiyan Oktavien Gogayı 

Romalı Mu:;olinidcn :ıyıran telakki 
[arklan ise daha büyükto:ir: 

Faraza ... Mu901ini ırkçı değildi. 
• • • 

Roma.aya sarayının büyill: to:>rak sa 
hipEği, biiyük maden işletmesi, bliyük 
sanayi, b \yUk ihrncatçtlrk &il::.: vasıflar 

dnn yahu<l•leri mahrum et1:1esini, Ro 
manyada geni! lıalk tnbakaları ya bil· 
yük bir likaydi ile karşılayacaklar, 

yahut bun'dan az çok sevineceklerdir. 

Elverir ki sanayide, bankacılılda, bil 
yük toprak sahipliğinde, bUyük maden 

işletmesinde ya.hu.dinin yerini alacak o 
lan ekonomik kuvvet gideni aratmasın .. 

Şekip GONDOZ 

- HABER'ln edebi romanı : a -
• 

Yaşamak -Hakkı 
, 

.ROMAN 
Nazım Hikmet 

Don Pavlo, sepetten aldığı bir ka
ranfili koklıyaw: 

- Hiç, diye cevap verdi, eve gider
ken sana uğramak istedi canım. • 

Sônra kızgın bir tolc ilave etti: 
- Çiçeklerinin ve etinin rengini, ko

kusunu duymak, &örmek ihtiyacınlda
yırn. 

Elindeki karanfili, W daha kokladı, 
ıcpcte attı. Donya M&riyaya .aokul
du: 

-Terlemif&in ve •mln ol Jci,. Clcdl, 

bebekonu:ı ağlamasından -.daha mühim 
bir kokun vnr. 

rada bulurum diye geldim .. Buradasın .. 
Don Karlos, mınldanarak bir cenaze 

duası o~ur gibi konuıuyordu. Zaten bu 
zayıf, ufacık ihtiyarın ba~lca türlü ko
nuşması gayri tallti olurdu. 

Don K:ı:'losla, Don Pavlo Madrid il
niversi tesini beraber bitirmiglerdi. tki
sl :cle hukuktan diploma aldıklan halde 

ikisi de bu Akdenız kıyı!mdaki limana 
gelmitler, mektep hocahtr yapnutlırdı. 

1kiıi de ayni zamanda evlcnmiJti .• 
Dun :rClvluuun ll\41UU ~")'U V&&'\;.C oı-

1talyada ve Almanyada yeni kabine
nin bir başka ıekilde telakki edilmekte 

olduğunu görüyoruz. Alınan gazeteleri 
Oktavien Goga'nın yükıek tahsilini 
Budapeşte ve Berlinde ikmal etnüt ol
masına büyük bir ehemmiyet vermekte
dirler. 

:.:::::::::ı:c:au•naamıı-n1111:a~•-mmıteıu m ı 

Donya Mariya, Don Pavlonun arası
ra böyle acayip te)ler söylcmcain: ~
lışmıştı. Fakat gündüz, it zamanı 
i•lenen Minahın mumlan yakıldıktan • ... ıb' 

milş. Do:ı Karlosun kansı ise yirmi y,ıl 
önce bir 'I orerroyu sevip kaçmıttı. Bu 
hadise Don Karlosun sadece mutad f e
laketlerindeo biriydi. DonKarlos, tana 
sızdı. Arkadaılarm.n maaılan arttığı, 

mektep müdürü, profesör, büyük avu • 
kat, tüccar olduktan halde, yalnız o, bir 
de Don Pavlo olduldan yerde kalmış -
Jardı. 

. . sonra terinin kokusundan bahsedilmesi- • 
Doğru 

Değil mi? 

• ni doğru bulmadığı için Don Pavlonun 

ltalyada ise Goga'nm i.ktid.ır mevki
ine gelmesi "Belgrad - Roma,, anlaı
masına benzer bir ''Bükrq - Roma,, 
anlaıması yapılabileceğine bir delil ola
rak kabul cdilmektôdir. Bu vesile ile 
İtalya Hariciye Nazın Ciyanooun ''Bel-

yanından uzakla§tı ve bir ıtır saksısının 
: yerini değigtirirken: 

- Yarın kasap Don Rafaelitonun 

• grad - Roma anlaımuı akebinde, sabık 
Romanya Hariciye Nazın Antoncskuya, 
hükumetinin Romanya ile de Yugos

lavya ile olduğu gibi bir anlaıma yap
mak arzusunda bulunduğunu ibsaı et
miı olduğu kaydedilmektedir. Romanın 
saWıiyetdar ağızlan, "26 Mart 1937" 
de yapılmıı olan bu teklife Bükrcıin 

soğuk bir mukabelede bulunmaidıimı 
hatırlatarak diyorlar ki: 

"- Bükreıte Faıist ideolojiye daha 
yakın bir partinin iktidan ele alması 
Romanın istediği anlaımayı bir kat 
daha kolaytaıtırmıı olacaktır.,. 

-
Eğlence fi 
ihtikarı ei . : 

i "Bize ne?,, di)'cceklcr belki bıdunı11 • 
ama, bizcı ht1dise bıisbütün ehemmi. 
yelsiz değildir. Sabahtan akşama kadar 
ezici bir gayretle çalııan insanların, 

haf lada bir olsun, biraz kafalarını din- ı 

ltndirmeye ihtiyaçları old1'ğunı4 ink41 H 
edecek kimse bulunabilir mi? Birkaç g 
arkadaşınızla şöyle birkaç laf atmak, 

1
., 

ıevlrinize göre gazel veya mflsiki din • • ! 
il lemck üzere bir yere gitnıiyegörün, ser- il 
ji mayeyi kediye yiikletmek birçoklarımız .: 
il için muhakkaktır. 

Tribuna gazetesi bu fikirde olanlan ı· 
•1: Yazın, halkın talil giinü olan pazarla. 

takviye ederek ''yeni Rumen Hariciye 

1 Nazırının ayni zamanda İtalyan _ Ru- rı, müıteri çoktur diye sizden diler 
men hukuk komitni reisi oldulu.ııun giinlere nazaran iki misU para alırlar. 
hatırlatmaktadır. 1 Kışın, biitün cazibesi külüstür bir caz-

Eldeki bu muhtelif malQmata dayana- dan ibaret barlarda bir şişe şarap için, 
rak biz vaziyetin timdilik §Öyle hülasa n esas fintının tam yirmi beı mislini is-
edilebileceğini sanıyoruz: İ• terin. iki gazel Vt birkaç kadelı rakı- ·i 

"Romanya eski dostluklarını muhafa- ft ya muktıbil sizin bir haf talık kazancı- li __________ _.;,,. ____ i! tıtzı elde ederler. ~ , ~ 
lı Şişesi elli gumş olan bir şişe şarabın ;,i 
U barda mesel4 yetmiş bcı kmuşa satıl· !! 
" ~ Ü mnsını istemek belki insafsız, fakat 011 H 
li beş liranın fazla olduğwm iddia etmek ft 
ii haklı olmaz mı? ,

1
. 

3 q "Parası olmıyan gitmez., dememeli-ı 
PAZARTESİ j yiı: Wks barlar fbizdc mevrut değil 

IKINCIKANUN - 1938 ff ya!i genl' yüksek para alsınlar, fakat 
Hıcrt : 13M - ZUkade : 1 'ırınlmın haricinde diğer nevi barların ~ 

... "'9 ••t-19 Otlaefle IMltlwl ı• 
7,26 16,32 ·ı :;rrttlmni m~kıtl bir hadde indirmele-
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kızı evleniyor. dedi. Çiçekleri bana 
11marladıhr. Kız güzeldir, fakat damat 
hastalıklı hir adam.. Eskiden çavutmUf• 
Fasta yaralanmıt- Hal& yarası kapan
mamıJ, diyorlar. Hem eski çaVUfluğuna 
bakmadan, cumhuriyetçiymiı. Halk 
cephesine rey vennif Halbuki kasap 
Raf aelito, bilinin, timdi uzak ellerde, 
dinsiz insanlar arasında San Sabastiyan 
cibi çile <!olduran ravalh kralımzın h!

dimlerindendir. Kızım ~vuıa vermek 
istemedi .. Ama kız seviyor .. Ne deme
li? A~ık yarasındar cerahat akan bir 
erkekte koca diye acvilir mi? Hem üa 
tüne üstlUk kriseye ayak atmıyor. 

Donya Mariya birdenbire sustu, Don 
Pavlonun damadı Don Pedro da kiliEe-
ye &itmezdi .• 

Don Pavlo: 
- 'Ben de kiliseye gitmiyorum, lde-

di.. • 
- Ama ıen halk copheıine rey vrr

medin .. 
' - Ben kimseye rey vermedim. Ben 
bir tek reyimi yagamağa, kendi anladı
ğım gibi yaıamak hakkına vermişim. .. 
Senin acrıem kralın, kilisen, onların 
halk cephct.i .. Beni"!\ yaıamak hakkım .. 
Ben ne Don Rafaelitodan, ne P(!dro
dan hiç kimseden, ll!ç bir cepheden, hiç 
bir şey jıtomiyorum. Onlar da benden 
hiç bir şey istemiyorlar. 

Don Pavlo AlvarC"&, sesini gitgide 
yükselterek baglad•ğı nutkunu yam!a 
kesti. Çünl:ü çiçekc;i <lükkanın kapısın
da Don Karlos, yerden biter gibi, bir 

an f çinde pey,da oluvermişti. Don kar 
los: 

- Seni arıyorum, Pavlo dedi.. Evine 
gittim .. Gı;c:cyl dışarıda eçigrdiğini 
MSylediler .. Rıhtıma gittim, yoktun. Bu-

Don Pa.,Jo Alv:ıresin, olduğu yerde 
kalmasında ve öylece tekaüde çıkmaSln
lda vaktiyle anarşianc intisap etmit 
bulunmasının dahli vardı. Halbuki 
Don Ka:-los hiç li.r ı:olitika cereyaın} la 
alakadar olmamıştı. Zaten olmağa da 
vakti yoktu. Çünkü Pavlodan başka bü
tün bildikleri, muhtdi( bakkallar, ka
saplar, m<:ktep müdürleri, muhasebeci
ler, kahvede kağıt oynadıit insanlar, 
ilk fırsatta onu aldatımtlar ve o ancak 
bu ihanetleri tcabit etmcğe vakit bula
bilmişti. 

Karısından evvel ve ısonra kaç ka
ldmla ya~:ımıısa, hepsinden ufak tefek 
hastalık almı1t yeti§tircliği talebeler
den hiç 'biri, bir dalla semtine uğrıuua
mıştı. 

Don Pavlo Alvares, bu bahrtsız ihti
yarın sabah karanlığındanberi kendisi
ni aradığına göre, gene verecek kara 

bir haberi olduğunu sanarak aordu: 
- Gene Jcim oyun oynadı sana? 
Don Karloe ayni mınltıh sesle cevap 

verdi: 
- Dlindenbcri kimad:!en fenalık 

görmedim. .Sana Allaha ısmarladık de
rneğe geldim Pavlo.. Sabahleyin her 
halde limandaydın .. Kırmızı bacalı bir 
Hollanda §ilebinin ıulanmıza demirle
diğini görmütsünidiir. onunla gidiyo-
rum .. 

Don Pavlo Alvares. güldü. Altı yıl
danberi aıkadaşının para biriktirdiğini 
ve bu parayla ölmeden önce dünyayı 

dolatmak istediğini biliyordu. Bu Ak
denize açılan İspanyol limanmda kaç 
yıllann gecf'Si, el ayak çekildı'lrten son
ra 'beraber, yanyana dolaşmışlardı • 

Don Pavlo~ Alvares gökytlzilt:ıiln 

yıldızlı, yı1dızsız, karanlık, ay ııı1clı bU
t'un hallerini severdi. Don Karlos ise, 
yıldızlı .eecclerd"e sehrin kemerli, meroi-

; 1K1NCfKANUN - 1998 ~ 

dlatµıta dak 
·= 

BılJık 
S OKA.K modası da elbette bil 

\ atta gelocoktJr;_ biz o um•N 
1{'ı·l~ek ıni)'b bilmem~ dtkkH 
~zse bıpğm gençler arumda 
Jill7lı taraftan bulunduğunu p.. 
~şsünUzdUr. Gerçi onlara bakıp da 
o~beş 7inni senere kadar erkekle
riıl çoğunun bıyıklı olacağuu iddia 
edemo;ylz; tUnkll gençlerde cörtllea 
bu heves, belki de )"eninin -verdill 
bir zevktir. Bıflkları daha 7en1 ter
liyor. 0 Yenice eleğim, nere7e .... 
)'ım? .. dMler; onun gibi geAçlerla 
de bıyıklarına. .sadece yeni oldu&u 
için kıymet vermeleri kabildir. Bele 
bir uzasın, bunılacak hale selJdD. 
belki <>nlar da bizim gibi, du~ 
rmı )caplıyan o kıllardan bıkıp u
hıra71 \'tlrablllrler. Fakat hevealerl• 
nln devamlı olması da lmkAnm de
lildir. 

Fena mı olur? Bence ha711'. ltl• 
raf ede7lm Jd bıyığı eeTerim, batı& 
sokak da hoşuma gider. Ama ö7le 
Cbarlot'nunld Te7a Hltler'lnld gibi 
bıyık değil; hiçbir zaman botuma 
gitmedi. Flaubert'J.n. Nletzeche'nln. 
'hiç olmazsa tarih Jdtablarmda e9Jd 
Gallllerln resimlerini görmllfalla ... 
dllr. lşte onlarınki gibi kaba. duda
ğoı Jki )'anm<lan &11&'111 sarkan b .. 
yılı: ••• Ona dotrasu ba)"Jlırmı. Bir u
manlar ben de ö7le bıflk bınlnnak 
istcdlm; fakat bir Utrltl arzu ettlllm 
gibi nzatamadım; alnirden mlcllrf 
nedir? miltemadi7en çektlltm Jçba 
de dudağımı şişirmekten bqka bir 
işe )'aı·anuuh. Kesip attım. 
Daha l>i oldu: bı7ık bırakıp da her
ke11ton a7rıım·anın ne lüzumu vardı? 

Montaıgnc'J okursanız onda, koku 
lar bahsinde, bıyığDı ne ta7dası ol• 
duR;tınn da öğrenirsiniz. Esals mu• 
hamri gttzel kokunun ttryaldst lmift 
mendiline JA,·anta dçmcırten ele bot 
lanırmış. Bıyıkları dolgu~ca oldu· 
l;uıulan gUzel kokuru zaptettfğlnl 
ve akşama kadar burnunun dibinde 
1>li' güzel ko~'ll knynağı bulundniu• 
nu hazla anlabJor. 

Son zamanlarda tıb Alemi, gtlzeJ 
koku larm bir antiseptik hassası olcla 
tunu da keşfetmiş. Mont:algue bun• 
da daha .. l"l mcı asmla haber Telt• 
yor, hcklmlcrtn güzel kokudan isti• 
iadeye çalrşmadıklannı da mtemle 
anlnh7or. Fakat Montalgne'in dört 
a..•nrdanberl gelen insanlara göster-

~!: !~!~1:!11:! .. •1!.!~~~ ~:'!H:ll~ &!L 
gtınkU yolla.nn hemon hangisini ter
sine gitseniz ona çıkarsınız. OnUll 
............... l\1n sô7lectl nJn tok dotrU 
oldo~u. an ,.1dı; mbtllr? belki o
nun gibi dolgun bJjtk bmlkıp da ti• 
zerine !Avanta stlrmek.de belki mocl• 
olur. Ne yalan 'Sö1llyeyim? ben pek 
scrlnlrfm, çttnlcil ben de güzel kolnl 
Jara çlçeklerlnldn<lcn ziyade sun'I 
kokulara, JAvantalara baydırmı. 

Nurullah ATAÇ 

vcnli eski sokaklarında klolaşmafı ter
cih ederdi. Bu sokaklarda, kancı: 
lerin arasından yaldızlı mavi bir kwn2.t 
gibi zamı.n, zaman. parça parça gök· 
yüzli görünUr, gece yarısı, birdenbire. 
dayak yiyen, yahut doğuran bir kadı· 
nm sığlığı duyulur, tatlılığı, ildilii• 
kadar varan, fa.kat gene cüzel olan gi· 
taralı kaim sesler prla aöylerdL 

Don K.nrloa, kemerlerin arasından 

yıldızl.:ıra bakar, ooıı döner, aealc.ri 
dinler, sonra Don Pavloyla beraber 
deniz kenarına inerl~rdi. Orada rıhtım 
boyuncasırayla dizilmiı ve denizle ç3 
1ü biribirinc kanştuan burma ağaçlan 
vardı ki, orJarın altına geldikleri ı.a· 

man Don Karlos durur, daracık göf· 
aünü gecenin altın.da uzanan Akdenizle 
doldurarak: 

- Pavlo, derdi, bak ):lilnya ne giizcl., 
Bu kadar tüzel bir dUnya içinde insan· 
lar nasıl bu kadar fena, böyle yalancı, 
dolandırıcı, kıskan~ ve mağrur olabili· 
yorlar. 

Don Pavlo Alvaret, Don Karlota 
kendi metlıur yapmak telikkilinj .uı• 
latmak iltcrdL 'Fabt. o: 

- Don Pavlo Alvarca, lderdi, .evgDI. 
biricik ve ıimdiye ~r bana oyun ar 
namamıı olan ihtiyar dostum. Ben talili 
aiz bir adamım, fakat sen bedbinain-e 
Sen biltUn insanlarCaıı iimidinl ket
miısin. Benim daha ümidim var.. Br 
na öyle geliyor ki >·alnız bizimkiler bel 
kadar kötüdUr. Dlinyaıyı gezip bqk& 
yerlerde yaııyan başka insanlan g<Sr
mek iatiyo:um. ~taba onlar da, dUnya• 
nm baJ!n ~derinde gökyüzünün ~t' 
ka parç~nru gö~ ve ba1ka ağaçlat 
altında Jirucnip, ba~ka denizlere bakaJi 
batka insanlar da tizimkiler kadar fe
na m~dırl:ıı? 11te bunu anlamadan ölUr
sem gözilm arkada kalacak.. Yaınıı: 
dünyayı eolaşmak isin para biriktir• 

mek l!zım. ' (Devamı var) 



----=---------~~--~--
Görüşler: 

'1@u ©>lr~asoında 
~e sn~ se<dlasız 
Sl~çelfll bDır facna 

da Geçen hafta içinde yağışlı ve hazan 
%ı k~lı ge~ günlerin arasında bahar

. kalına bır gün geçinniştik; o gün gü 
~lı v~ ılık havanın uyandırdığı dirilik 
~.Halıç ve Boğazı süsliyen güneşin Yer-

!~• Ze\ kle köprüyü geçtim ve tünelle Be
ıe!~na çıktnn; bakbm ki, günlerdir ev. 
döküle .~sur kalan halk, sokaklara 
~ • mu~. Caddeler adeta. geçilmiyecek 

taadar kalabalık. I lele kadın -vaı::ı sa. n nıa~ -:.-. ~ 

ka~aıalarla kunduracı, şapkacı dük 

d . ın <:am2kan önleri öbek öbek ka
ın sevırcı·ı · · 

rcı •. erı ıle dolu; ipeJ<li kumaşla-
• zarif kunduraı . ·1· 1 al san}<:' ·ıA- ara, cıcı ı şap< ara 1 1

l<Ul1 aşk ediyor gibiydiler. 

ı;:~:li}:le Beyoğlu adeta. canlı bir çi· 
tnakta çesı halini almı~. Etrafa bakm-

kl. k n Tünel başı ile Taksim arasında· 
ısa r ı diın .. 0 

ll yarım saatte geçip gideme-
lcre · ;oztenm hem camekanın içindeki
kik~larern de dışındakilere ka~ılıyor, da. 
d c;ı olduğum yerde durup kalıyor-wn. 

le:n \itrin müsabakası dolay:ısiyle süs
beti ·ış olan mağazalar, yılbaşı münase
ıeıı·~ e de hakika~n daha başka bir gü-
~ e bürünmüştü. 

gö,~at .:'aksime yaklaştığım s19Jarda 
k w e ılışen pek acı bir manzara ile 

darşılaşmca içimde ne gilnesli gu-nden 
U)>d ğu '.> na u . ~ haz. ne de caddenin müstes-

lll halının verdiği zeyk kaldı; ve o ac.ı 
anıara karşısmda irkildim. 

So~r'1rm1a bir mahallebici dükkftnmm 
la hava dolabı içinde sıralanmı~ o-

n nıaJ.ı:ı.llebiler sütl~çlar üzeri üzümli' v f • • 
d~ ı~tıklr aqırele.. pembe pembe kazan 

n'" . . ' 
da 

rı . ta\'Uk"'öğsü. kaymaklı e.kmek ka-
"lflarr h __ ,_, 

\' ..ı ..... ' • aşlanmı~ sıra srra tavwuar 
e "<:lla neı neI B" - b nl -n~ er er... utun u arın o. 

ııunae de ba"mı cama dayarnıs altın sa-
sı ren~· d _ 

.ın e gür saçlı şirin. cana yakm. 
on on b" 
~~li· . ır ~'aşlannda. vaktinden evvel 
kir ı~'}k. g\irhü?,Jesmiş nur topu gibi fa-

ır ızcağız! 
A\·aL·t 
~ • ~ :\'"J "m1a1<tı: entarisinin sol omu· 
\\ ~ ırttıc 01rfuğu iı;in beyaz \'e fakat kir-.. _ .. 

tıe:; "' ..... ...___._, 
Yetrfa Ye. attım atamaz oldum; olduğum 

}\ ~ ınıJıfandım; kaldım. 
ı~ı:~liı b 

ha\''<t ı u sıralannu,.. fb ylere 
ona ~~I: hen de gözüm, gönlüm, ruhumla 

'«ı mıc:rm 

'Rovle · k · 
nrın1 ~e adar kaldığımı bilemem: ya-
cı~ a ikı Yac;Jıca kadın belimi: onlar da 

dular· nı 
za":\n · 0 ar da henim ~ bu man-
tu~1 ın fecaati önünde boyunlarını bük

er· r k 
labrn' a:~t kızc:a~ız ha1fl gözleri buz do. 
drnı ın •çındc. hala ayni vazivettc! Ka

ardan b' . 
Otı ku ırı çanta mdan çıkardığı bir 
bir ruşu kızc;ı,(lıza uzatarak almanca 

ı:evıer sÖyledi. 
l<uıar. . . 
~a ~nın dıbındc. öten bu merhamet 

'1nı i 'ten clenıı • sı kızcağız. dükkan müstah-
rıı zaerıllden birinin kendisini azarladığı· 
• Ya nnederek adeta titredi ve sonra 
'" Ptı~ının b' gunu ır kabahat. bir ayıp oldu· 
kı'>{r~tılamıs ~ibi • kirli beyaz çehresi 

12• oldu 
Iki ka1 . 

rıa "~'- 1 rn a\ıılıp ~ittikten sonra vanı-.,. ,~11 rt . 
<i~irn lci:um \'e on kuruş da ben \'erdim. 

- l\ızırn 0 ö d"""· il l'irrn· · g r ugun tanık parçala. 
aı, Ye! •şer kunıştur; haydi bir tanesini 

.~en Yeş'r · · tıı RözI . 1 1 rent?ındekı tatlı gözlerl-
enrne dikerek· 

-A . 
ka el\tnr;;: ~n bunlarla anneme iki ok-
n. gotürürüm ı 

ıy • 
Şa~!a~ cevab \'erdi, Şimdi bütiln bütün 
ğUn ı~tım· muhali b' . . . 

birinin ~ .. e ıcıre gırıp tavu· 
Sini rlü cagından tutup ona verrne-
llıişirnı sOnemerni~tim ,.c yürümüş. git-... 

Sir tna 
hep in·ı nıfaturacı, \itrlnine ipeklilerin 

SlraJn· b'l' b' llıodn ·~ ... a 1 ır; ır kunduracı en son 
tabttr 

1 ~rpınlerinin bin hir çeşidini 
h halınde d' b'l' . <lııı lbi . .'ze ı ır; bır çorapçı. bir 
neci n,. i'f!cı. bır ıı<ıpkacı. daha bilmem 

" \·c . 
'e>l'lere k n: ıster~e yapabilir. Böyle 
Olurıa arşı ıçlerini çekenler kim ve ne 
1 rsa ol~ ı • r.1ta11tacı . nar; beis roktur. Fakat bir 
~a~ r'nrr:lır'bır tatlıcı berikilerle kabili kı-

lia·ıi h' 
~ıb· ır '<ı'·itl k ı ~ı ' er so ak önlerindeki bu 
Clair hi- er tcs.iirinin yasak edileceğine 

~' . ~trva'l \'ara·-, ,. nt •. 
<lcaba? ·a duc;ünceler nerelerde kaldı 

Hüaeyin RIFAT 

lstanbul konuşuyor 
lleı ı ahpaşa Ha.~f ahanesinde bir saat 

Hariciye polikliniğine 
kimler gelir ? 

Boynunda1<i büyük şiş yarılacağı 
sırada, doktorların elinden 

kaçan adam, niçin 
korkmt~ "u ! .................................................... 

J tuzan: ~ . . 
i HABERCi i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 

Cerrahpaşa hastanesin;n göz klini
ğinden çıktıktan sonra, hariciye kovuş
lannı da gezmek istedik .. Fakat bura

larda o kadar çok doktor, o kadar çok 
hastabakıcı dolaşıyordu ki, istcıdiğimizi 
yapamıyacağ:nuzı anlamakta güçlük 

çekmeden uzakla§trk. Ve arka bahçeye 
açılan kapılardan biri vasıtasi; le ayn 
bi( bina olarak bir kaç sene evvel ya-

pıian dahiliye ,ve asabiye kliniklerine 
doğru ilerledik. 

Kapıya yaklaştığımız sırada, hirden -
bire orta yaşlı bir kadının ideta koşa 
koşa, binaJan tdışarı fırladığını gördük .. 

Pek şaşk.n. ve perişan bir hali olan 
bu zavallı bir to:raftan da hüngür, hün-

gür ağlıyordu. Bizi ı;ö:ü::::c y.:::! :r.ız .. 
geldi, bir türlü Jinmiyen hıçkırıklannı 
güilükle zaptederck: 

- Ölmüş, ölmtiJ, diye söylendi ve 
tekrar iıüngür hüngür ağlamağa başlı
yarak y.:mı.oıuJAn u.aJ.latn, gitti. Bi

çare kadrncağız.n nesi ölmüştü, bizi hiç 

tanrm~tJığı halde gelip te 'le diye bunu 
anlatmıştı, bilmiyorum. Fakat yanımda 
duran arkadaşım foto Ali: 

- Buradan vazgeçelim, dedi. Bir 
~ok ağır hastalarla karşılaşacağız. Za
ten demindenbcri gördüklerimiz sinir· 
lerimizi adamakıllı bozdu. 

Dostum haksız değil:di. itiraz etme
den istediğini yaptım. Tertemiz bah-

çenin çakıl döşeli yollarından h<lstane
nin ön.Jncmındaki b::Jıicyc çıktığımız 
zamn, Ali gene beni ikaz etti: 

- Hariciye polikliniğini gezelim ... 
Burada epey enteresan hfidisckrle kar
şıla~acağımıza eminim .. 

Cevabımı beklemeden önüme düş· 
tü, yol gösterdi. Bir dakika sonra, Cer-

rahp:ışanın zemin katındaki l:ariciye 
polikliniklerinin önün::Ie idik. 

Vakit yemek z;:ımanı olduğu halde, 
burada gene bir çok hasta bekliyordu. 
Koridorda bir boydan, öbür boya ka
dar ge.::diğirniz zaman, çışit çeşit man
zaralarla karş.laştık. 

Anasının, babasının arcısına oturmuş, 
etrafını ınern.'lun nazarlarla seyreden, 

ve arada bir, gözlerini, biri incecik ve 
kısa, diğeri ide tabii cesametteki bacak-· 

lanna doğru indiren zavallı bir kızca
ğız, daha ötede yüzü gözü sragılar için
de kolu lıoynuna asılı bir adam, onun 
yanında koltuk değneklerine dayanarak, 

sıralardan birinde boş yer aramak için 
ağır ağır yürüyen başka bir insan bu

ranın kasvetli .dekoruna büsbütün hü
zünlil bir hal veriyordu. 

Muayene odasının önünde, kolunu 
boynuna asmış, sıra bckliyen bir mek
tepli gördüm ve hiç tereddüt ctmeden 
kendisine sordum: 

- Futbolda mı b:ışınıza geldi bu 
kaza? .. 

Çocuk şaşkın bir tavırla yüzüme ba
karken, baş nı salladı, tahminimi tast::lik 

etti. Zaten yanılmadığıma cır.indim. 

Çünkü vaziyetin tamamen dil§ündüğüm 

gibi olduğunu genç talebenin her ha
linden belli oluyordu: 

_ Nasıl oldu bu iş? diye tekrar bir 1 
ıual sordum. 

O zaman, kısaca anlattı: 

- Ben Halkalı Ziraat Mektebi tale· 
lerindenim. Bizim mektebin sahasında , 

arkadaşlarla top oynuyorduk. Kolumun 
üzerine düştüm, kemik kınlmış. Bura

da al~ya alddıır. F•J..at onra kolum 
şişti. Şimdi bu alçıyı açıp başka bir alçı 
yapacaklar •• 

Biz: böyle konuşurken, elinde henüz 
yıkanmış bİr rontgcn plağı ile telaşlı te-

laşlı baş\ca bir biçare yanımıza geldi. 
Onun da bir kolu boynuna asılı idi. 

Ve halinden çok ıstırap çektiği anlaşı· 
lıyordu. 

Başındaki kasketini baktım. Posta 
müvezzilerine mahsus işaret vardı. 

Zavallı, kolu çok ağnyor olacak: ki, 

sıra bekledikçe sabırsızlık gösteriyor
du: 

- Nasıl geldi bu iş ba§ına diye sor
dum. 

Bir an tereddüt etti. Sonra şöyle an
lattı: 

- Bizim büyük kamyonun kolunu 
çevirirken, motör tepti, galiba kemiği 
kırmış. Çok canım yanıyor •• 

- İsmin ne senin? . 
- Hüseyin .. 

O bu cevabı verirken, ben de ront
gen plağını aldım .. Aydınlığa tutarak 

baktım .. Bir kemik hakikaten yerinden 
ayrılmıştı. Vaziyet açıkça görülüyor-

Gece hırsızı 
Suç üzerinde 

yakalandı; bir yıl 
hapse mahkum ()/du 

Dün üçüncü ceza mahkemesi, entere
san bir davayı neticelendirmiş, Nafiz a
dında hırsızlıktan suçlu birini bir yıl hap 
se mahkfun etmi~tir. 

Erzurumlu Nafiz, Hahcıoğlunda Top
çu nakliye okulunda garsondur. Ve, ev-
velki gec~. saat tam on ikide, mck1ep 
kantinini soyacağı bir sırada talebeler 
tararından görülerek yakalanmıştır. 

Tonton 
anıca 
Kavsıaıcı 

du. Zavallı çocuk, ne söyliyeceğim diye 
merakla yüzüme balayordu. Fakat ben 
bir şey söylcmemeği tercih ettim: 

- Hemen gir içeri, doktorlar sana 
vaziyeti anlatırlar, diyerek muayene 

odasının kapısını açarak, biçareyi sıra· 
ya filıth bakmıyarak içeri soktum. 

Artık buradan ayrılmak üzere idik.. 
Fakat tam bu sırada, bahçe kapısından 

iseri, pek garip vaziyetli bir a'dam girdi. 

Ensesinin üzerine müthiş bir şiş vardı. 
Ve bu şi§in ortasında da cerahatler 
içinde bi .. ,..... 199"lnufb• Bu vaaiyett.,. 

böyle açık yara ile buraya nasıl geldi

ğini kajamın içinde hesaplamağa çalı· 

şırken, o muayene odcısından içeriye 
daldı . 

Kendisiyle beraber gelen arkaldaşı ise 

dışarıda kalmıştı. Biz bir şey sormadan 
o 'anlattı: 

- Şu zavallı arkadaşımdır.. Korktu, 
korktu, çıbana küçükken baktıramadı. 

Nihayet bu hale geldi. 

Belki daha fazla anlatacaktı.. Amma, 
biz birdenbire imdadı sıhhi otomobili • 
nin sesini !duymuştuk. Hemen girdiği-

miz dar kapıdan, tekrar hastanenin ön 
bahçesine fırladık. 

İmdadı sıhhi otomobili içeri girmeden 
evvel dış kapının yanma vardık. 

imdadı sıhhi otomobili nasıl bir has

ta getirdi? Bu arada bir hastanın, imda

dı sıhhi teşkiliitında ne gibi mühim nok

sanlar gördük, bunları size ancak ya

rınki yazımda anliıtacağım. 

Fakat bugünkü yazımı bitirmeden 

evvel, ilave edeceğim bir nokta var, o 

da ıu boynu yaralı adama aittir. 

Kendisinin muayene odasına girtliği· 

ni gördüğümüzden 20-30 dakika sonra 

zavallıyı, gene ayni vaziyette,, açtk ya· 

rasından cerahatlar aka aka, hastane

den dışarı fırlayıp bir taksiye atlarken, 
rastladık. 

Arkasından koşan bir hastabakıcı 

yctişicineye kadar, o arkadaşiyle be

raber, Aksaray istikametine yollanmzı
tı. Merak adip tahkik ettik. Meğer bu 

zavallr, doktorlar, tam çıbaruru yara

cakları zaman gene korkmuı, ve etra

fındakilerin mani olmağa çalıımalarma 

rağmen, var kuvvetiyle koşarak doktor
ların önünden kaçmıştı. 

HABERCl 

YUKARIDA: · Cerrahpatada yeni 
yapılan dahiliye kliniii. AŞAGIDA: 
Haberci, posta memuru Hüaeyinin in· 
rık koluna ait rontkene bakarken. 

1 ~~-djtl~~ 
Dört ineğe yirmi 

döırt bDn Bira 

IKİNCJ Abdölhamtt devri incele· 
necek olursa, bir çok acı, gtl· 

Jünç , ·akalarla karşılaşmamak kabil 
cleğlldlr. 

O dc-.·irde, ecnebi müesseseler. 
clo\'lctin başına bir kara belA kesil· 
ıni~Jcı·cıı. KapitttlAsyonlar ise katmer 

U bir belA idi. Bonlardan Reji, hli· 
kilmet içinde hUkftmet gibi bir şeydi~ 
"İnhl lln huhan Dovletlallyel Os· 
maniye,, admı taşıyan bu müessese· 
nln Osmanlılıkla zerrece alAkası 

yoktu. Devletin polis teşkilAtı gibi, 
UeJini.d de bir kolcu teşldlAtı \"ardı. 
Kolcular, bir evde, bir köşede, bir 
köy kulUbeslııde kaçak tuttın bulwı· 
duğunu haber aldılar mı, h'1;kfımet

ten müsaade almağa lüzum görme
den oı•asını basarlar, sllAhla hücum 
ederler, Jc.abmda boğuşill'lardı. 

nu kanlı mtısademelcrde, ölenler 
do olurdu. Sayısı mı? .. Orasını Allah 
blllr •• 

ItcJlııln kolmlarmdan başka. 

bir do mubayaa memurlan nrdı. 

nuıılar da ken~ öz kardeşlerini Re· 
Ji bmıabma zarara sokmak.tan ze\·k 
dÜyarlar, köylünlln malını 7ok. baha 
sına kapatmağa çalışırlardı. 

Mübayaa mcmurlarmdan Hacl Eı
llya, bu işte g~rdiğt faallyete bi· 
nacn, Jdaro taratmdan Mekkc, Mc· 
dine, Hlldoyde ve San'ada Reji na· 
mma laallyctc memur edilmişti. 

Hacı, plda Uç dört ay bu mmtaka
lanla bulunur, öteki aylan İstanbul 
da geçirirdi. 
Bacı Evliya, ayrıca kendi hesabı· 

na Hac me,·simlnde l\lekkcye hacı 
nakliyatı lşlerile de uğraşıyordu. Hü 
kQmetlc, bu uzak yerler arasında 

rabıta ''azlfeslni görür, parA değt,..· 
tirlr, mal alır, satar, kom.lsyonculuk 
yapar, asker nakli işlcrlle de uğra· 
şırdı. 

Yaptığı bu l~lere mukabil, hükii· 
metten para aldığı olduğu gibi, al· 
madığı zamanlar da olurordu. 1005 
plmda, Hacmm hllk6mettcn olan a
lacağı şu mlktan bulmuştu: 2-1 bin 
Türk llrasıf •• 

Maliyeye başvurdu, alacağını iste 
dl. Fakat, nezaret zorluk çıkardı. 

ntr metelik alamadı. Nihayet sadra· 
zama nıllracaat etti. ntımaslar bul· 
du, rUş,•etlcr tck.Utlnde bulundu. ·i· 
hayct vükelA meclisi karar verdi. 

Yerdi ama .. Paranın maliyeden 
alınması itin, bir de "iradci scnlye,, 
JAzımdı. Aksi takdirde paraları al-
mak miimklln değlldl. İrade de bir 
türJll çıkmıyordu. 
Hacı E\'liya bir mektup yazal'ak 

, ·azlycti Yemende bulunan kardeşi
ne anlattı. 

Aradan epey zaman geçtikten son 
ra, kardeşinden cevap geldi. Kardc· 
şl, dört tane de hörgUçlil lnek yolla· 
nuştı. Mektupta: "Her ne kadar ııa· 
dlşahın çlftlUdcrln<lo boynuzlu Jnek 
varsa da, böyle hörgüçlüsU yoktur, o
na hcdJye et, hoşuna gider, bclkl ira 
de bu suretle çıkar.,, 

Diyordu. Hakikaten Hacı Evliya • 
nın kardcşJnln dedi~ c;ıktı, hörgUç
JU inekler ikinci Abdülhamldin hoşn 
na gitti. Paranın verilmesi hakkında 
ki lracleyl imzaladı. Hacr ·J<:dlyA dn, 
maliyeden 24 bin Urarı aldı. 

' Hüae,Jin Rüıtü TIRPAN 



Boşa giden 
bir gayret 

Italya imparatorlu· 
ğunu "hukuken,, 

Holanda da tanımıyor 
Londra, 2 (A.A.) - Habeşistan 

N'ecaşisl Haile SeJAsle, Hollanda kra 
liçealne gtındermıe olduğu telgrafa 
aşağıdaki cevabı almıştır: 

"Hükumetim, hukuku dilvellrı mu 
da.faasından ibaret olan ananevi sl· 
:yasetlnde sabltkadem olmakla bera
ber Habeşistan arazisinin İtalya ta
rafından işgal edllmlş olması hldlae 
sini ,.e Milletler cemiyeti tarafından 
ittlhH edllmlı, olan tedablrin bu iH& 
le mani olamamış bulunduğuna he
saba katmak mecburiyetindedir. 
Maamaflh hUkQmeUm, bu tşgall hu
kuken tanımAğa tevessül etmek ni
yetinde değildir.,, . ... . 

MalClm olduğu Uzere ttalyanın im
paratorluk olarak tanınması f~ln 

Holanda bitaraf devletler nezdinde 
taTMSUtta bulunmuş, bunun Ozerlne 
Halle Scllsfye bu devletlerin relate
rino müracaat etmişti. İsveç ltrnh 
Holandanın teklifini kabul etmlyece 
ğfnf Habeş imparatoruna bildirmiş
ti. $imdi binnt Holandn da. impara
torlu~u "hukuken,, tammak ni
yetinde olmadı~mı blldirmfş bulunu 
yor. ltalyanın bu gayreti de şlmdf
ıtk bl}ylece boşn r,ltmlştfr. 

Mısırda 
Parlamento 
Kral tarafından 
bir ay mUddetle 

Tatil edildi 
Rııhire, 2 (A.A.) - Kral bir emir 

nn.me ile p:ırlemcntoyu bir ay müddet. 
le tatil etmiştir. 

Gazetecileri kabul eden yeni baş. 
vekil Muhammed M.ahmud paşa, yeni 
hükfunete kareı Mıs!rlılar ve yabancı 
lar tarafından gösterilen hareretli 

karştlamadan dolayı teşekkUrlerini 
blldirmi§ ve pnrl~tonun bir ay 
müddetle tatili hakkında demiştir ki: 

"- Bu keyfiyet, evvelce tavsif e
dildiği gibi, bir fesih değildir. Bu, bir 
tam~tir ve kanunu esasiye tevafuk et. 
mC"ktE'dir.,, 

Son vaziyet ltalyanm lehine 
değildir 

Londra, 3 (A.A.) - Havas ajan. 
sının muhabiri bildiriyor: 

Mısırdaki siyasi vaziyetin bazı 
gauıtelerde sureti tefsiri diplomatik 
mahfellerl hayrete dilşUrmektedir. 

Bu gazeteler Mısırda hasıl otan va. 
ziyeti İngiltere için bir hezimet ve t. 
talyan propagandasmm bir muvaffa
kıyeti şeklinde göstermektedirler. 

Bu hususta salB.hiyettar mahfeller, 
Vefd partisi iktidar mevkiinc geldiği 
zaman İtalyan nUfuzunun tesirleri 
hakkında buna benzer tef sirlcre tesa. 
düf edilmiş olduğunu, fakat hi.discle 

rin bu iddiayı katt surette tekzip etti. 
ğini ha.tırlatmaktndırJar. 

Bir çığ 
Avusturyada sekiz 
kayakçıyı UldOrdU 

Viyana, 3 (A.A.) - Schneebcr& 

dağında Viyanaıı kayakçılann randevu 

mahalli olan iki bin metre yüksekliğin· 

de bir noktaya isabet eden bir çığ, ora· 
ıırnı bir maktel haline koymuıtur. 

Dağın Uzerinden yuvarlanıp gelen 
kar yığım, Kraunbach dere1inde bulu-

nan yirmi kadar kayakçının Ustüne dilf

mü~. bunlardan sekizi yığının altında 
kalmııttr. Yığının altından beı ceset 

çıkarılmııtrr. Diğer kayakçılar aranmak 
tadır • 

Amerlkada yılbaşı 
kurbanları 

:Kevyork, 3 (A. A.) - Amerikada No_ 
d ve yılbaşı münasebetile vukua gelen 
Qzalarda en aıı 298 kişi telef olmuştur. 
200 ki~irün ölilmilne buzlu yollardaki 

. virajlarda kayan otomobiller sebebiyet 

,·ermiştir. Di~er ölilmlere avcılık kazala

rı, boğulmalar, yangın1ar ve kıs sporla
rı kazaJan sebebiyet vmni~tir. 

IÇERDE: 
* Sıhhat TC içtimai mua,.enet vekille· ! 

tinin Avrupa ve Amerikaya aöndenne~e 
karar verdiAi, doktorların isimleri teshil 
edilmiştir. Doktorlar iki ::nı Avrupa veyn 
Amerlkada kalacaklar, ihtisas tahsili yapa 
caklardır. 

• Emniyet altıncı şube müdilrlü~nün 
S11nnsaryan hanına nakli için emir Teril· 
miıtlr. 
~ htanbul Ziraat direktllrü Tahsin 're 

fidanlık dfrcktlirü İbrahim, zirai işler 
ve fidanlık tesisatı hakkında tetkikatta 
bulunmık üzere, yakında ltalyaya glde
t:eklerdlr. 

:ııı Onümüıdeki mart başından itibaren 
diplomasız mfiheodlslerle mimarlar baş· 
Jıbaşma inşaat işleri yapmaktan mene· 
dlleceklerdlr. Amelt olaralc yetişen kal· 
fnlar da imtihana tabi tutulacaklardır. 

• Topkapı sarayının tamirine karar 
,·erilmiş, bunun için bir milyon lira •Y· 
rılmıştır. llkbahardan itibaren saray mil· 
zesinin denize bakan tarafında hafrlyala 
başlanncaktır. 

• Polonez köyünün tapu)-a ballaoması 
ı,ile Sıhhiye vekAJeti mqaul olma#a baş.
lıımışhr. 

.;ı Liman işletmesinde baıı yenilikler 
ynpılmıf, yeniden ambar batınernurlukla
n ihd:ıs edilmiştir. Dıu:ı memurlar da an
trepolara verilmiştir. Hazırlanan yeni 
kadro bir iki güne kadar bildirilecektir. 

• Erılncao.da Karadağda kömür madeni 
bulunmuştur. Belediye azasından Vehbi, 
mn<lcnin işlelme imtiyazını almıştır. 

* Tutulan slatlstikler neticesinde, mem· 
Jelı;etlmizde bir milyon yüz altmış bin dul 
(karı'3rı ve kO<'alerı ölmüş)sckiz milyon 
107 bin bekar, 48 bin boşanmış, altı mil
:ı,·on dört altmıf alil bin e,·li olduJu 
anlaşılmıştır. 

o Nafia wkületinln Elektrik şirketin

den istediği hnlkd:ın ahn:ın fazla para me 
selesi etrafında, hükCımetimiıle mülakere 
de bulunan şirket murahhaslarına Belci· 
kadaki merkezden sönderilecek talimatın 
birkaç güne kadar selmesl muhtemeldir. 
Talimat ııelir aelmez, murahhaslar Anka· 
taya giderek, nUJelle müzakereye de,·aın 
edeceklerdir. 

• hmtt beledi1·esi komüre narh ko)·mu, 
fur. Ev1·clu on ı.urup ~tıfan J.:l>mQr bun 
dan sonra dört kuruşa satılacaktır. Bele
diyemizin kulağı çınlasın! 

• Maliye mQfetUşlerl, geçen yıl beledi· 
yeye geçen arazi Te bina vergisinin bele· 
di)'cye <!e,·rlndcn sonrn aldıRı va:ı:i)·et et
rafında incelemelere başlamışlardır. A)Tl

ca maliye t:ıh~il ~ubelerinde de teftişlerine 
dc,·am elmckledirJer. 

• Şehrimizde, mesleklerinde ca.Jışan 124 
ecıacı 275 di1 doktorn, 80 di~ci 1088 dok· 
tor vardır. 

" Yarından itibaren hususi müessesele· 
rin kazanç dcrterlerile gösterdikleri ka· 
uıhç beynnnnmelerinin tetkikine ho~lanıı 
cıık, hakikate uygun olup olmadıkları •· 
rnşlırılncaktr. 

• Nikel kırk paralıklarla bronz beş ku· 
ruş ve yüz parıılıkJnr bu yıl içinde teda· 
vülden kıılıhrılncaktır. 

DIŞARDA: 
ııı Fransız Hariciye nazın Delbos ile 

Sovyeller birlili büyük elchıi, ı 7 ilkkAnun 
1936 tarihli Pransa - Sovyetlcr birliil ti· 
cnret anlaşmasını 1933 senesi nihayetine 
k:ıdar temdit eden bir protokolu dün ak
fnm imzalamı,ı:ırdır. 

ıoı ,'Sundn}' Tlmes,. g:ııeteslnin bildirdi· 
lıine söre, lnı:ılllerenfn önümüzdeki sene 
bülçe. ln<le silfıhlanma meselesi ile İngi

liz harici si.rn eti etrarındn yapılacak pro 
pagandalara büyük mebaliğ tahsb oluna· 
cnk ve bir nevi propasanda orlıi tesis edi
lecckllr. 

o Pek yakında Prenses Fredrik ile izdl
' ac merasimi yapılacak olan Yunan \•eli· 
ahdi prens Pol, dün Atlnaya dönmüştür. 

<= 1926 senesinde Ccnevred aktedilmiş 
olan '1111\hları tnhrlit konfcran<tında Ame· 
rikon murahhası olarak hazır bulunmuş
olnn Amiral Jlilııry Pollnrd Jolco, 74 yaşın 
dn Tefat etınl~tir. 

Macnr başvckilf Dnnın)·l ile '.\lnarir 
nazın Koınnn, Viyana civarında Badene 
'":ırmışlardır. 

~ Tasın bir telıtrafına ıöre So"yeUer 
birliği halkı, yılbaşını şevk ile kutluln· 
nıış ,.e "Kızıl Moskova,, büyük bir neşe i
çincle ,·ü:ınıiıştür. Ptırkl:ırdn ve i'd klüple· 
rinde birçok Sln-:ıreler, balolar, kostümlü 
hnlolnr tertip olunma~ ve ı,cı ulerinde 
binlerce yeni :rıl ağacı dikılmiştir. Yılba· 
şı Sovyetlcr lıirl!Rinclt', Kremlinin büyük 
snaıi dnha li yi \'Ururken haşlamıştır. Zi· 
ro o dakikada yeni yıl Yelôdh·oslokdn gel· 
mı, bulunuyordıı. 

Harp malQllerloin 
yoklaması 

Eminönil askerlik şubesinden: 
Şubemizde kaytıh harp maHHlerl 

le şehit yetimlerinin 938 yılı için ik
ramiye kayıtları (-l-938 gUntinUden 
itibaren yapılacaktır. 

Yedlerinde bulunan resmt senet, 
maaş cüıdanlnrlle raporları ve nU
fus hUvtyet cUzdanlarlle beraber Y.Ok 
Iamala.nnı yaptırmak nzere şubeye 
müracaatları Utn olunur~ 

Amerlkada 

10 milyon 
• • 
ışsız var 

Vaşington, 2 (A.A.) - Tahriri nü
fus idaresi tarafından, işsizlerin mik 
tarını teshlt için yapılmış olan tahrir 
16 llA 20 ldinunuen·eı tarihinde işsiz 
olduklarım beyan edenlerin miktarı 
7.822.919 kişi olduğunu meydana çı 
ka~mıştır. 

llu tahrir esas ittihaz edtlmek su
retile, yardım işlerinde kullanılmak 
ta olan 2 milyon da dablJ olmak Uzo
re işıizlerln miktarınm o tarihte 
10.870.000 olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Bir kalpazan 
Fransız mllli ban
kasından maaş 

alıyor 

F RANSIZ milU bankaaı, tedavü
le çıkartlıit yeni banknotlan 

taklitten muhafua için muhtelif renk· 
terde yaptımuıtır. 

Fakat bu;. sahtekarları dilfündüre· 
ede, yeise diltilrecek bir fCY değildir. 

Bundan ev\•cl de çıkarılan banknotlar 
taklit oluruımu zannedilmifti. Halbuki 
blr çok taklitleri yapıldı, ıürüldil. 

Evveller), banknotları tUlit edenler 
pek çoktu. Son senelerde bunlann aayı
u azalldr. 

Kalpazanların en mefhuru (Bros) 
adh birisidir. Bu adam, astı bir aileye 
mensuptu. MuhtC§Ctll bir ıatoda oturu• 
yordu. Atlan, arabaları, hizmetçileri 
vardı. 

' Kıtın ziyafetler, balolar veriyor, ya
mı av eğlenceleri tertip ediyor, prens· 

ler gibi ômür eürüyordu. Herkesten 
hUrmet ve rfayet görüyorou. 

Bir gün birdenbire ortadan by1>oldu. 
Nereye gittiği anla§ılamaıdr. Bir müddet 
sonra, cinayet mahkemesinde, ınunun 
sandalyeair.de görüldü. 

Meğer bu zat, tamam 500.000 altın 

franklık h-ınknot yapmtf, bunları UZ'Un 

müddettenberi piyasada •ünnekle meı
gulmill··• 

Son gelen Avrupa ga.ıetelerl, me§hur 
bir hakkaki~ Fransa milli bankasından 
ayda 3600 frank ald.ığ"ı ve bu parayla 
ıeçindiğini yuıyorlar. 

~~-

Bu san'atkar; bin franklık ilci tane 
banknot yapıuı. banka müdürüne git· 

mif, banknotu göste~rek ıu sözleri •öy
lemiı: 

- Bu, ı:.ahte (!eğildir, değil mi? 
Banka müdürü, banknotu alıp _bak-

tıktan sonra: 

- Evet, sahte değil. • 
Demi§.. , 

- Bilikis, sahtedir. Bunu yapan -aa 
benim. !şt~ ~ize ayni numaralı bir bank
not daha! .• Fakat, ben namuslu bir a

damım. Ve ölünciye ka~r da lböyle ya
pmak isterim. Halbuki lcrlz var, iJ yok. 

Geçinemiyorum, sefalet çekiyorum, E
ğer bana, ıhayatmu temin edecek bir ay-
lık bağlarsanız bundan sonra bu gibi 
ıeyler yapmamıya aöz veririm.. 

Müdür, eksperleri çafınnIJ. banknot
tan tetkik ettirmiş .Eksperler, aslmdan 

hiç farkt clmıldığmı söylcmi~ler.. Bu
nun üzerine san'atldra aitcdifi maaı ta 
verilmi§ .• 

Günün birinde, ba An•a.tkir banka 
mlidürünti görmek ~temi§ ve yanma çı
kınca ona demi§ ki: 

- Maa§ımı arttırmanızı itcmiye gel
dim :ıannetmeyini.z. Verdiğiniz para, 

ihtiyaçlar=mı temine kifi geliyor. Yalnız 
sizden bir ricam var. DelAlet ediniz, 

bana bir sanayi madalyası alınız. Zira, 
oturduğum evin kapıcrsmda bir ma:lal-

ya var. Her zaman ban gösteriyor ya

Bitler Mayısta 
Romaya gidiyer 

Bu ziyaret 6 veya 7 gün sürece~ 
Roma, 2 {A. A.) - Hitlerin Romaya 

~Iayısın ikisil\de gitmesi ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Führerin ziyareti, imparatorluğun te
essikilnün ikinci yıl dönümüne ait f.eI1... 
liklere tesadüf edecektir. 

Hitler, devlet reisi olduğundan kendi 
sinin İtalya kralını mı zıyaret edeceği 
suale ~yan görülmüştür. Ancak Führer 
fiilen nasyonal sosyalist partisinin ~fi 
olup fa~ist partisi şefine mülftki olacak
tır. 

Hitler, Romada 6 veya 7 gün kalacak
tır. Ostie istasyonuna gelecek otan Hit
ler A vantine caddesini ve zafer ve im
paratorluk yoUanru takip ederek Vene
dik sarayına gidecektir. 

Musolini, misafirini istasyonda istik· 
bal edecek ve ikametgfiluna kadar ken.. 
disine refakat edecektir. .. , ..... 

Fii1ire!in harpten evvel ikinci Vılhel· 
min imni~ olduğu Doria sarayında ika
met etmesi muhtemeldir. 

Öğrenildiğine göre Hitler, Romada 

Ev ve dükkan 
soyan 

S hırsız nihayet 
yakayı ele verdi 

Bir mUddettenberl Ortaköy ve 
Beşiktaş taraflarında hırsızlık ya-
pan ikl sabıkalı zabıta memurları 
tarafından yakalanmışlardır. Bun
lar Vasll ve Ahmettir. Evvelki gece 
Ortaköyde Bedrosun dUkkAnmrn kt
lldtni kırarak eşya çalmışlar, kaçar 
ken tutulmuşlardır. Çaldıkları eşya
Jarm bir kısmı meydana çıkarılmış
tır. 

Bundan baı,ka Sarayburnundaki 
Gazinonun tellorint kesip camlardan 
lçert giren ve eşya çalan sabıkalr 
Mesud da tutulmuştur. 

Matbuat 
Almanağı 

ÇIKTI! 
KilfüPhanerıizin eo ıüzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en methur mu

harrirlerin mMalderi - Gündelik, 

llaftahk, aylık pzete ve mec:mualarda 

iıimlerini gördüğünüz bütün muhanir

lerin ruimlm:-i;-ıatiıt.iklu, - faydalı 
hilıiler. 

Fiyat:ı 50 Kuruşt:ur 
Biltno kt tapçılarda arayınız 

Toptan tabf yeri: lttanltul 8ASIN 
KURU'1U -Taksim. 

ikameti ~smda Kirinal'e kabul olun' 
cak, jmparatorluğun teessüsünil tes'ideP 
yapılacak büyük askeri geçit ile NapOIİ' 
de yapılacak bahri bir geçit resminde 
hazır bulunacaktır. 

Roma ile Napoli körfezinde HitJerİ2' 
şerefine fevkalMe tenvirat yapılaca:ktU'· 

Fransız bütçesi 
kah l edildi 

Paris, 2 (A. A.) - Ayan meclisi, b(it. 
çeyi dördüncü okunmasını müteakip ~ 
reye kaT§I 276 reyle kabul etmiştir. Mii' 
teakiben mebusan meclisi, beşinci ok1111' 
mada ayanrn tadilfitmı kabul etmek ~ 
retiyte 1938 bütçesini 63 reye karşı 5t.P 

reyle kat't olarak l•abul e1miştir. Bütçe' 
de varidat, yuvarlak hesap, 54 nilly61"1 

776 milyon, masarif ise 50 milyar 7'39 
milyondur •. Meclisin kapanmasına müte' 
allik olan kararname, her iki mecliste O' 

k"llnmuştur. 

Meclis önümüzdeki içtimn.mr 11 nd11• 
cıK!nunda aktedeccld.ir. 

Plaj hırsızı 
Bahaeddin 

Bllogür hilogDr 
ağlı yarak 

"pişmanım,, diyor 
PlltJinrı soyan Bahaeddin sor~ 

ya çaklldikçe yeni yeni hıraızlıklat1 
meydana. çıkmaktndır. Ba.ha.eddil' 
Devlet Demlryollnrr hareket datretf 
ınemurlarındnn Tovfiğln evinden bif 
tabanca ile Cerrabpaşa hnstnncslnd41 
tedavi altında bulunan yüzbaşı N4Zl~ 
mın da bir altın saatini çalmıştır. 

Bahncddlnln çaldığı ~alarm 11lt 
çoğu sattığı yerlerden alınmıştır' 
Bugün Bahaeddin ile birlikte adliye" 
ye teslim edileceklerdir. 

Bahaeddin yakalandığı günden" 
'b·orl ağlamakta, hırsızlıkları hakkrıl 
~a..ş,unl~.ı ıö_ıvlemoktedlr: ~ 

.. _ Rfr cahllllk ettim, bu hl~ 
:va.vtuıı. t'ara 1Ju1"'urı}uruum;. ~lia 
buld sefahat hayatına da atılmıf' 
tım. PHUlarda serbestçe birkaç de" 
m rıınıızlık y: nca elime harıı par• 
gccti. ıOtnt şimdi çok pişmanım~ 

Kömürden 
zehirlenen kız 

Kantnrcılarda. Abacı Çeşme sok•" 
ğında oturan on dört yaşında Avnl11 

iııımtndeki kız kömürden zehtrıeo" 
miş, Ha.seki hastanesine kaldtrıluııf 
tır. 

Borçlunun ahı mı 
tutmuş? 

Kısıklıda Dere içinde oturan aW 
mış yaşında Hnsnn alacağını !sth' 
mek üzere dün Kurtuluşta Mandr' 
sokağında Alekonun evine gttmifıı 
merdh·enlerden düşmfişş başı yarıl" 
drğr için tedavi altına alınmıştır. 

.... - ; ... , . ~ . ' . ·~ " ... :,,.,, .... ;... . . 
• ~ • ..... 40 ... :.. • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizmS 
ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

rcabında gUnde 3 ka,a ahnabHlr 
lalm ve markaya dikkat. Taklltlerlnden saklnm~ 
·- . . . . . , .. ~. - '• : . •' 

., ı 1 r • 

nnda küçüklük hissediyorum... 111•••••••-• .. ••••••••••••••••-
Şüphesi::, yakında bu san'atkira bir 

madalya vc.rilecek. B~nknotlann taklidi 
ne kadar güç ise, gümüş paraların tak-

lidi de o kadar kolaydır. Geçenlerde 
Paria te yakalanan bir amelenin evi a-

randığı zaman bir çok gümüş paralar, 
kalıplar ele ıeçirildi. Yapılan sorguda, 

5 sen~enberi kalp para yaptığı ve bun
ları, gazete, tütün ve saire alarak elden 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

'· Vakit yurdunun altında '(ölen Fransız: kitapçrsmm) yeri ve ~ 
depolan kiralıktır. 

Birlcıtirilmek eıtretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi-
lir. fateyenlerln Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. ' 

çıkardığı anlatıldı. Kalpazan, bir gU· 
müş frangın kendisine on paraya mal-

1 olduğunu söyledi. Muhakemesi netice- ı•••••••••••••••••••• .. •••••••-., 
ainde 10 r;cne kürek cezaama çarpıldı. 
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b hlfr Basanın yUzllnde bir an tiksinme 
~~lr~ı, kızacak gibi oldu fakat kendini tuttu 

g~r::;:..ı incili örtünün altma sokarak hizmetleri, Barbarosa uşaklık etmesini 
~ . Yanafmı, kapkara saçlarını bize aff ettiremu •• 

1
• Bu aöıleri söylerken düril§t bir ha-

lca~aydi küçük korkak! - dedi • eu rekctel ellerini ktım ellerinden kurta-
\(i R at beyninden. Ortada ne 0 gün. ran.k ayaia kalkmııtı: 
"- T Ol'nara benzer bir dil•""'" var ne - Haydi Aiue, artık saraya dörıe· 
"C unus b' ~~- • 
Gctı ır Kartacadır. lim .• 

\'e dal~ kızrn gözleri ;ine dumanlanmış Diye mırıldandı ve bir elini magaf on 
_ ~l}t.ı. Acı acı ıülür~edi; · gibi dudaklannı dayayarak: 

rtun şte ben de bunun için korkuyo- - Şmhh ! · diye haykırdı • Atları 
Ya... ti . ! 1' ıe nn 

Oku= bir Kart.aca dqildir şüphesiı. Kıı çevap vermedi, ağır ağır doirul· 
ca kurut artın beni yanıltmıyorsa Karta· du .. Şimdi, kırk elli adım ötede, bir 
bile T u,undan batışma kadar bir an 11rtın üzerinde, iki cins at yedeyen iki 
nUaa :sa benzememiştir. Bugünkü Tu aüvari belirmifti. Bir ıey konuımadan 
6U bir 7.eırneden mahvolması doğru o tarafa dofnı yilrüdUler. 

_ 8 ~ttir. Sevıi!isini bunlardan birine bindir· 
böy~ ~ Tunusumuza karşı, sende di. Ve bot ulan son :ata atlayarak' do-
raıc farkect~ bellrdiğinf ilk deta ola lu dizkin sUrdü. 

_ & 1Yonun. Az ıonra zeytinliğin öteainden beri-
biriııti ~ ltc:ikiı sezdifim hatalarmın ıinden çıkan ve her yeri yirmifer. otu-
itJıia 11 değildir. Farau, ten bir çok zar atlıdan mürekkep olan bir kaç ıü· 

rl ernr d . 
ltrı h e enın. llldn bunlann at· varl kafilesi ıde ayni iıtikamette dört 
1ı"' -~~ ~kncfeı, kılıçları iae hep paı- n.ıla~ sürerek eözden kc.ybol:.. . .>rlardz. 
ti -ıtı:=-· lialbuki bir hükümdar em- Uzun uçlan, atlannın kuyruklarlyle 
lctb~ kuvvetler içinde tek paalı yan tedereesine datıalanan bu atlılar 
'ttttzu ve tek tıknefes at bulundurma.fa Tunu. Emtrinin muhafıı:Jarrydz. 
birı ~ğUdir. Demek ld en azdan on • • * 
llıı Ord hUkrneden Emir Huanm yat. Tunua Em!rl .•. 
birı h•ta lllUndaJd atlı kuvvetlerde on Hicretin onuncu asnnda Tunuıta 
torezıı '.1 ;ardır. Hele ortada bir Roma saltanat aüren Emtr, ifte §u 1\Uel kt-
lirı,, cijiı1nden bahıedebil.men, ıevıi· zın "Emir Haqn,, dediği delikanlıydı. 
~rtaq~ büyük bir eeaarettir. Zira, Sevgilisinin Einir Hasan \te idare 
lrıln b Yı 11\lhveden Roma hiç bir n· ettigt 'ha!-.n Mevlayı Hasen diye andı 
rezı dı~ilnkiı Tunuawı brımnda beli- ğt bu genç, Ahfas oğullan hanedanmm 
~~ bdar kunetll olamamrıtır. reisiydi.. Bu hanedan, Şimali Afrikanın 

liri '1~ aözıen, timdi. ıenç adamı te- bu gUzel kötaini ~nci Hicret asrı-
du: '1ınııtr. BotuJc bir Mile aor- nm ilk yıllarınd.t de geçirınifti. Endilı 

Uiate 133 yıl hilküm sünnilf olan Mu-
:~'buldiİfmaD?4 valıhidln devletinin inkiruı "1!Ulnda 

~1irdeld Emir.. bu civann valiai AbQ Muhammed Ab-
~ ~Jirde bir emtr t.uhuıduiun· dUlvahi:i istiklalini itan etmiı ve Ahfaı 
"~t/1 htberizn YQktnr~ o~ buridair ilfe)'ip ~reli. 
~ leniri bir bifka batın.. Bu Memleket çok zengmdr. JJcdenizin 
~ ~kuCUıııru çok püaJr Mememiz· tam ortuında, en iJlek aahilleri elinde s;: Yona.,. Emir H••nm niçin iutan hn itan~ hn ~engintiklerden 
ı~ ~~en bir ad.mı oldu.funa istifade etmek hünerini ı<>.t~ Tn-
~ ~teaıiyoraun?.. nuau. eekizinci ve dokuzuncu asırlann 
': dif1eririı pcırdatara.Jc homur- en mamur Akdeniz ülkelerinden biri ha

liM .otanuıtu. 
'O '.h- • ?ada bir ı.~ aürüaü _ _._ 

~ar°' . . ... ~~ v~gı:ı-. 

ltrı ~k~~ birinde papettiif yer· 
~ lahıplerirıe iadeye mecbur 

r~ 

ı..__ ...._ li•ydi ·· ~ . .._dat oy,e olsun, takat o ıüne 
11 ~:~ı baıunızda duran bu kudre
~a:l\tn ~e ~~t etmemiz, dilpnan et· 

......_ lth-na ıyı değil midir?. 
dan ~ faa 0 f1lllan, böyle doatlUklar
lettfin· zetınezler. Ben Tunua aaraymm 
'- ı koruma r,~d fa mecburum. Bardo 
~cı.rr: ~ydutıara el uaatan bir hU
ttln 'l'u 0 turdufunu öfrtndilderi 
ltti '-Y:;;::lar ve çöliln biltibı apret-

._ a rlar. 

"tlıiııt :llıl beyhude bir ihtiyat, bir 
lt\.er. ll'aıtufunu sanıyorum. Çöl aeni 
dtaı tcletıi •t •eni aevnıeme.i için elin· 
'l'lltıull aa Yaptığın komıun Barbaros, 
beu~::ır•cak olursa. ... 

~~ tbııe . gayet htkim bir seale de-
..... llne mini oldu : 

l>erb.ı 
lllcu l\bf a.a Pil.akUrtilriU. Barbaroeun, 
le kla ce~llannın bilefini bükme-
- r.bi . bir '- l aen erk L-' . 

ı~ atU""etı• d e-ın .• Senın ıöılerin 
t"lld n erce . i eıı ~ le • Ctin , benim ıöıle-
btroturı 0 ıyi ölçer. Fakat bu Bar· 
tık •ctamıanna . 
ıtnı l~enlerıd an birinin neler yap 
~tııı.. a e b1n4 bizzat •en an

"!Ul? ~'l'di)anl tuhaf bh •dı vardı, o
..... Şe}'tan·· 
....._ lt leovan .• 

IU.u VU::·· Bir avuç fernid Uı Endil· 
' hıritıi ve Yüzlerce betbıht mn.ın
'ldaııı, Yanlara cair olmaktan kur-

~ttiti )'e~ hakikaten adının erir. l'' iyt 1ruııa fe)'tanlar bpyor ve 
01 butabiU rı •ellmete çıkacak bir 
~ Y<>rlar. 

~· li"'nuı blı-
t lllıııı h.urdi ı -Unde bir an, bir 
lbf Oldu f •ktt k ~c.k. hiddetlmecek 

'- ....._ l!a'-• Cftdini tuttu• 
"'~ ~ııın, Al ' 
b(i ~rı. cid~ ltn •.~~' • dedi. - Şeytan 

)ilk hi._... düıüa rnüılllmanlanna 
--·~erde bul 

unınuıtur. Fakat 

Onuncu asır iae Ahfaa oğullan'nm 

iilk~ son derece incelmiı bulmuıtu. 
Tunua timdi Beni 'Omeyye devrindeki 
Şum da, Abbas oğullanrun devrintleki 
Bağdadı da ve betba:ht Endülüsün it· 
biliye, Tuleytule, Kurtaba ve Granata 
ıil:ıi mUmtu ıehirlerini de eölgede bı
rakan bir ihtiıam içinde idi. Şiirde, hat· 
tatlıkta, tezhipte, muzik de ve oyma 
cıhkt.ı en ilatad aan'atkirlan ile, med
reseleri ile, müderrialeri ile, büyük u· 
rayları ve camileriyle Tunus, Şimali 

Afrikanın Akdeniz kıyıların~ Arap 
medeniyetinin son miiataldl merkezi o
larak ı<Sıe vuruyordu • 

Artık Mımda, Şamda Osmanlı im
parafX>ru Kanuni Sülyman hUlcmdi 
yordu; pek az sonra Bağdadın minber

e ıdıguntdl; Artıko sah ah ab-..cc 
terinde de bu imparatorun n&m1na hut· 
be okunacaktı;. 

EndUllla mahvolmuıtu. Seki~ asır çok 
ince ruhlu insanlara vatan olan bu me
deniyet ülkesinden, son müalilman hü
kümdarın, yani üçüncü Abdurrahma
nm, Afrikayı göç ettiği gün, timdi 
tam bir buçuk uır geride kalmrıtı. Bir 
zamanlar Magrip müılümanlannm ekip 
biçtikleri tarlaları sulayan Vediyülke
bir nehrinde, artık Şarl Kent orduau
nun kırk milletten devfirilmit scraeri 
ve aarhot sillhtörleri at ıuluyorlardı. 

Malrip devletinin inkirumdan son
ra Ziyan oğulları hanedanının eline 
ıeçmlJ olan Cenir, Akdeniz: Türk ocak· 
laonın idaresi altmda bulunuyordu. 

Şarl Kent .•. 

Deli bir anadan doğan bu yarı meıc
ı:up imparator ile Türk imparatoru 
Kanuni Silleyman A vnıpayı, Akdenizi 
ve dünyayı paylqmıı gibiydiler. Orta 
Avrupanın göbefinde mUteınadiyen 

biribiriyle vurupn bu iki imparator, o
nuncu Hicret unnın bu yıllannda, ya· 
nı hatlarında müıtakı1 devlet bırakma
mağa amıetmiıe beıuiyorlart:!ı. Alman· 
ya, Italya, Avusturya, Holanda, Betçi-

Yılbnşı ikramiyesi ,·ermek Adetin
de olmıyan müessese sahibine yılba
şı hediyesi! 

Hesap dersinde 
- Babanıım mahalle bakkalına 25, 
Mua1iın talebeden birine rordu: 

kasaba. 15, ekmekçiye 28 elektriğe 3 lira 
borcu olsa yekQn ne eder? 

Çocuk hiç düşünmeden cevap verdi; 
- Y ekfuı ;·apmağa hiç lüzum kal. 

maz efendim. Sessizce o mahalleden çı. 
kar, başka eve taşmmz! 

TehDlke 
karşısonda 

Epeyce işsiz dolaıtıktan ıonra, güç• 
beli İstanbul civarındaki bir çiftlikte 
iş bulmuıtu. Bir kaç ay sonra tekrar 
lıtanbula çıka geldi Arkadaştan sor
dular: 

- Ne o, kovuldun mu?. 
- Yok canım, kaçtım 1 
- Neden? İşinden memııun değllmiy-

din?. 
- İşimden memnundum amma me

sele batka ..• Bakın anlatayım.. İşimiz 
rahattı amma yemekler ~yi değil

di, maamafih buna da razı idik. Bir gün 
çiftlikte be$lcnen tavıanlardan biri öl
dü. Ertesi iün bize yemek olarak tav· 
şan vardiler .• Bir müddet aonra bir hin
di öldü, ertesi günü hindi yedik. Der· 
ken bir koyun öldü, ertesi günü yemek
te koyun eti vardı. Günün birinde ~if tlik 
eahibinin kaynanası ölmesin mi? He

men o ak~m ~yanu, toplaY.JP. ka~tJm 1. 

EvDIDDk 
Yeni evlenen bir arkadaımı ziyarete 

a;itmişti, ev sahibini bir pardesünün 
düğmesini dikerken buldu: kansı sine
maya gitmi§ti. 

Misafir tattı: "'" 
- Yahu evlendin ide pardesünün düğ 

melerini gene kendin mi dikiyorsun?. 
- Pardesünün düğmelerini değil, ka· 

nmın mantosunun düğmelerini dikiyo
rum! .. 

- Nere elblso gipnlyorsun? 
- Matemde)im de ondan t 

14.itD:ifl 
lstanbul Radyosu 

3 :tldnctklnun Pazarteal 

lS,30 Çocuklara masal: Bayan Nine tara
fmdıuı, 19 Bayan tncl Şan piyano ve keman 
refakatlle. 19,30 Konferans: Doktor Salim 
Ahmet CEiekUrtk çarpmasından kwuııma 

mabalt). 19,~ Borsa haberleri, 20 Rıfat ve 
arkada,ıan t&ra!mdan Tttrk mulildsl ve 
halk ,arkıla.rı, 20,30 Han raporu. 20,83 ö. 
rner Rıza taratmdan arapça söylev. 20,45 
El.ima ve arkadqlan tarafından TQrk mu. 
slkllt ve halk §&rkılan (saat ayan), 21,15 
Radyrı tonik temsil (Deniz faclalan), BtUdyo 
orkestram refakaUlc, 22,llS Ajans haberleri, 
22,30: 'Pl!kla aololar, opera ve operet par. 
çalan, 22,50 Son haberler ve erte.el gUnUn 
programı. 23 son. 

ka, İspanya, Akdeni .. in Sicilya ve Sar
donya gibi büyük ~ rı, Trablusgarp 
ve bir buçuk asır evv~ kegfedilmit olan 
Amerikanın bir çok gcnit arazisi Şarl 

Ken'in elindeydi. 
. (Devamı nr), 

(Tercüme ue iktibas hakkı mahfu:.dur}J 

- Numara 29 -

gülümseyen bu güzel 
bir muallimdi 

Acaba bir fırsat mı çıkmıftı? Aldanı
yor muydum? Yanmuz:dan geçen ve yir
mi, yirmi be§ yaflannda görünen orta 
boylu, ball1< etinde, Kmer, ıiyah saçlı, 
iri yeşil gözlü, arkasında siyah bir 
manto ta§tyr.n ıu kadın veya kız bana 
niçin böy1c bakını§ ve gülilmsemit veya 
bana gülümser gibi göriinmil§til. 

Ben de cna ayni tekilde dikkatli dik
katli baklp gülümsedim. 
Arkada~lann için için benimle alay 

ettiklerintn farkındaydım. Fakat bunu 
anlamamış gibi.hareket ettim. Bir müd
det bu kadının arkasmdan baktıktan 

sonra getıı: onlarla konuşmamıza de· 
vam ettL'c. 

Arkadaılardan biri alay ettitini his
aettirir ~ tekilde: 

- Fena. kadına benzemiyor, Kenan 
Bey, dedi Ne dersiniz?. 

Hiç bozmadım: 
- .Bana daöyle geldi. Kim acaba? 
- Bilmiyorum amma tanıııyora 

benziyorsunuz.. , 
- Birinci defa görüyorum. 

Bir bqb arkada~ ilave etti: 
- Her gUn ıbu saatlerde buradan 

geçer. 
- Ya öyle rr.i? dedim. 
.Birin.oi • ..a..a.,. 
- Hayli bakalım Kenan Bey, dedi .. 

Göster ~endini .. Aleyhinde söylenenle· 
rin doğrıı olinaoığıN i"b<.t et. !"i 

,._ A~bimde ne 'lllÖylcııtyQr JQ., 

- C.rum, bilmiyor (ibi hareket et· 
meaene.. Leyl~ niçin ayrıldığını 

bilmiyor muyuz sanki .... 
- Herkes istediğini söylem.ekte 

hürdür •. Bu kadınla konuşursam söy· 
lenenlerin aksini isbat etmek için de
ğil .• sadece hoşuma gittiği için konuıa
cağım .• 

- Haydi hayırlısı., 

Cevap vermedim. Mevzuu değiıtir

dik. Ba~a şeylerden konuımaya baJla
dzk. 

!kinci arkadaş ıdoğru söylemi§ti. Bu 
güzel kadın, daima ayni saatlerde bu
radan geçi::rordu. Müteakip günlerde 
ona gıne rastladım .. Ayni şekilde gü
lüşler, ayni şekilde bakışlar biribinni 
takip etti.. 

Bir gün arkasından gittim.. Hangi 
eve girdiğine bakt:m.. Kö§e bapn:daki 
bakkal Mehmet Efendiyi tanırdım. 

Ona yaklaprak: 
- Mehmet Efendi, dedim. Sizden 

bir şey soraa'ığım.. 
- Sor bakalım .• 
- Bira.: gelir misin?. 
Mehmet Efendi lükkarundan çıktı. 

Genç kadının girdiği evi gösterldim.. 
- Burada kim oturur? 

Hayretle yüzüme baktı: 
- Burada oturanı tanımıyor mu· 

sun? 
- Hayır .. ı 
- Köyümüzde nnıallimdir. 
Mehmet Efendiye verdiği izahattan 

dolayı teşekkür ederek ayrıldım. Artık 
bu kadına ak aık tesadüf ediyordum. 
Tabii bu kendiliğinden olmuyordu. 
Bilhaaaa rastlamıy:ı çalı§ıyordum. 

Bir yılbaşı akpmıydr.. Bcyoğluna 

inmek ve bir sinemaya gitmek için 
tramvay bel:liyordum .. Onunla burada 
karıılaşmam hakikt blr 'tesadüftür.ı 
Yanında iki k.:dın daha vaı:tdı. Ayni 
tramvaya bindik. 

Beni görünce evveli ıaıırdz. Sonra
da ıf:>u tesadüften memnun oldutunu ih
sas eden bir bakxşl:ı dikkatli dikkat i 
yüzüme baktı. Tramveydan ininciyc ka
dar gözlerini bcndm ayırmadr. indik
ten sonra da dönüp dönüp arabma bak 
tığmı ve kalabalık arasında beni aradı
ğını görüyordum. 

Bir gün talebeleri arasındaki tamdı· 

ğım bir çocuktan adının Hicran oldu
ğunu öğrendikten conra adreıine bir 
mektup yazmıya: karar verdim. 

Gönderdiğim mektupta, kendisiyle 
bir meaefo hakkında konupc:aimu, im· 
klnı varsa muayyan rün ve saatte Şiş
liye gelm~sini rica ettim .. 

O gün, randevu vermiş 'bulunduğum 
halde, mınüm bir iıim çıktı. Gideme
dim. Teknr bir mektup yazdım. Gele
mediğim için özür diledim. Cuma ıU· 
nU ayni ycxde ayni saatte kendisini 
bekleyeceğimi bildirdim. 

ikinci m~ktubuma cevap vermc1c tıe• 
zaketini gösterdi. Gönderfdiği kü;ük 
bir tezkerede de aynen §Unlar yazılıy• 

dı: 

Çocuğunı! •• 
Ben cuma günü •cıbia ~m. 

Beni ancak cumwteai cünü mektep ta
til Olduktnn sonra sat üç lbuçukb tram• 
vay durağında gör::bilininiz. 

HiCRAN 
O gün, bu satırları: okuduğum n· 

man hem güldilğiruı.U, hem garip bir his 
içinde bulunduğumu hatJrlıyorwn. Bu 
ıenç kaı.!tn bana ''çocuğum., diyordu .• 
O bu yaşt.1 mıydı?. 

Evlerinde erkekleri bulunmadığıru 

öfrennuştim... Böyle: olduğu halde cu
ma gtınJ sokağa çıkamamasının sebebi 
acaba ne olabilirdi? 

Cumartesi gününe kadar kafam. bo
tuboıuna bu muammaların halliyle uğ• 
raştI .• 

Cumartesi ·gihlü gelip çattı. Bildiıdi· 
ği saat geldi. Buluıtuk .• Beraberc:e Tak
sime kadar indik.. Ve oralda bir ma.halle
bicide oturarak konll§mIY& batladık. 

Gariptir; Hicranla ibu ilk bulU§mamız, 
hiç te ba!kalariyle buluşmama benze
medi .• Adeta titriyordum.. O, çok u
mimi bir lisanla görilşüyor ve bar.a: 
"Sen,, ..üyebiliyordu. 

Onun bu şekilde konuıuşu, dikkatimi 
çelanenıiş değildi. Fakat, bunu ilısas 
edecek hiç bir harekette bulunmadım .. 
Amma o böyle konuşuşunu izah etmek
ten geri kalmadı: 

- Belki, dedi, garip bulacaksınız be
nim böyle konuıınanu, ~ ilk defa 
görüştüğümüz halde ''sen!,, diye h!tap 
lanmı.. Sebebini izah edeyim: Ben 
resmiyetten kat'iyyen h<>flanma.m.o 
Amma samimiyetin de suiistimal edil· 
m~ini istemem. Benimle "siz,, diye de
ğil "aen!,, diye konuşmaruz daha hoıu-. 

ma gider. 
Güldüm: 
- Nasıl emrederecniz, Ge<iim .. 
- Gene cmrcderuııiz, !diyorsun.. 

Dikkat et. 

- H aklıamız, nasıl emredenen. • 
- İlk mektubun elime ieÇ geldi, 

Bu yı.izden gelememi§tim.. Senin de 
gelemedifini öğrenince eeviııdim. 

- Bir işim çtkınıştı. Gelecnedim.. 
Ranklevuyu 'ben istediğim halde geleıre· 
mcm çok unımı sılaru§tı. Şimdi ben de 
seviniyorum.. Sizi belki bekletmif ol· 
mamdan dolayı üzülüyordum. 

- Geleceğimi bili)•or muydun ki?. 
Bunu s~ylerken gülmüştü. Cevap ve

remedim.. O da cevap almakta israr e
der gö. ünmedi.. Söze gene o devam 
etti: 

- Bana bir meaeleden bahsedeceğini 
aöyliiyoctdun. Nedir o? Sizi dinliyorum. 

Ben hapım önü~ eğdim.. S8ze nasıl 
başlryacağnnr, düşünürken o hayretle: . 

- Ne o1 •• Nişanlı mısın aen? • 
Dedi .• 
- Hayır, dedim, f:Vliyim. 
Bunu nasıl ve niçin aCSyledifimi bil· 

ıniyorum. Bu belld de bu genç bdnım 
diğ~rlerinden il-,.,., tehlikeli olduğunu 

t!ahaodzlril .. Y . f!§S -~
tr. o gene a. ur . 





HABER - J\T<şl!lm posta11 

IS ~UN ~Unyada salgın şeklini 
dutıu~unıaı.. ıstidadnıı gösteren hay 
llay ta 11 tohumları, Japouyanın Pa
daba e llbotunu batırmasından cok 
tıhıı11 1~'·eı, 1923 senesinde Musoll
tıeıerce orfu hü.dlseslle Ye gene se
bedesını cvvcı HiUerln Varsay mua-

Gözünü komşusuna dikmiş 
devletlere kredi açmamalı 

~uaıı Yırtwasllo ekilmişti. 
lcurdu~ edclerJnl tnnımıyanlnra, tü
de11 bİrunu Yalayanlarp. tahammül e
boın ba tllf'rnln mUkAfaU elbetteki 

Yabancı toprakları lsttU\ eden ordulara malt yardımda bulunan, 
harp mıntakalarıoa top, tUfenk k&çıran 

Son ';e ka.tltAıudır! 
tcadd!tç dn hMtscslndo Amerika mn
ııı::aın1 ·u t.ıtaınr tam bir kat'iyctle 
~ıı. !lte)n kıseıttı \'e protestoda bulun
tJnf.fın.ı~aatıerl ayni şeklide zedele
)•ıı · { 1Jltf:-.fii/!t1 h11slkl\u.-.t coa.1 .. ~ '~ 

Bankerler,_ dünya sulbünü 
ııın ikt G ır !;Otüyoruz ki dtin-

~~1a nız en bUyUk demokrasisi d!iıı 
~C!t tcıst8t1n, intizam, sulh ve emnf· 

baltalayanların baş·ındadır; 
lisclerino o kadar lt'ı.kn,>t ırn l ı:ı rc-tır mıyacak esaslı bir sulha doğru 11er-

arı.l 11 ıı. i~ln r n 1Dnva%1 yo1-
. ı. bu ntaJctllc muahede bozanların lotm.eğe başlanacaktır. Bu harekete 
ıı.,ı..o .... •"" ı.. ,,.,,. _..,..,~· · .,;.,.,c,,. ıa,·ıne a- iştirak edeceklerin başında "ktlçUk 

illu ~UrUyorJnr. 
~ıı.t da uvazı Yol doğru olduğu ka
er, 6.ıt makul ve kun·etıl. Menfnat
c1e\'l(ıtıeta. insiyaki olarak. iki bU,rük 
l'n ~Ulb:~ııl Yola sevkedlyor: Diln

deta bilmlye.re.k iştirak etmiştir. Ar antantrn., mensuplarını görüyoruz. 
uk bu iki bUyUk demokrasinin btri- E t ) Bunlar uzun zamnndanberl bir ta-
birlerinin maruz bulundukları zor- 0 erDOSYODe raftan komUnlzme, diğer taraftan 
lukları nulamaları \ ' O hnttr hareket- hayd Ut 1 uğun faşizme karşı mücadele halinde Olan 
lerlnl onn göre tnm:im etmeleri zrı.ma devletlerdir. 
nı gelmiştir. Artık demokrasiler ay- önüne !J'e~e bilir t "-rtıerık e buna muhtaç .. 

1 h~ ..., a, fnglltereye danıştı · hat-sa ·ıceu • c1ece nı onunkine uydurmakla 
nl fstlkamettcı yürüyorlar ve bu yol- fit Y 
larıncla devama azmetmiş göıiinUyor 
lar. Bu da dünya eulhilntl bozmak 
lstı :rcn devletlere karşı alınan en 
mlikemmcl tedbirdir. 

Amerika ve lngilteıe 
sulhe muvazi 

~~ oıın~n~n emellerine hizmet et
ıt118 l3rctığ~ or. Son Panay bAdlseslnln 
r l\ı!tne vc1:p1Je Amerikanın da 
llelteu vagi>rc hlr fikri, bir hattı ha
~%'rı ,. r. Esasen Amerikanın ana- Kred lercdc ambargo konmahdır yol,ardan yürümelidir 
't'e~rl <li~l dahili polltıırnsı harici lş-

l:!'t.., :..ı ornaslslnln "mUştcrek ha-
" "'~dlğt k Yabancı toprakları fstllft. eden or-

ııı ?tıcırıka Ş<' 11 kabulP mani. dulara c;olc para ll'ızrmdır. Bu ordu-
10 

11 .lallouı nın bu tcccrrUt siyaseti- ları beslemek ml.'cburi:retin<le olanla 
ef~l ııurf\n arı <'csaretıendlrdl~lnl l
~ l\tı.r1 unı "" onu tcnkld eden tn"'lllz ra malt yardımda bultınanlar, harp 
a' l:rn~ul\cl urnı:resl mühim bir nokta- mrntaknlarma top, tUfek kaçıranlar 
b U tı~ ı fi en kaçırmış hulunuyor: dilnya sulhUnU bı\ltalnyanlarm başın 
ıı 1rlbtrı11:''lctın, ayrı ayrı olsa bile. da olduklarrnr unutmamalıdırlar. 
l'~d"'te doğtnuvazı yollardan ayni OUnya sulhu para hırsı ''e tamahı 

r. ru gittiklerini fark etmf- söndilrecck kadar mukaddes \'e tat-
te~llıertkan lıdtr. Bankerler kredi açtıkları dev-
o ltr.ırrut \'p Rın bir kabahati var: o, Jetlerin parayı no yolda sarfedecck-

acıar ııe ' 1 hııer\'<'rl1k umd<'lerlni !erini eHelden teemmUJ etmeli ve 
~ rı gfüurn1tır; V (1 diinnı hft. .. 'inU komşusuna dikmiş devletlere 

bcı.,,: -. , • , 
~~ı::~~.çzqonun garip bir ınektubu 

' 

. bild~~ Montencvoza, yani Bir Franuz azetcdıi diyor 'ki: "Ne 
aıti ıt>ıın:z h 1 )d· Cabr'y 1 meş ur talyan na olıun, biz, ltalyanın unauni 

11 
ılletıcr f'c~~ ~"nilnçio; İtalyanın ha11>te bizim tarafa iltihak etmeıin~ 

aııcbct' Yctınden çekil · · o - · d - I" t ıyıe • . mesı mu· anunç.ıooun oyna ıgı ro u unutma-
arctı• QJnyor M 1 .• Ilı' ı "~ i>ck . uso ınıye pek ha- yız.n 
·ltir • garıp bır mekt .. d .. .: up gon er. Alman ıa sefiri prens BUlov, gizli 

bu ~t"'diiin bu bir muka.ıclename hazırlamıJtı. Bu mu-
tıı.ı etnaalı' ·-'ti' ~ . 

'i\:-ııın.. ~. :İeati be 
1 

1% Y•.gı ı&:ı, kavelede, İtalyaya, merkezi devletler 
ii · z, Yıllllaz bil ~n~c:pben naııl tarafını iltizam ettiği takdirde bü• 
ı~ 'llıi Pelcit!i bat· . r ~n ile bekledi-
"l'ı ~ L ırıın. Şupbeıiz b' ok menfaatler temin oh nu} ordu. O sırada 

tl-ı "'l'elc . ır ç -1tlardı F' etın karıııında pe1c Danünçio Paristc idi. Bunu haber alrn-
tl\" r. aJc..t h' • fafll'. 1 llt~he.yy· • ıç kimse benim bd ca A fred Kapuse: 

(L lÇ •• " ar 
A :•tiın.ı. İzi • rnut~esair ohtMl11Ufbr • - Ben, demişti. Bugün Ccnevreye gi· 
l' dı..ta.ıa. nı lak•p eder, Afrikada diyorum. Göreceksiniz, bir aya varma· 
~dılcı_ "-1alılcla11na tırma rlc dan İtalya, Fransa lrhine harbe iştirak 
t>.k .. rı?' hatırındadır nı en 

.ı ... ,,._,. ... ,, eıiiecek ... " 
'!~..._, .~ .. ~ıo; e~etr ha 
'ltıınd! ile 1 yatının en parlak Hakikatcr. sözünü tuttu. italyaya 
~ bt 'e.bi ~ &ene böyle hararetli ve vanr varmaz, Almanların tazyiki altın. 
bi~t'" lcen::l\İ·ap~ll mektuplar yaz- da ne yapi'cakl"rını b:Imiyen, sokaklar-
~c ·~Ole fa-:..il . • •rnazdı. Fikirlerini da dövüaen halkı, hatta Musoliniyi atecin 

'ta' ı, er ıtıbi "kü ' :r :r 
d' ._ 

1 
ilrnezd' u ıu netle izhar et· nu•ukla-'!ıle heyeca"a o,etirdi ve Latin 

ı l(ctı • . ı. natti bir . • " 
i\I' d·,ıne · " B' zamanlar ken- kardeşlerine yardıma acvketti. 

•ııj ))tı • ır Tar.rı m ? 
e •orınu tu ' ıyım ... ,, ıu. Bunlar, hır şairin dediği gibi: ''Unu-

f • 
•ulur şeyler değildir! .. ,, 

kredi açmaıhalıdırlar. Ancak bu tak 
dlrde masumların boğazlanmasına 
bir nihayet verllebilecektlr. 

Bazı ham maddeler vardır kl her 
hnngl bir harbin idame.al için vilcut
ları elzemdir. Bu maddelerden bir 
c;oı;u demokrat milletlerin elinde o
lan topraklarda bulunuyor. 

Bunları elinde tutan de\•letler, flr 
malar ve şahıslar beynelmilel bir ta 
krm takayyUdat ihdasını bekleme
den kendiliklerinden bunların satı-
şını tahdit etmeli ve defterlerinde, 
listelerinde şüpheli mUşterller bu-
l und 11rm amıılıdırlar. 

Buna, pek müfrit tecerrüt taraftar 
ları ve pasifistler itiraz edeblllrler: 

ı - ı.,aşl:un Amerika nısıf kUre
slno yayılsa blle Amerikanın klm
ıııcye muhtaç olmac:lım ve hürriyetin· 
den hiç fcdakl\rlık etmeden kendi 
yağiylc kavnılnbilcceğinden emin 
oldnklnrı için; 

2 - Sulh tesis etmek gayeslle alı
nan her zecri tedbirin harbi davetten 
başka bir şoy olmadı~ına inandıkla
rı için. 

Bunlara şunu söylemek kAfl: Bey 
nelmllel mukaveleleri lhHH eden, 
Eağa, soln. saldıran devletler, demok 
raslnin nlnca.ğr böyle bir tedbirin ls
tlkballorl ve gayeleri için ne kadar 
zarnrJı olcluğuııu takdir ediyorlar ve 
bu korkularını alenen izhar ediyor
lar . 

Demokratların en bUyUğU sayılan 
Amerika böyle bir tedbir alacak o-
lursa kaybetmiş olduğu liderliği tek 
rnr eline geçirecektir. Htc şUpboslz 
ki dl~er demokrat devletler bu hare 
keti kendilerine misal ittihaz ede-
cekler ve h6ylollklo dUnya demokra
sisi blrlbirlne snflam bir bağla bağ 
lanmış olacak vo kolay kolay bozula 

Amerikan slyı-setl 

Amerika hariciye nazırı Hun, 15 
temmuz 1937 de Amerika dış siyasa
sını şöyle hüHl.sn etmişti: 

ı) - Her şcy<len twvcl sulh. Dtln· 
ya. cereyanlarına kapılmamak. 

2) - Sulhe müdahalelerle bernel 
milel meseleleri halle çalışmak. 

S) - Beynelmtlel muahedelere ve 
anlaşmalara rlayetkAr kalmak ve 1· 
cap ederse bunları sulhce tadil et
mek. 

4) - Bütün mtlletlerln blriblrlerl· 
nin haklarına hUrmetkAr kalmaları• 
nı temine çalışmak. 

3) - DU.nyada ekonomik bir istik
rar ,.o emnJyet tesisine çalışmak. 

6) - SiIAhlan tahdit etmek. Buna 
Amerikanın önayak olması. 

7') - Herhangi bir milletle bir ta
kım taahhlldatı mutaazmmm mUnfe 
rlt ve çapra.,-ık bir anlaşma yapma
mak. 

?ılister Hullun bu güzel programı 
bllmecburlye bazı değişikliklere ma 
ruz kalacak. Şu kadar ki mUtecaviz 
millP.tler giriştikleri işin ' 'chametlni 
nckadar çabuk v.ıkdlr ederlerse bu 
değişiklik do o nisbette az olacak. 

BUtUn devletler bu şekilde bir 
program yapmış olsalardı bugün u
zak şarkta ordular birlbirlerlnl bo
ğazlamazlar, Avrupanın birçok mil
letleri kucaklarında siHlhlarile otur 
mazlardı. 

Artık demokrasi uyanmıştır. O
nun yUrUdüğU yolun Uzerlndo bulu
nanlar afncakları adımları iyi hesap 
lamahdırlar. 

Almanya, lngllterenin bitaraf ve 
bfglmo kalarağr hakkında aldığı 
yanlış bir mnHlmnta kapılncnk diln
ya harbine ntılmrş ve bu onun için 
bfr feldket olmuştu. 

.Japonyan, Amerikan blgl\.nellğlne 
kapılarak nvanUlrlerlnl tlerletmek 
gafletini göste rirse bu onun için i'e
ldkct olur. Almanya ortada iyi bir 
misaldir. 

T 

Garip bir 
dava 

iki kadın bahse 
tutuşmuş: 

Kimkimink:>:> ıı 
baştan 

çıkarabilecek 

Aldatıldığını gören kadın, raki· 
besini satırla yaralamış 

Geçen ya,z 
Fransada çok ga .. 

rip bir hB.dise ol. 

muş, bir kadın, şa 
ka yüzünden di.. 
ğer bir kadını ya 
ra.la.mışb. 

1ki adam tnsa.v 
Yur ediniz. Her L 
kisi de evli bir a.. 
pa.rtm.a.nın a y n l 
katmda ild daire 

J)czarnıcııi işgal ediyorlar. 
Gece ve gündüz beraberdirler; yalnız 
içtikleri su ayn gidiyor. Sokağa 
çrksala.r beraber, tiyatroya gitseler 
beraber ... HUlasn ömürleri hep bera.. 
ber geçiyor. 

Birinin ismi: Fu.riye, bir fabrikada 
amlebaşı .. 

Ötekinin ismi: Deza.rmenf. Bir oh°• 
kette ki.tip. Bunun küçük bir ot.omo.. 
bili var. Pazar günleri karısnu, ar. 
ka..(iqmı ve arkadnşmm karısını ~ 
yor, beraber gemcye gidiyorlar ... Ge.. , 
ziyorlnr, gülüyorlar, cğleniyorlıfr. 

Geçen yaz pu.ar tatilinde (Do'ttl)' 
plljma. gitmezden evvel ( Furiye); 
nin karısı, arkadaşm.a.: 

- Seninle bir bahse girişelim, f&ı 
ter misin? diyor, bakalım, sen mi be. 
nim kocamı kandırıp başt.an çrkarabL 
leceksin? yoksa ben mi seninkini 1 
Hem bu suretle kocalarmuzm sadaka.. 
tini dcnomJş oluruz. Çok bir şey de. 
ğil, 25 frak. Ya sen knza.mrsın, ya 
ben! .••• 

Madam Deznnneni; bu teklifi bir 
az garip ve yolsuz bulmakla bera.. 
ber: · 

- Pokl, diyor. 25 frallo~ ... Fa.. 
kat kaybedeceksin! ... 

Aradan bir mdüdet geçiyor ma ,, 
dam DeT.a.mıeni, arkadaşmm kocasiy. 
le mUnasebete giriştiğini, hattA eevif 
tiklerini, gizli glzl buluştukla.rmı an.. 
lıyor ve kıskanmağa başlıyor. 

Bu kıskançlık gUn günden artıyor 
ve nihııyet bir gün, kocasiyle ar~ 
şmm buluştukları yeri öğreniyor, ko.. 
caman bir satırla rakibini ağır suret 
re yaralıyor ... 

Şimdi iş mahkemede. Ha.kim: 
_ Mademki bahse girişml~ 

şu halde kıskannuımanız llizmı gelmez 
mi? Halbuki siz, arkadaşınızı satır 
la dört yerinden yaralamrşsmız? .... 

Madam Dezarmeni, hıçlararali 
arasında cevap veriyor: 

_ Hayır! Bir kere ve hafifçe 
vurdum ... Bıraklp gitmek istiyordum. 
Mani oldular, mecbur etf.iler ... 

Madam (Furiye) h8.kimi:ı sorgula.. 
rma cevaben: 

_ Kocamı ilk gördüğU giln de-
li gibi olmuştu.. Aklı ba.5mdan ft. 
mişti.' .. Ben, alay olsun diye 100 frinli 
bahse girişmeyi teklif etim. O: "oL 
maz, dedi. 100 frank çok-tur, 25 oL 
sun ... ,, Kararla~ırdık. Bu para ile 
hep beraber bira içecek, eğlenecektik. 
Holbuki sonu fena oldu. Fakat, beni 
öldUrmek istemesi doğru değil. Ma.. 
dem.ki bahsi kabul etti! ... 

Hakim gülüyor: 
_ Ölmediğinize şUkredin ! .... 
Diyor, dnvacr sağ ltolunu göSterf. 

yor: 
- Fakat, sa.kat knldmı! .••• 
M.nlıkeme; madam (Deznrmeni) yi 

6 ay hapse ve 50 f:rmtlt p3rn oezasma. 
YC rakibesine de aynca. 5.000 fnuılC 

t.azıninat vermlye ma.'hkfun etm.fştlr. ı 
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Beşiktaş, Fener, Galatasarav 
Güneş nıilli kümeye ayrıldılat 

Süieyman~qe, Top kapı, Eyüp kümenin sonuncu vaziyetinde kaldılar 
Şeref stadıMda 
.... _ ~2- ,_,, ,_, - ,.-,, ._.__ .... 

Topkapı:2 

ı-•-n•H mw o • oooooooooun .. wo-

1 /)j~~a!: 
i D UN o~ maçlarla tik maç

.an, bir tanesi müstesna, ta-

Taksim stadında 
-- - - - - - - -

Eyüp:O 
Bu netice üç birinci küme ·takımı

aınen bitmiştir. Ekiplerin aldıkları 

puvanlara göre, kilmenin sonunda ilç 
1 

takım beraber puvanda bulunuyorlar. ı ı 
Bunlar da, Süleymaniye, Eyüb, Top- 1 

nı sonunculuk 
getirmiş oldu . 

Dün Şeref stadının berbat ve oldukça 
peri~ sahasında ilk birinci küme lik 

içi n ayn i p u va na kapıdır. Şimdi bu takımlar bu hafta i 
içersinde yeniden kur'a çekerek biribi- ı 

1i, Şükrü, • Ferdi - Zaven, Ncıet, Zekcfi 
Mehmet, lloydar. 

riyle çarpışacak, ve küme sonuncusu
nu ortaya atacaklardır. Kümenin ba· 

Beykoz:S 
Süleyman iye: 2 

Dün Taksim stadında günün ilk lik 1 pıldı. Beş dakika sonra. SQJeymaniyt N 
maçı, Be)•kozla Süleymaniye takımları yine bir penaltıdan beraberlili temitı ,. 
arasındaydı. Bu maça iki taraf şöyle çık· "ti ve devrenin sonlarına kadar bu vsİI 
tılar: l yet böylece l·l devam etti. Son cıaki)' 

Beykoz: Safa, - Bahadır, Halid· Mıh· tarda Be}•koz lehine bir penaltı oldU ~ 
met, Kemal, Sadeddin • Büôl, Galib, Şe- san siyahlılar böylece ikinci gollerı>' 

hab, Said, Todori. attılar. Ve üç penaltılık ilk devre bfdl 
Silleymaniye: Nuri. Rıüıi, Burhan • ce 2·1 bitti. . maçını Topkapı ile Eyüb yaptılar. Bu 

oyun bu ha!ta oynanan maçların en mü
himmi ve alfil\adarlarınca en heycanlı
sıyclı. Çünkü !ikin sonunda giden Top· 
kapı ile kendini müsavi puvandan doku
·zunculu~a yükseltebilecek olan Eyüb ta
kımı, maçı kaıanmasiyle Sülcymarıiyenin 

üstüne çıkacak ve bu suretle miisavi ku
vandan kurtulacaktı. Topkapı ise ken
dini sonuncu olmaktan kurtararak mil -
savi puvana .geçecek ve bu suretle oto· 
matik olarak kümesini de~iştinnekten 
kurtulacaktı. Işte her iki takım da bu 
.haleti ~iye ile ve hakem Suphi Batu. 

Oyunun ilk dakikaları her iki tarafın 
büyük bir enerji ve azimle oynamalarıy
la geçti. lki taraf da temiz ve düzgün 
hücumlarıyla muhakkak maçı lehlerine 
çevirmek i~in çırpındılar. Bu arad Eyü-
bün kuwetli bir hücumu az kalsın Top
kaprya pahalıya mal olacaktı. Fakat on. 
lar da bütün gayretleriyle güğremiş bir 
haldeydiler ve gol yememeye de ahdet-

i şmda m~~vi puvanla ~iktaşla Fe.. 
nerbahçc bulunuyor. Bu haf ta oyna
nacak Güneş - Vefa maçı neticesi milli 
küme tasnifi için kıymetsiz olduğun. 

dan bu sene Fener - ~ikta5 - Gün~ 
ve Galatasaray milli kümede btanbu- ı 
ıu tem~il edeceklerdir. ............................. _ ........ ..__. ..... _ ....... 

miş {ıbiydiler. Bu ahitlerini de pek fil~ 
birinci devrenin sonuna kadar götürerek 
devre)i beraberlikle \"e golsüz bitirdi1er. 

run idaresinde oyuna çıktılar. 

Ikinci devrede sahadaki çamurun fe .. 
caati oyuncuları oldukça ~prattı. Bu 
yorgunluk ;Eyüb takımında daha fazla 
gözüküyordu. Topkapıhlann bu devrede 

Jki takım da bUtOn tecrübeli o}ımcula 
onı bu son imtihan için .seferber ederek 

· i~ ba~ın~ ~tir.;m.işti. 
· "'Topkapı: Abdülkadir - Tahsin, Ah

met, • Emin, Osman, T_ahsin - SalOhad
din, Ziya, Kamil, 1/aydar, Yf!şm. 

Eyiib: llalid. Altieddin, Farıtk -.Nu-

-~ omvaf{Mrye-; 
Jıt41QtW:dfu Ve uzun olnuyan fasılalarla 
yaptildarı iki golle maçı 2·0 galib biti
~ rerek klüplerini sonunculuktan kurtar
ddar. 

Beşiktaş:6 
Istanbulspor: o 

Ovun tamamen Beşiktaşın 
mı yeti altında oynan,..; 

haki-

· Şeref stadındaki jkinci birinci kiline 
maçını, Beşlkta~la tstanbulspor yaptı. 
Hakem Caf erin idaresinde o~'IUUlan bu 
o~'Una BeşiJ...1a~lılar: Mehmet Ali, • 1/üs
nii, Enver - Fuat, Feyzi, Rifat • Eşref. 
Şnef, !Jakkı, Rıdııan, //ayali den mü· 
teşekkil bir takımla çıkmışlardı. lstan. 
bulsporh.ilar da: Mecdi - T/asan, Samilı -
Tsmail, Orlıan. T/ayri - Nejad. ismet, Sa
ıni, Adnan, Kemal Abba.t-!lCklinrle çı~
tdar. Onın lstanbulsporun hücumu ile 
başladı ve ilk çeyrek saate }<adar da mü
temadiyen san siyahlrların hilcumu ile 
geçti. Fakat Beşiktaşın arsıra yaptığı 
müessir hücumlar, lstanbulspor müdafa
asmı oldukça müşkülata sevkediyordu. 
Beşiktaşhlarda bugün gol adetlerini san
ki şampiyonluktanna mfıes.c;ir olur ıan
niyle fazlalaştırmak için bir gayret var
dı. Hattfı bir aralık fazla gol yapmak i· 
çin Şerefle Hakkının nğız dalaşm:ısım 
seyredenler de pek fila hissettiler. Şerefin 

• 

bir kurtarışı ... 

gol kralı olmak için sarf ettiği enerji de 
dikkate değerdi. Ama bu cnerjısi Şerefi 
dört gol yaP{lrak gol kralı olmasına ka
dar da götürdü. Devrenin ortalarına doğ 
ru Beşiktaşın bariz hakimiyeti altında 
bir taraftan da balçık çamuru ile müca. 
dele eden lstanbulspor müdafaası çok 
yorgun bir halde ancak topu iade edebi
liyorlar, buna mukabil n~iktaş muha -
cimleri üst üste yaptıklan hücumlarda 
attıkları şiltlerle takımlarmı galibiyete 
ve hasımlarım da mağll1biyete sürükle
diler ve dördü Şeref vasıta.siyle olmak ü· 
zere tam altı gol yaparak oyunu 6-0 leh. 
lcrine bitirdiler. A1ımct M cs'ııt 

ikinci kOmener 
Kasımpaşa: 6 

Do~anspor: O 
Dün yalruz bir tane ikinci küme lcüffie 

maçı oynanmıştır .• Şeref stadında yapı-
lan bu müsabakada, Kasımpaşa baştan 
başa Mkim bir oyundan sonra. Dot<tn· 
sporu 6-0 yenmiştir. 

Gayri fP.derP.ler arasmıta 

Gala'tasarav: 
ArnavutkOy 

Dün sabah Taksim stadında, gayrife

dere klüpler arasındaki stad Iiki maçla
rına devam edildi. San - kırmızı takım

la Arnavutköy arasında oynarunış olan 
müsabal{a iki tarafın da birçok fırsat. 

lar kaçırmalarından sonra sıfır • sıfır be

raberlik ile neticelenmiştir. 

Yağh güreşler 
Dün Çemberlitaş aile bahçesinde ya

pılan ya~h güreş müsabakalarında şu 
neticeler alınmıştır: 

Vasat sıklette Silivrili Musa, ortada 
birer kişi yendikten sonra arabacı Meh. 
metle Silivrili Receb berabere kalmışlar

dır. 
Başta çok heyecanlı bir güreşten son

ra, Ali Ahmet Balıkesirli lbrahimi yen
miştir. 

.111ıııı1111tn1111-'~---

Galata saray 
Yüksek murakabe 

heyeti 

Nizamnamenin 
değiştirilmesine 

karar verdi 
Galatasaray klübü yüksel". murakabe 

heyeti dun sabah klüp merkezinde bir 
toplantı yapmıştır. Hemen hemen bütün 
eski Galatasaravlıların iştirak ettikleri 
bu toplantı:fa, Ankarada açılan yeni ~U
benin teşekkülü büyük bir memnuniyet
le karşılarunı~. bu vaziyet kaı;ısmda 
meydana çıkan birçok ihtiyaçlar düşünü· 
lcrek nizamnamenin tadiline karar veril· 
mi~tir. Bu karara göre, a}-rılan komi~
yon, 15 gün zarfında yeni bir nizamna
me projesi hazırhyacak, ve on beş gün 
sonra toplanacak umumi kongreye bunu 
:ırzedecektir. 

Reşit, Orhan, lbrahim - Süreyya, Ham- Ikinci devrenin ilk kısımlan gol~ 
di, Daniş, Muıaf/er, lbrahim. geçti. 20 inci dakikada Şehap şahsf bil 

Hakem Burhan Atak'm idaresinde gayretle taldmmm üçilndi golüiıQ yar/> 
başlıyan oyunun ilk yirmi beş dakikası Bu golden sonra SQleymaniye Mkiın 1 
karşılıklı hücumlarla geçti. Yağmurun namıya başladı, fakat muhacimler ~ 
mütemadiyen yağması, sahanın vıcık vı- sıkışık oynadıklarından gol~ 
ak çamur olması bu akınlarda bir netice lardı. _.ı1ı 
alınmasına m!ni oluyordu. Nıhayet 35 Ancak son dakikalarda Danişin aYW 
inci dakikada Beykozun lehine bir pena! ile bir gol attılar ve maç ~2 ı Bey~ 
tı oldu. Ve günün ilk golil bu sayede ya- galebesiyle bitti. 

ikinci kır koş~stı 
da yapıldı 

Ganatasarav bBrnıncı, a~.v~ .. ına.ı0, 
spor tklncı0 Feneırlb>alhçe uçunc 

Güneş dördüncü oBdu , 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip edi· ~ geldikleri vakit, Galata~}~ 1 

len senenin 2 inci kır koşusu dün Kadı- rahim bu müsa~a!1 38. dakika 1 
köyünde Fenerbahçe stadı ile Belvil ote niyede alarak. bın~~ _gel~ı,#~O me~ ~ 
li arasında gidip gelme olmak üzere ya- kasından Artin 2 ıncı, bıraz sonr3 aıı'° 
ıld Sokrat 3 üncülüğü aldı. Receb, 4 

P K~u son derece heyecanlı oldu, hare- oldu. Neticede takım itib~y~:. 
35 

f. 
ketten vaqşa kadar sıkı ' bir çekişme i- 12 puvan~a Galata~Y. bınncı, .,., ~ 
çinde geÇti. Ibrahim, Receb, Sokrat, ve vanla Beyoglu spor ikincı, 36 ~ 
Artin bQtün koşu müddetinde biribirini Fenerbahçe üçüncü, 37 ~a .~~ 
arkada bırakıyorlardı. Fakat varış nok. neş 4 üncü geldiler. Rtceb 'Ai 
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F'enerbahç~ Galatas·a rayı 
'l/a!l":ası kıukH-- 3 - 2 rn a ğ 1 a p 
Agagımıza gelen ., 

etti 
fırsatı Havanın fenaltgına ve sahanın beı bat 

kaçıı mayalım ! oyun epi 
vaziyetine ı ağ men 

mışken hakem - şüphesiz yanıldığı veya 
iyi göremediği için olacak • bunu hata

;.~,'!"'gün bizim ıaıeıede bir 1ıavadis heyecanlı idi 
fu~:~on;aıııar bu sene için büyiik bir Bu müsabakanın 

Progra11ıı hazırlamışlar Avrupa-
1101 bı'rroJ.• b"" -k • en büyü ı ... . · ~ .. uyu ' takımlarıyla mılli -
"8'~krçlar yapacaklar, bıı arada 22 mayısta hususiyetı yarıda 

" "~· R ' k 1 d ı._ -yıe oman ya mılli takımı>·la da a m a an 
,,;ars ı ~ 1 aşacak/armış." nihayetıenmesin-

tlyni programa göre, şimalli sporrnla. de o 1 d u 
mı hıgiltere, Polon)a lsı·er Çekoslovak-Ya • ,. Galatasaray - Fen<.'rbahçe ta!:ımlan, 

ve Avııstıırya takımlariyle de maçları dün, Şerel stadında, !ikin son mühim 
vardır ... 

lJ maçını yaptılar ve Galatasaray beraber-
en bu havadisi okurken "Aman fır- Jiği değil, galibiyeti dahi hak ettiği hal· 

sat a)•ağımıza geli'l•or fo-tallah karmna· d 3 2 >·ız d" J • y ) e - mağlüb.oldu. 
" .. ıye dı"ışımdüm. Bu yağmurlu havada, böyle mühim 

f .~"nk;ı #maili/erin ne giizel, ne temiz bir maça ne düşünce ve mantıkla sahne 
Y:ki~:e:~nadık:mıı, son olimpiyatlarda olduğunu bir türlü anlıyamadığımız üstü 

B orme fırsatmı bulanlardanım. açık Şeref stadrm, Siçan deliğini andrran 
'"' L( şimal takımla,smdan birisi olan 
n orvc 7 ·1 bir m. ethalden güç bela giren ve a'"'' .• ç 1 er, bizi yendikten sonra ta dö- J• .. 

.nıı /mat k mil<~külatla saatlerce bekledikten sonra 
1>zı 1 e arlçr yükselmeye muvaffak ol- dışarı çıkabilen dört bine yakın spor nıe 
si ?kardı. ~lattu beklcmniyen bir talih- rakhsı, daha doğrusu spor fedaisi, dol
'" za' Ve katil bit /:ak emin gadrine uğra. 
·• S(l/ar" b durmuştu. 

kad t:ı, elkı dünya şampiyonluğrma 
ar da · k Galatasaraylılar sahaya ~u eksik kad-Yu ·sclebileceklerdi. 

Dtt - royla çılfülar: 
-aı' ım bunları bildikten sonra, bir -ti- uec•ıı · Ad ı s ı· F l N .,. t k Y n , r • naı , a mı • azı , u-
~ini d~,;mmm Romany~ya kadar gelecc- bar, Mustafa • Danyal, llaşinı, Bülend, 
gelen. ııc ı~ıca, .clbctle kı. bunu ayağ~mıza Süleyman, Necdet. 
~at l açmlmaması ıcab eden bır fır- Fenerbahçe ise §U kadro ile oyuna 

~ arah görmem icab ederdi. b 1 d 

v!;lldi bi-im icdc a3J'Olıa düşen bir iş at~c~~t - Ltbib, Sedad - Melımet Re-
,, ır. Bu senll :itıtcn her istenilen maçı 
.. ap,,.ak ~ 
10 •• • mzıısıında rıldııgu anl<l§ılan Lt-
•. ,11;alılar/a, dcrlzcl mu·ıabercye girişil -
'· "ı:· 22 ''l...q..' mayısta Bükreşte yapacakları 
Irzı h•ı ~oma buraya da getirilmenin yol 

ı nranz!maudrr. 

,/3ı>yle b:r takım, mcmlc~ct için tam 
v.ır ve···ı·ı 
,---.'·1 ı · ofac(l,~ı gibi, yalnız Roman-

yadatı buraya J~aiiar getirmek de masia/ 
noktasından kiti/etli bir iş olmiyacaktır. 

Letonya takımının, Roma~ıya se'yalıa
ti, lam manasiyle ayağımıza gelmiş bir 
fırsattır. IJu fırsatı kaçırırsak, riddcn ya. 
zık olur. 

1. M. APAK 

\ ~~F=> - - = .ı~r ~~b..U ,,; ... 
::!n'I'~-~~~'--'-~~( ~ 

Şeref stadında balık avlıganlar ! 
Dı'lnk·· o 

çı:ıd 1
' alatasaray - Fenerbahçe nıa-

iki !.~· .0Yuncular kadar faaliyet gösteren 
Cu .ışı v.ardı ki, bımlar da 'lf ABER" ı•e 

»ıhurıyct g t l . . leri d' aze e erının foto muhabir· 
y '· 

]fer Zam r. "b" 
lan an,., gı ı kale direklerine yas-
d ~ ara~ fırsat kollıyan bu arkadaşların 

un bır l 
görd .. ,. ara ık ortadan kaybolduklarını 
f azl u ~ ve bir iki resim aldıktan sonra 

a ıslanma k • . 
ların 

1 
.. mn ıçm matbaaya kaçltk· 

a ıukmeltik. 
F'akat -

bir ' nıusabakanm inkıtaa uğradığı 
sırada b" • k"l . foıaak· _ ızım .ı erın sladm deniz tara. 

görfi 
1 

buyiik kapısından içeri girdığini 
Yarı ~~·şaşırdık. Bizim foto "'Ali, elindt 
Yoraı c ~ne varan koca bir balıkla ilerli
sak '· /adlarımızda lop lopçuların vr 

ızcıların b ' 
1na bö 1'.UnfiıtRrttııt biliyorduk a -
1ni;lik ~e balı~ sa/ıldığını ltiç görme
linin · farı bır saniye bırakıp foto A-

Yanına ko t k b lınaıa :ıı s ıı . unları nereden sa-
. ı~ını oğrcnmck . l d'w• . . - r 

.)'ıııce . . rs <' ıgımızı soy.c-
Şırın foto mıılıabırimi,. -Ne .. ... 

dık, ded' mu~asebet :yalıu! Satınalma • 
liı1a,. 1

1
• rcsım çekerken sahanın göl l:n

" o ıtş11 b. b , ı•era· ızr. a.ık lutmnk illıamırıı 1
' Tıoğazl 1 b" · de <:"b' 1 o an ızını Salalınddinin 
" ın le lt ' cıı;k 1 ° a 1•armış. Ondan i<-1" ade 

'<# • '<'nı d 
otuza · e ı•almz b11 l'lin•drki değil 

ı·a "ın l 1 k ı. ' nı'12:ia • • 1a ı yaı.-altırlık. l:apmm yn· 
''lu•şuı na buna da~ıllık. .-.....,-~.........,~ 

1 Prcm k 
"

10ra ge1cıı1Pr 0
• ~·''"dcu'arı•mz. i(iııizdr Foto .\?inin balık· avınrlan dönüşünün 

OJ>ıivl L • 'Ilı nr a yaztfıl·larımız·n 
t rı'I""" • re3miclir! 

ın,,, ' . , rıı n1-'ıd;tcf'llt r:r·wnf,.., n· 
:ıı ~~ nııvetıl ... 
glına • Pt ,, r ,.,,...,ıtt ,1,. :ır.,, "1,1,, 

rnans: 7 dl b ı,,, alt .nar. Ru ı•nz1 .,,, ''Şn 'la" 1>'1" lıı'çbir ;f nrkı ol mı yan sta arımızın, a-
ıııaa k . • 

«seridir O)?;l(mıız. sırf bi'r al şkanlık 
ile,,,· y 11 

' a"murlu lıavalarda denizden 

zan iıı~anlanh l>rı!ılz avlamak meral.mı 
U}a11d11masmılrm tabii daha ne olabilir 
k ., 

ı. 

Galatasaray kalecisinin bir kurtarıp ... --· 

Salim Galatasaray kalesinin önünden bir toP1l uzaklaştırıyor .• 

şat, Angelidis, Esat ·Fikret, Bülend, A· Bu gol, san kmnızılılan birdenbire 
li Rıza, Niyazi, Naci. harekete getirdi ve Fener kalesi mUte • 

Maçtan bir müddet, evvel öldüğü ha- madt akınların tehdidi altında kaldı. 
ber verilen Galatasaraylı Eşfağın karde. Fakat. buna rağmen, galibiyet golünü 
şinin hatrrasma hürmeten bir dakika Fenerliler attılar. 
durulduktan sonra, sarı kmmzılılann se- Filhakika, Bülendin uzaktan çektiği 
ri bir hü~u ile oyuna başlandı. Bunu bir şüt, Galatasaray kalecisinin elleri a
-derhal Fenerin soldan yaptığı bir akın rasmdan kaleye girdi ve Fenerliler böyle
takip etti .. Oyun bir müddet mütevazin ce - hakikt ve mecazi manada havadan • 
bir safha arzettikten sonra, Fenerin bir bir gol kazanmış oldular. 
az daha ağır bastığı görüldü. l\faamafih, Bir müddet sonra, Süleyman, tehlike
san krrmızıhlann müdafaa hattı güzel U bir akışla Fener kalesine girerken, Le
bir oyunla Fener muhacimlerinin akın- bib topu elle durdurdu ve hak<.'min ver
lanru durdunnaya muvaffak oldu. Bil- diği penaltıyı Necdet güzel bir köşe vu.. 
hassa Salim. her zaman olduğu gibi can- ruşu ile kaleye sokarak Galatasarayın 
la başla çalışarak birçok tehlikeleri ber- beraberlik golünü temin etti. 
taraf ediyordu. Bu sırada, Galatasaraylılar, birkaç frr-

Şeref stadı "tribünleri" nin "sema\1 sat kaçırdılar, Fikretin işliyemiyecek bir 
çatısı,, altında kağıt kalem çıkarmak im şekilde marke edilmesi Cizerine sağdan 
Mn~ızhğından dolayı, not tutamadık, hücum eden Fenerliler de neticesiz bir· 
maamafih, Fenerin, de\Ter.in ortalarına kaç akın yaptılar. Bu akınların birisin· 
doğru, sağdan gelerek Galatasaray kale- de, Bülendin ayağında bulunan topa. 
cisinin elleri üzerinden aşan bir topa Bü- Mustafa en tabit bir şekilde şarj yap
lendin vurduğu bir kafa sayesinde ilk 
~olü kazandığım hatırlıyoruz. 

Bu golden sonra Galatasaraylılar bir 
az durgun oynadılarsa da, müdafaanın 
ve bilhas__~ Salimin gayreti Fenerlilerin 
fazla gol atmalarına mani oldu. 

lı bir çıkış addetti ve Galatasaray aley. 
hine bir frikik verdi. Fikret tarafmdan 
atılan ve kafayla dahi kurtarılması mfun 
kün olan top, Galatasaray kalecisinin el
lerine çarparak içeriye girdi ve Fener 
böylece üçüncil, galibiyet golünil kazan .. 
dı. 

Oyunun bundan sonraki kısmı, müt~ 
vazin vaziyette devam etti ve her iki ta 
rafın gayretlerine rağmen netice üzerin
de bir değişiklik husule getirmedi. 

DünkO. maçta, Galata.sarı!.y takanı, ·u
mumiyet itibariyle fena oynamadı, ve 
yukarda da dediğimiz gibi. galibiyeti. 
hiç olmazsa beraberli~ hak etmişken, o
yun esnasında eli sakatlanan kalecisinin 
kurbanı oldu. 

Müdafaa hattı ve orta muavin iyi, Sa
lim Jse harikaydı. Yirmi iki oyuncunun 
en iyisi olan Salim, bitmez tükenmez bir 
enerjinin canlı timsali oldu. 

Muhacim hattında, başta Ne.cdet bu .. 
tundu~ halde, Danyal ve kısmen Süley .. 
man muvaffak oldular. Haşim son za • 
mantarda dribling yapmak merakına dü' 
tü ki. bunu gerek kendisi, gerek takımı 
hesabına hiç de iyi bir şey olarak göT"" 
müyoruz:. Bülendin, orta muhacim oyun .. 
cusu olarak muvaffakıyet gösteremiyece" 
li fikrindeyiz. Yerini ·ki bu yer herhal .. 
de sol açıktır - bulduğu takdirde mu .. 
hakkak ki, en iyi "'oyupculardan birisi o .. 
lacaktlr • 

Bu sene. hiç de fazla kuvvetli bir ta" 
kım olmryan Fenerbahçe, muhakkak ki, 
dünkü oyunda bütün randmanmı \'erdi 
\'C biltün oyuncular, ellerinden gelen her 
~yi yaptılar. Taknnm en iyi oyuncusu, 
şilphesiz, Esattı. Fikret, Salimin karşı .. 
smda mevcut d~ldi. Bütün faaliyeti 
dribling yapmak suretile ana, toplama• 
sına m~I olan Salime kızarak ~ at• 
maktan ibaret kaldı. Derhal şunu söyli• 
yelim ki, Fikretin en iyi futbolcillerimiı .. 
den biri olduğunu hiçbir zaman inkar 
etmedik, fakat iyi bir futbolcü olan Fik.ı 
ret, çok ama çok berbat ve şımarık bir 
sporcudur. 

Dünkü berbat oyunundan sonra bile. 
omuzlar üzerinde dolaşan ve belki ~ 
hep bu yüzden şımaran Fikret, eler her.ı 
kesin takdirini kaianmak istiyorsa, her 
şeyden evvel, hattA oyunundan evvel 
centilmen bir sporcu olmaya ehemmiyet 
vermelidir. 

Dünkü maç için söylenecek son s62 
şudur: 

Günfin en büyük hususiyeti, havanm 
berbatlığına, ashanm tahammülSüz ça· 
muruna rağmen, üstelik bir de karanlıla 
kalan bir maçın yarıda kalmadan tıiha· 
yete ermesiydi. 

ikinci devreye Galatasaraylılar, Sa. 
!imden mahrum olarak on kişiyle saha
ya çıktılar ve bu yüzden, takımda bir de
ğişiklik yapıldı. Fal<at enrjisi birçok naz
lı oyuncularımıza nümunei imtisal olma· 
sr lazımgelen Salim. hastalığına rağmen 
on dakika sonra yine yerine geçince, ta
kım eski halini aldı. Bu aralık. Danyal, 
E ,.;,h atlatarak cidden güzel bir sürüş
t~n sonra Haşime enfes bir paı; verdi, o 
da, yakından attığı bir şütle Galatasa
raym beraberlik sayısını yaptı. 

Oyuncular, topu balçık deryasından 1mrtarmıya çalışıyorlar -----
Ankara ve lzmir lik maçları 

Ankara, 2 (Hususi) - Bugün yapı· 

lan lik maçlannda Ankara gücü, Demir

Çankayayı 2 • l, Harbiye de Ankara 

sporu O - 1 yendi. 

İzmir, 2 (A. A.) - Bugün yağmurlu 
·bir havada devam edilen lik ma&Janna 

Alsancak Demirspora galip vaziyettey .
ken şiddetli yağınur dolayısiyle maç ta· 

til edilıni5tir. Ddğanspor • Yamanlar 

karşılaşması 1-0 Doğansponm lehine bit. 

miş, ve Üçok da Ate§sporu 2·1 m3ğl(ıp 
etmiF. -



HABER - :Alieam postası 

Huaavud ... · Keıncı1nn lb>eğeınenlerr şehri ı 

lıldızlar kendilerinden mühalô.ğa 
ile bahsolunmasını isterler 

Marlen Ditrlhin bacaklarının gOzelliQinl açıkça tarif 
edebillrsiz: Gari Kuper'in baştan çıkarma kablllyatinden 

ne kadar mübaiağa eder senız o kadar sevilirsirıiz 

Jon Kravf ord 
Niçin dünyanın en 

/azla taklit olunan 
hadınıaıı ? 

Hayır, hayır.. MUbalaga etmeyiniz: 
aana'tlatının yüksekliğinden, yUılerinin 

güzelliğindt"n, tuvaletlerinin fevkalidc
liğindcn bahsolunmasını arzu eden ka· 
dınlarm en çoğu Hclivı.ıttadır. 

Yıldızların hemen hepsi kendilerin
den, Jıem de mübal5fa ile bahsolunma
&ını isterler. Hemco hepsi bundan hoş
lanır, memnun olurlar. 

Mesela Maden Ditrih'in bacaklan· 
aın güıcllığini, danlmıyacağına emin 
olarak açıkça tarif edebilirsiniz. Gar
bonun manyatizmc kuvvetinden, Klara 
Bov'un FcUibcsinlcn, Gari Kuperin 
kendini sı:vdinne, baştan çıkarma ka
biliyetinden ne kadar çok, ne kadar 
müb1lağ;u bahsooeıuniz o kacmr se
vilir, takd~r olunursunuz: •. 

Bunların içinde, en ziyade taklit o
lunan yılwz, hiç ~tiphesi~ Joan Krav
ord'dur. San•atklr olsun, olmasın, san'at 
la alakası bulunsun 1'uiünmasın dilnya· 
nın hemen büfün kadınlan onun giyin· 
mcsini, s:tz r.öylemccini, onun gülmer.i· 
ni ve yUr!imesini tnklit ederler. 

Halbuki o kimseyi taklit etmez. Eğer 
bir moda icat ctmiı~c, emin olunu.z ki, 
bunu istiyerek yapınaını§tır. 

Joan Kravford, cidden güzel fiyinir •. 
Roplarrnın, tuvaletlerinin küçük blr 
kusuru olmama:anıı ~ok dikkat eder. 

"Anşantrcs" .Ton Kravford filminde Rober Taylor1a birlikte 

meraklı :ıir kadındı't. Kendisini mem -
nun etmek zordur. Ufak bir kusur gör-

Clü mü sinirlenir, itiraz etmemek, söl~üp 
yeni baıt;m yapma!.< lazımdır. O zaman 

da çocuk gibi •evinir. Yeni bir filmde 
giyeceği ıoplann modellerini çizer, r.on 

lar ıdolaıan kadınlar gibi yaptım. Yü
zümü de fazla boyadım. Ve bunun 
stüdyo h1ricinde, bilhassa yüks.ek ha· 
yatta aynen taklid edileceiini habrıına 
bile getirmedim. 

Demiştir. Fakat bunu, hatalarını ve 
kusurla.nnı da ayn~n taklit edecek de
recede ker.disine mcf tun olanlara nasıl 
anlatmalı?. 

~ JKfNClKANUN - İ938 

' . ' . . .~ ·-- . . lfl. 1C41>11'141l· '~"
Kürk fiyatları 

nif;İD yüksektir? 

• 
Soğukların artması kadın kalplerin de sıcak, yumuşak kürklU !bir mantoya 

bürün:nek arzulannı uyandınr. Bunda hakları var. Fakat; kürkler, kürk man
tolar pahalı. Bir manto için yüzlerce, hatta binlerce lira vermek lSzım. Burada, 
üzerinde durulacak bir nokta var: Küçük bir esnafa sermaye olabilecek bir parayı, 
bayanın arzusunu yerine getirmek için, bir mantya bağlamak akıt kan mı? •.. 

Bunun ilerine kalın, yünKi bir ku.. 
maktan yapılan şık bir manto bu İ§i gö· 
remez mi? Şüphesiz. görür. Mantoya 
verilecek para ile de bayana pnlagta bir 
bilezik, yahut A3a bir büru~ 'iihmr. Hem 
bu, gözleri daha ziyade kama§tınnaz 

mı_? ••• 
'Bu sözlime hak veriyorsunuz, deği,l 

mi? Şu halde, sayın -okuyırculanm, size, 
bazı tavs:yelerde bulunmama da izin 
veriniz. İlk evvel kürklerden, kürklerin 
maliyet fiatm::lan bahsedelim: 

Kürk, pahalı bir şeydir. Fakat bu 
pahalılığı tabii karşılamak Hizımdır. O· 
muzlanruzı örten bu lt':irkler, size ge
lint.:iye kadar ne kadar elden geçmiştir? 
Bunu hiç düşündünüz mü? .. Bakınız, 

ben size anlatayım: 

Eskimolar küçücük bir hayvanı av. 
lıyabilmek için buzlar üzerinde ylizler· 
ce kilometre yürürler; karlı havalarda 
haft:ılarca dolaşırlar. 

Orta çağ gibi eski .devirlerde, or· 
mantarda derilerinden kürk yapılan hay 
vanlar pek çoktu.. Buna rağmen deri 

fiatlan, amele ücreti şimdikinden daha 
fazlaydı. Yalnız hükümdarl:ınn, prens 
lerin kanlan ki\rklü manto giyebilirler. 
di. Ve bu mantolar, anadan kıza miras 
kalrrdI •.. 

Yirminci 'rllz yıl kadınlan bu husus· 
ta bah İyafi rr ar. Az bir para i e ::Uzel 
bir manto alabilirler. Gerçi lıakikı tilki, 
sansar gibi kürkler gene pabr.hdır, Fa
kat, tavşan dmlerinden yapılan ve bu 
saydrklanmrtdan farkı olmıyr.n ne kil
zel ldirkler var; hem de ucuz! .. 

Fok balığı, tay derileri, cenubt A
merikada yetişen ve kaplana bcnziyen 

vahşt kedilerin, karpat dağlan koyunları 
nrn postlan ço1c güzel ve çok pratiktir. 
Bunlar ~ok dayanıklıdır, bet gün, her 
yerde giyilebilir. 

Bu sayıfada gördüğün3z modeller, 
Parisin son modeleridir. Her deriden 
yapılabilir. 

Eğer kürk almıya karar verdinizse 
aynca bir manto yapmıya lüzum yok· 
tur. Bunu gündü::: ve gece k~llanabilir 
siniz ...• 

Geniş 'kollu entarilerini, sırma veya 
gümüş lameli parlak suvarc tuvaletle· 
rini, spor elbiselerini aeçmekte, kendine 

yakıştırm:lkta öyle tir mahareti vardıı 
ki .. Hususiyle boynundaki gerdanlıklcır, 
kulaklarındaki küpeler, parmaklarında· 

ki yUziiklet öyle ınOBtesna bir nvk ile 
1eçilmi§dir ld bunu biç bir k2Jdın yapa· 

maz, taklit ~demez. Dudakl:ırn14 kam· 
rmI ve ldrpiklcriııi t.oyamasında bile 

kenaine m:ı.hsus bir ba}kalık, bir güzel
lik vardır. Esmer rengi, kaşlannm tabii 

biçimi, ~rplıık bacaktan dünyanm dört 
köşesind~ bir çok mt•kallitler bulur. 

ra beni çağınr. Bu11lan birer birer 
saatlerce, hazan günlerce tetkik ederiz. 

Öyle ~yler bulur, çıkarır ki hayrette 

kalmamak kabil delildir. Ben bile §A§I· 

rırım. Bu ilhruru nereden alıyor? l_§te 

taklit olunmasının, ona benzemek iste
nilmesini" sım budur. 

V~muırta alkıyDe ytYıztYınlYıze 
gelfQçllk ve gd'Jı(EeODDk veırebDDnrs.ınDag 

s. ş. 

Joan Kravford, bunlan i§idincc hay· 

retten ken..iisini alamaz .• Çünkü o, bun

lan, ba§kalan takfül etsin diye def:il, 
kendini göstermekt mevkü:ıi muhafz.. 

za etmek için yapar. Bundan bahsolun
dufu .zam.ın!ar hafifçe gUler, ve: 

- Beni yalna tuvaletle~im İçin tak
lit ediyorlarsa bunun ıerefi bana değil, 

terzim Adriyene •İttir. Çünkü bunlan 
yapan o .• Benim rolüm. provada ıuraaı 

ıöyle, bura11 böyle olsa nasil olur de
mekten ibarettir. 

Der. Fakat herl:cs tevazu gösterdiğ" 

ni bilir. Çünkü, gene herl:es bilir ki, 

Jasa çoraplar, alç:ık ökçeler modasını 

çıkaran, saçlan la!a kesmeyi. kaşları 

inceltmeyi tavsiye c:ltn Adriyen değil· 
dir. 

Ropl:ınnm biçimini, kumaşını, gar
nitürlerini ide o bizzat kendisi seçer ... 

Modellerini de kcndil'i çizer. Terzinin, 

bunlan aynen yapabilmek için ne V..a

dar a!r.a.,ıığınr, rahmet çektiğini bir 
dU~ünUn .•• 

Adrlyene sorarsanız gu cevabı ~erir_: 
- Gravford, ekzantrik değil, fakJııt çok 

~ 

Joan Kravfordun yerinde bir ba§kası 

o.sı h.:n :lan b . lki h ni:'lca ir. Fakat o 

hiç aldırmaz. Fena mukallitlerini gör

ıdilkçe g!ller, eğlenir, geçer. İşte o ka
dar ..• 

Yalnız bir kere, takdirkarlannm, 

(Yağmur) filminde Sadi Tomson ı-o

lilndcki makiyajım taltlid ettiklerini r;ô· 
rUnce asıbileşmektcn kendini al:ımamrş
tır, ve: 

- Sadi Tomson mah~olmut, bitmiş 
bir zevk kadmı idi. Saçlarımı,., adi bar· 

Brigit Helm 
sinemadan 

çekiliyor mu? 
Son zamanlarda, sinema dünyasın.. 

da bir şayia dönüyor: Brigit Helm si
nema.dan ayrılacala:nış ... 

Evvelce asılsız sayılan bu rivaye
tin doğru olduğu, Berlinden alman 
bir t.elgrafla anlaşılmıŞtır. 

Pariste kısa bir ikametten sonra 
Berline giden sann.tkdr, bundan son. 
ra hayatını evine, kocasına ve çocuk
larına hasretm.eğe karar vermi3tir. 

Bunu hiç tecrübe ettiniz mi? .. 
Şüphesiz bir çoklarıruz: "Hayır, 

çllnkü korktum. Kendi kendime yapa 
mam belki dedim. Berbere de verl'.:ek 
fazla param yoktu .. " diyecektir. 

Halbuki bunda gilçlUk olmadığı gi
bi, korkulacak bir §ey .de yoktur. Her 
kadın, yaıı, cildi ne olursa olsun bunu 

tatbik edebilir ve çok da memnun ka· 
he. Berbere gidip para vermeye de lU 
zum yok. Kendi kendine yapar. Yalnız 
usulunü bilmeli. İşte size anlatmak is 
tediğimi.z de bu ..• 

Sert <:i1'Uere, maskeyi tatbik etmez 
den evvel biraz krem slirmek JS.zım
dır. Sonra, mutlaka arka üstü u.ıanma 
hdrr. Zira, bu vaziyette çehre gerilir, 
çizgiler tabii halini alır. 

Maskelerin en kolayı ve en ::ararsı 

zı: "yumurta akı mas!:esi" dir. 

Yumurtanın akını ç\lkalamiya ltJ

.zum yoktur. sarısından ayırdıktan son 

ra olduğu gibi ylizünlize sürünUz. Üç, 

nihayet beş dakikada kurur, çizgileri 

gerer. Derin çizgilerin üzerine ikinci 

bir defa daha sürebilirsiniz:. Bu mas

keyi yüzden çıkarmak gayet kolaydır. 

Bir parça pamuğu sıt.;ak suya hatırı· 

nız, }•J.zilnUze sürünüz, hepsi kaybo· 
lur. 

İhtimal, bunun faydam ne? di

yeceksini~. Pek çok. Birincisi: çehre 

ye gençlik, letafet verir~ ikincisi: 
çizgilerin düzelmesine sebep olur. 

<:cnç, şen \ 'C gUlcr ytlzlU lscnl:tı 
~aı;:lnrmız dn snı·r ise bıı blçlm sizO 
çok ynrnşır. Hafif bir ondulo Te ço1' 
hu1·fo :\'RptJrmız. Bn, ODlnzlnr<lnn a
';'nğı cföklilcn snçlnrln p k kolay )"W' 

ptlır. Çclıı·cyc illUıi bir güzellik '\'e-' 

rir. 
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GuNAHKARPAPASLAR 
- 14 - Nakleden F. K . iht iyarın 

Olümü 
Le 1 Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 

bJrgu~ ~g·~~dda tanıdığım bir ihtiyar Halbuki bu arada, karı ile koca-
:Sıı lhtıy~rı~ hastalığına yakalandı. nm oturmakta oldukları dairenin dl 
hane bı 1 bir sene en·el gözlerine ğer odn komşuları arasında kıyamet 
nettcest~~crde inmişti. Fakat tedavi ter koptu .. Kadınlarla çocuklar -
t& avluy e gözleri gene açılmış, hat Orada ölil var diye - koridora 
\'akıt Y a ~ıkarak kiracılarla - her çıkamaz oldular .. Ö!Unün iğrenç yil-

'' Önünde fahişel ik edemediğim 
için beni affet baba ! ,, 

başlaın~;~ıgı gibi - kavga etmeğe zünil görmemek için erkekler bile 
Fa.kat b. . banyo odasına giremediler. 

1ığına Y k ırgun ansızın uyku basta- Nihayet blitün kiracıların arzusu 
llız, Cec:>:I n,lnndı. Sizin anlayacağı- lizerlne bnnyo odasının yanından 
ta Yattı C)ln her vnkltki gibi uyku kaldırıldı. Koridorun diğer ucuna 

Bu işte bitince tekrar dışarı çık•ı ve 
biraz sonra genç kızı elinden tutıruş 
bir vaziyette içeri girl:ii. 

- Balıa ! Babacığım! .. 
- Evladım 1 Sevgili kızım! 
Esklam.ond, babasının yanına ko~

tu. Onun ellerini, göz yaşlariyle ısJ:l

nan yüzünü öptü ve: 

- Baba, dedi, metin ol . Bu adamın 
şimdi samı işkence ıcdeceğini sanryo· 

f<:>, knlacİ Subnhle~ııı kendisinde bir dış kapının civarına yerleştirildi. ı•·a 
lhtıynrın <'ilk duydu. Dahn doğrusu kat bu defa da daireye gidip gelen 
ıiJu gibi ;kr~baları, onu yatağında ziyaretçiler feryadı bastılar. Hakla
\'nzıyillt• blssız ,.e nefosslz yatar bir rı da va'rdı. ÇUnkU kapıyı açar açmaz 

lhtfya~·ı llldulal'.. bir ölti He lrnrşılaşmnk hiç de hoşa rum. 
kendfslnd 11 110 nabzı atıyor, ne de gidecek bir iş dC'ğildl. Bilhassa kapı- Odada tinirli bir kahkaha işici.di, 
ılu. Hattfl l' hl. hayat eseri görülüyor nın yanındaki odada oturmakta o- genç kız dönüp bakmak i\zere iken o
nadn hiJ nıhına yak lnştırdıklnrı ay- lan kooperatif nıildtirü buna şiddetle muzundan yakalanıp geri çekildiğini 
lllctı ~ö ~ Pn ufnk bir buğlnnına allt itiraz etti. Her nedense. koopernttr 

1"nnıı l"ültnedı. mildilrüne birçok kadın girip çıkardı. hissetti ve daha ne olduğunu farkctme-
dil"Une hherkes ihtiyarın sesslz<'e öl- Kooperatif mürtürü kendisine ~elen de:l Zaenin elleriyle tutulan ince ro -
tacak <t Uknıcttf . öın adamı evde tu- bukallınların ölUden korktuklarını bunun iki şiddetli hareketle yukarıdnn 
rın bUtu~A'tıterdl. ya! Esasen lhtlya- söylfyerck oradan kaldırılma- aşağıya tamamiyle yırtılıp parçalaudı-
oturuy n nJtcsl efradı bir tek odada smda ısrar ediyordu. ğını gördü. Şaşırdı; şaşkın bir tavırla 
ltzakı oruu. Hemen ölüsünU evden Nihayet hu işte hiçbir ciddi alAka 
lar aşttrınnk c:arclerlnc başvurdu- göstermiyen "ev mUdürli.,nü ça- çabalandı ve bu hareketiyle yırtık r<'-

lhu ğırmnğn karar \·erdiler .. Ev müdüril- bunu vücudundan aşağıya kaydırmak-
to<'asıYnrın ailesi: kızından, kızınm ııe, ö!Uyil sokak kapısı C'l\'anna gö- tan başka bir şey yapamadı .. 
ll:ı1::t~ldncta.n, torunundan bir de biz- tUrmeslnl teklif ettiler. O, bu teklife 

1htt ~Q ibaretti. yanaşmadı: 
rtı i şe l~rnı hcın kızı, hem de dama- - Olmaz. dedi. Çünkü apartıma-
lşte 0;1dlyortardı. Torunu küçilktU.. nın geri knlnn dirileri arasında umu 
Ilı ela. b nltı Yaşındaki hizmetçi kızı- mi hlr hoşnutsuzluk doğurabilir .. 
tutıııu 

1
u klicUk çocuğa baksın diye Kiracılar kirayı ,·eı·mem~e kalkar-

V~l~a.nrdı. lar. . 
lerını sıı karı koca sabahleyin göz Bu ışten de bir neliC'e çıkmayınca 
Olarak a?tıkJarı zaman ihtiyarın ölü ölUnUn bulunduğu daire kiracıları 
'tabu ~atın akta o!tluğunu gördüler. ceset sa:-ılbini. yani danıadı sıkış
F'akat Utec>ssır oldular; ağladılar.. tırmağ.ı ,.e zorla kapıyı a~tırıp ö1üyü 
fUzuu ~da esasen dar olduğu için içeri sokrunğa karar verdiler. 
<ta dnh lr hnl alan bu bir kişinin ora Damat fso hfılfl odasında kapalı 
<leğlJdin uzun mUddet kalması caiz duruyor. ihtJyarın artakalan bazı 

Darn' • ufak tefeğlnl sobada yatmağn uğrn-
\'cı lekr~"· henıen mıntnknnın ''techfz şıy~rdu. 
t a. bir zan., ınemurluğuna koştu .. Kı- ı~ıracılnr, bUyUk bir glirültü ile ka 

- }f Inan sonra geri döndü: pıyı yumrultlamağa. ve bağırıp ça-
lıeygır c~ !Jeyf hallettik, dedi. Yalnız ~ırmağa haşladılar .. GUrUltüden, uy
n~z3 nr escılosi biraz aynasız. Ce- ku_ hnstatığı~a yaknlaıımış olan ölil 
Itar00 . abası her dakika hazır .. Fa- ihtıyar ela gözlerini açtı \'C etrafına 

Papas onu bırakmamıştı, kurt ulma
ğa çabalıyordu. Mücadele bir kaç saniye 
sürdü, lıir aralık d<"h§ctle farketti ki 
vü:U'dunu, papasın nazarlanndan · bo
ğuşma esnasında çözülerek d_izlcrinc 
kadar inen • Simsiyah saçlarından büş· 
ka örten bir şey kalmamıştır. 

Tam lı:tbasının k:ırşısında bir pence
re içine sıkıştmlmı~ bir vaziyette şaş
kın baka kaldı. 

Papas onı: bıraktı, bir masanın gczün
den çıkardığı hançerle kızın babasının 
yanına gitti ve fena bir bak1ııla her iki
sini süzerken : 

- Haydi Esklarmond, dedi, git. ora· 
ya uzan ve beni bekle! .. 

\•azgeçti ve kaı-arım ,·ermiş bir tavırla 
bağırdı: 

- Ya öyle mi? Ölsün o halde! 
Hançeri var kuvvetiyle ihtiyar a

d:ımm gırtlağına sapladı. 

Bir inilti işitildi ve ihtiyarın başı 
göğsüne düştü, bacakları büküldü, göz 
lcr inde hayat ışığı söndü. 

Ihtiyar ölmüştü. 
_ Katil! Alçak katil! 
Esklarmeni artık çıphk olduğunu 

unutmuştu rnya duyduğu nefret ve 
dehşet hisleri, onda hicap hissini 
bir an için unutturmuştu. Papaza 
doğru ilerledi. Saçları dağılmış, onla. 
rın siyah dalgaları arasından bembe. 
yaz vUcudünün bütün gi.izelliği tama. 
miyle meydana çıkmıştı .. Artık örtün 
mcğe çalışmıyordu, papazın kendisine 
yiyecek gibi bakmasından utanmak 
aklına gelmiyordu. Mağrur bir krali. 
<je idn.siyle. fa.kat çınl~ıplak, papaza 
doğru yürüdü; iki elini uzatmıştı ve 
papazı göstererek öyle ürpertici bir 
sesle bağırıyordu: 

- Katil! Alçak katil! . 

Genç kızın bu halinde anlatılma. 
": imknsız bir cesaret ve kuvvet vardı; 

dı; sanki elin4i öyle yere indiriver:mc.. 
siyle papaz o anda mahvolacaktı; 

kendinden öyle emin götürüyordu. Pa. 
paz birkaç saniye için af alladı, belki 
de kızın çıplak vücudUnUn tesiriyle, 
elinde kanlı hançer, sihirlenıniş gibi 
hareketsiz kaldı, hatta geriledi. 

:Esklarmond papazın yarımda dur. 
nıa.dı, uykuda. gezen bir insan haliyle 
ilerledi ve kapıyı açıp çıktı. Papaz -kendisini toplyıp pe§inden gitmeği a.. 
kıl ettiği zaman o çoktan uzaklaşinış, 

Şaşkınlık çok sürmedi. Yav~ ya. 
va.ş ona doğru ilerlediler. Genç kı. 

zın etrafında gittikçe daralan bir da
ire çevrildi. Bu sırada Zaen salon. 
dan içeri girdi, etrafı dolu olduğu için 
kaçırdığı avını gömıiyerek takibine 
devam etmek Uzere diğer kapıdan di. 
ğer salonlara. geçti. Askerler gördük 
leri manzara ile o kadar meşguldü. 
ler ki hiç biri onun bu geçişini farket.. 
medi. 

Kaba şakalar ve kahkahalarla iler. 
liyerok genç kızın yanma. gelmişlerdi. 
En cüretki.rlanndan birisi zavallıyı 

ensesinden öperken bir diğeri elini 
göğsüne attı, fakat bu temasla irkilen 
kız bileğini isrrmca ulur gibi bir hay. 

kın§la geriliye.rek genç kıza bir tokat 
attı. Fısklarmond kendini müdafaa
ya azmetmişti, şimşek gibi bir hız.la. 
at1larak tokat atan adamın belindeki 
iha.pçcri çekip aldı. Askerler geriledi 
ve homurdandı: 

- Bak kahpe kıza.! Kendini naza. 
' çekiyor! 

On el birden kız.cağızr tuttu 
siliı.hı elinden alındı ve zavallı, yarım 
dakika sonra kendi.sini bir yatağa a. 
tılmış buldu. KUrtuluş ümidi kalma
mı§tr, 

Vaziyetten tüyleri ürperdi, asker. 
lerin boş bulunduk.lan bir :r.amanda. 
son bir gayretle yerinden doğrularak 
biraz evvel bileğini ısırdığı adamı bu 
sefer de yfu;ünden, can havliyle bir di. 
şi kurt vahşetiyle ısrrdı. 

Bumu ii.deta kopacak gibi olan ve 
yüzünden ka.ıı akan asker hiddetinden 
kudurdu, kendisini kaybetti. Biraz 
evvel krzm elinden geri aldığı hançeri 

'e t!~ gfr Yokmuş. D6rt gUnden ov- bakındr. 
l\ad olnı1Yn nkm1ıı.. I<:lrncılnr bu halden fena halde 
- n~n can sıkıntıslle: k,or~tular .. Herkes odasına kaçıştı. 

''ordu n csnse'ı bliyle olacağını bili- Fakat biraz sonra buna alıştılar .. 
nıı ae,~dcdf.Sen sağlığında da baba Teker teker Gabık ölünün yanına so
~'l <>d ezdin! Onunla bor "akit kav- kulmağa başladılar. Nihayet yeni-

Ktz hiç cevap vermedi. Başını silkip 
saçlarını da.ha ziyade dağıtarak göğüs 
ve karnını mümkün mertebe örtmeğe 
çalıştı ve iki eliyle göğsünü bastır. 

dı. 

Zaen hiddetle homurdandı, elin.. 
deki hançeri ihtiyar ada.mm biribi. 
rine bağlanmış ellerine batırdı. Za. 
vallı ıstırapla haykırırken sapsan 
kesilen Ehklarmeni titrek bir sesle 
babasına hitap etti: 

koca binanın dolambaçlı dehliilerin.. ı 
de kaybolmtı§tu. 

G<mç kız, ayni kendini bilmez va. 
ziyette, bir çok dehlizler g~, aydm. 
lık ve kalabalık bUyUk bir salona gi. 

genç kızm boynuna. sa.pladr. 
Esklarmondun çırçıplak vücudil 

can çekişmesiyle titredi, çenesi açılıp 
kapandı, güzel göğsll son nefeslerle 
bir iki defa kabardıktan sonra hare. 

on \.:r~ın! . ~imdi de hlesene düşen den odaya yüklenmeğe karar verdl-
Oıın b('z•feni yapmak istemiyorsun.! le~. Kapıyı tekmelediler. İhtiyarın 

- S 3 gir tıulamı) orsun ! saı. "lduğunu, odaya girmek istedl-
liındc ~nkı beygir bulmak benim e- ğhı l aykırdılnr. 
rui;un 1nıış .. Den senden ziyade mo- D<. mnt hu gürültülere hiç cevap 

rince duraladı. Korkunç bir klbustan 
uyanmış gibi şaşkın şaşkın etrafına 
baktı, mırıldandı: 

- Ne oldum? Neredeyim? 

ketsiz kaldı. 

131nı hı•ı>i.ran O\\'cl odamızdan gitme '·ermedi. .ı\ncıık bir saat sonra: 
llen nt ~orum .. Fnknt ne yapayım . . - Böyle pis pis numaralar yapma- _ Beni affet baba! Seni kurtar. PiSkoposun, serseriler arasından 

Tuluzlu, güzelliği dillerde destan, 
Esklarmond, saf ve masum olarak, 
baba.smm ölUmUnU doğuran cinsten 
bir yara ile ölmüştü. 

Papaz Zaen biraz sonra olup bite. 
ni öğrenince mUthi~ bir hiddete kapıl 
dı, askerlerin hepsini cellAda teslim 

!{, tı a.nbnzı dei;Hlnı ki.. yın, dedi. Bana kapıyı açtırıp ölüyil 
~Undcıı ~le koC'a beygir mesele~! yU- içeri sokar ınısınrz? 

mak için, senin gözlerinin önünde fa.. para cazibesiyle toplanmış maaşlı 

llıarıa 1./ke kavga ettiler. o za- Uzun mflnnkaşnlardan sonra da-
hişclik etmeğe razı olmadığım için be.. askerleri olan salondakiler melek gi. 

~Ol"ıJ'k İh dar hiç ötU görmemiş oları mat, ihtiyarın seslenmesini. ondan 
ni affet: Esasen ben de yaşıyacak de- bi güzel bir kızın çırçıplak bir halde 
ğilim senin peşinden ben de öleceğim t içe: iye girdiğini görünce hayretten 1 etti. Fakat F.ekla.mand ile ba.ba.smın 

cesetlerini şehrin umumi meydanın-
tu~ t 1 1 tlynrın manzarasından kork sonra. lrnpıyr açabileceğini söyledi . 
ladr. ~ n avaz nvaz nğlamnğa baş- lhtlyar seslendi : Hiç ummadığı bu harikulAde me. donakalmışlar, kimi muhaveresini 

c - Jiu, .. Jiuu: .. 
b ·~n ... hiı 

tanet ve soğuk kanlılık Zacı:i adeta kesmiş, kimi arknda~lari:•le oynadığı da merasimle yaktn-ınalrtan da geri 
kalmadı. ll ou ld metçi de ölünün yattığı 

~I Sti~· ·"~ ~zmet etmek istemedlği
l arını ÖlU. akat maaşını arttıracak 
<!a!Jtır~caıtt'U Yakında buradnn uzak-

Devamı 15 incide) 
Ferah Ferruh 

kuduıttu. Bir an dudakladı, genç kı. oyunu yarıda bırakmıştı. Hepsinin de 
za s:ı.ldırmak ister gibi yaptı, sonra ağızları bir karış açılmı§b: 

............................................................... ~iı.. ............. m-........ lllliııı ..... ı .................................................. ... 
(Devamı var) 

il·ıb<>ıİn dcııi:: ı· ,. '"t•rf'm romaııı: 43 
ırdıtnr arını \"aadcderek kızı kan 

~ l<ac11 ~· t 
tınun bİ echız ve tekfin memurlu-

~enııy •ceiıhaftadan evvel beygir ve
r 0Cası Sır Dl bildirdi. Şayet kadının 
~ı1tı.dn h<:>y:r: yazılsa.ymrş Uç giln zar ~ 
ln. llıdt arnyn ~lmak imkflnı varmış.. ~ Yazan. Alı Rıza Sey.ı 
,.~;· · · ı::;ıra beıt~?ka ö!Uler de karış- yapıhmş bir perdeyi kaldrrarnk lc;eri girdik. llu
lıar~ı~ .. J~iztın ll;t~n tam on altı ölil rada, hir tnlnm sıralar vo sandalyelerde oturan 
ha n Ronra sıra yara da ancak bir bllyük bir knlahalık vardı. Paristeki odnda gör
lir~ hnklkatcn, he;el~blllrmiş .. Ara- dUğüm haydut kıynfotll gemlcller<len başka gene 

l{ iş.. 'akit bu lunabl- ttyle korkunç kıyafetli seltson kişi daha. vardı. 
cu~ actın bu kuıa Kırmızı fnnlltilı bir takım zenciler, Amerika 
:tıız~nu gfydıraİ rapordan sonra ço- Iılar. ftnlyanlar, yUkselc alevll ocağın önUnde is
~oca tıtçlyl do · . Ağlamakta olan kambll oynayan tspanyollnr, Jnı;!lizlcr, Ruslar, 

_ ~ına dönere~·anına aldı ve l'"ransızlnr. Çinlller hep knrmak:ırışıktı. Her tarn-
tla ı;ı len, dedf, kı. k fı tUtün Ye içki dumanı kaplamıştı. 
~ıl·rn~ 1Yorum. Ço:uğ~rdeşfmln yanı- Biz içeri girer girmez haykırışmalar. Jı;Ufilr-
~a cııu tlldır. llP.n bu .;1 babamdan ler• türküler, lrnhkahalar birdenbire kesildi. Or
lst,.rs Sevrettlreme~ ştakf bir çocu tahğa bir ölllnı sessizliği lndl. "Dört gözlü,,nUn o-

lierın ÖYle hnreket ~t~en de nnsıl cağın yanına koyduğu sandalyelere oturduk: K:ıp 
- 1l t l>u söı.Iore t .. ~ ı" . tan Blnk için do büyük bir koltuk getirilmişti. Bu-

lrıı.ı.. ... , ~n dP bu lhtiy: ~dl. nun önilne bir de masa kondu. üzerinde birçok ki'ı. 
()Q ıı ~ırn.cl<'c'll.lhttvar ~ n. burada ğıtlar bulunuyordu. Kaptan koltuğa oturunca sa-
~·nttn' ,~cnın baban, n <:>nim baham !ondnkllero yUksek sesle şu sözleri söyledi: 
Is(\ ötu en (le onıı ~~·vm en esasen ha - Çocuklnr, işte gene snğ selt\met yurılunıu
tt \'nrı •8 lll'ntrnr ~lirm k O~dlm. $fmclf za geldik .. Şimdi lııı gelişin lı;:ki lle şenliğini yapa-
lım. ·lor. Onuk nı nna tiksin- r.nğız .. 
sn h,.v '""vnhııt hAno~lc or

1
a çıkarı- Ben hlr şeye dikkat etmiştim . Blak ndnmlnrı-

' l<nr~:r beklesin!.. tardeşlmln nın ynnınn ?elince biitUn eski sertliğini, dil knb~. ıı 
lırı 1'l 1 

1" <:oruk ve hl7. ğını gene ı:;öslermcğo b:ışlamıştı . l\i:nsamıı Uzcrin-
1·,"'lrlf 1~~ knrrleı:ıın" l?ltt~:tçl kız. ka- de duran bir ağaç celi:lci hızla vurarak haylordı : 

tı ı,... ,., T'rleştnn ~itti , ~ .. He.rf de - Hey. kara adamlar. şarnp getlı·inlz: Ç:ı-
' . .. ; , 1n·"tn tifo 

1 
· Fnknt kar<le- buk olun Yıldırım çarpınnsr herifler! 

' " 1" .. ı:;n t!Tm hUklhn ü • r ... l 1 f'n" orJ->.,, s r - Birtakım zenciler koşarak ~ıl<tılar ,.c snlouu 
hı~11 • rırı <rnnmPı'!'cı mec- 1 blrcok şampanya sandıkları tıı.şımağn haşladılar. 

~ t, varı korııtnr Kaı1tnn Elnk sandıkların dağılmasından sonra 
""••, T,-""?n nıb" n · <'ıkarrtı. O- herkesin Uç dört barrtak içtiği '"akte kadn r bek le-
,.f' p, 1 .... .,,.,~, ""' ,..,, nrn Yantn11. 11- dl. Sonrn yüksek sesle gono başladı: 
1 "'"., ""'1'1 A k 1ısını ıı.r "'""ld('lle hf k ıın:"ırırh - Çocul>lar, içkiye hnşlndıktan sonra ronnrrı f ı 

.nındr. ç imse.re ka- mız iş hesaplarımızı görmektir. Du geçen ny ld'ırlı 
oldu: adam başına 250 tngillz lirası pay dUşmUş-

tUr. Bu parayı Nevyorka tık adım attığınız gün • zU ht\lı\ o kanlı bezlerle sarılı idi. Kaptan Blak 
hepiniz alacaksınız. Bunu ben hesap ettim. Eğer haylı::ırdı: 
içinizde şüphe eden Yeya istiycn varsa gelsin he- - Blrknç tekme vurun köpeğe! 
snpları kendi de görsiln ! Beş on tekme Dcyvl denilen gemiciyi uyudu-

Kaptan blrnz bekledi. Klmso hesaplara bak- ğu yerden ayağa fırlattı, bu uzun boylu, kara sac 
mak isteği göstermediltten başka salonu bilyük bir lı bir adamdı. Ne olduğunu anlayamadan cok 
alkış gUrUltUsil de doldurmuştu. Dink sözünde de- sarhoşmuş gibi dönük gözlerle etrafına bakını-
rnm etti: yordu. En sonra "Gök gUrilltUsU Con,.a dönerek: 

- Çocuklar, biliyorsunuz ki, bundan sonra i- - Koca çizmeli herif, dedi, benden ne lsti-
ı:,:lmizl bir vakit için paydos edeceğiz. Bu mecburi yorsun bakalım? 
işsizlikten dolayı ben de sizin !<adar can sıkıntısı Gök gUrUltüsil, onu hızla masanın önündeki 
duymaktayım. Son çattığımız allantlk vapurunun Husyalmın yanına doğru itti: 
kaptanı Avrupada başvurmadık yor bırakmadı; k h lt b 
bugün otuzdan fazla harp kru,·azörU denizde bizi - Eşe er ' u sözü git de kaptana söyle! 

İki suçlu yan yana durunca kaptan Blak sö-
nrıyorlar. Denim bu gemilerden zerre kadar kor- zo başladı: 
kum yoktur: Hl.kin, ne siz, ne do ben öyle gürliltUlü - Çocuklar, sizi enı.r!me karşı gelmekle suç 
zahmetli muharebe işlerilc uğraşmak istemeyiz. lu tutuyorum. Hem de bu fşl hepimizin canı teh-
nız dolar ve İnglliz lirası kazanmağa bakalım. llkede bulunurken yaptığınızı söylUyorum. Bu 
Onun için ilkbahara kadar ushıca olduğumuz yer 
de oturalım diyorum; içinizde bu iş üzerine söz sucu blrlblrlnizln Ustüne atsanız bile ben asıl suç 
sliyll~·occk ,·nr mı? luyu öğr~nmeğe uğraşmıyacağım. Aramızda ım-

Salonu dolduran ada.ın kümesi içinden bu za edilmiş olan kunturatoyu ve bu kunturato hU-
sorguya karşı a~zmı açan olmadı. Kaptan Blnk kUmlerindcn sizin cıkamıyar.ağınıt gibi benim de 
<lört beş saniye bekledikten sonra birdenbire kaş kaçamıyacağımı bilirsiniz. İki suçlu bu meseleyi 
!arını çataralt daha dik bil' sesle dedi ki: , aranızda halledecek. bitireceksiniz ve yalnız biri 

- Şimdi konuşacağımız tek ve ufak bir iş niz sağ lrnlncaktır; 
kaldı; heni dinleyin. Geç~n gün Amerilm l<ruva- - Con ild bıçak getir! 
zttrUne terbiyesini verdikte n sonra gemide çifte Ben bilyük bir şaşkınlık ve korku içinde kap 
ıılibe t beklenmesini emretmiştim . lçlnlzden iki tanın gerçek mi, ş:ı.ka ını söylediğini düşünürken 
ldşl bu çifte nöbeti beklememek istemişler, gemi snlondald adamlardan ve ll\l suçludan tek bir ı-
rınrine knrşı gelmişlerdi. O iki adam ileri çıksın- Uraz kelimesi yükselmemişti. lki suçlu kaptanın 
lar! son sözünU duyunrn tnbll bir lş yapıyorlarmış gl-

Kalabalığın içinden bir adam, yanmış yUzlU bl Ustlerindekl taniIA ve caketlorlni çıkarıp bel-
s:ı rı ı;nkallı bir Rus çıktı \ ' C masanın önünde dur lerJuo kadar çırılçıplak kaldılar. BUtUn gemiciler 
<lu. Bc.şka kimse ortaya çıkmadı. içkilerini, oyunlarını bırakmışlar, iki çıplak ndn 

Kaptan kayıtsız. IAldn korkunc derecede 
manalı bir sesle sordu : mm etrafında bUyUk bir halka olmuşlardı. Bu iki 

_ Dey,·l Sklnmer ncrde? kişinin ellerinde şimdi birer bUyUk gemici bıça-
Tanıdığım bir ses cevap verdi: /!ı bulunuyor ve blrlblrlerinl öldürmek Uzerc bo-
- Uyuyor sanırım.. i;uşmağa hazır duruyorlardı .. l!'te bu anda kap-
Sesin geldiği yana baktım, (Gök gUrUltUsü tanın ağzından çıkan: 

Con) köşede bir sıranın üstünde oturuyordu. YU- ,(Devamı \'ar). 



Ruzvelt harbi çok 
uzak gUrmilyor 

_.. Bqtaraıı ı IDclde 1 Abanubkla beklenen meeajı bucUn 
sonra da bir milJOD 230.000 kip çıka· uat 13,30 da CVatüıaton uatiyle) kon· 
rabiDt. 1917 de 309.000 ldfi tBlh lltı- arfde o~. 
na almmı.- da d8rt ay IOftr&. ilak Za -.-.:ıın..:ı:&.:- ıı R..ı-=-n-ı.. ı. 
551.000 kişi teçhiz edilebilmifti.,. nu.uuua ....... ıvre s---ur .,. 

"Neyyort Taymis.. guetesi AJasb-: aUlik -....m tıed6 edecek vt net 

nm ilk hava ilssilnilD k~i lıir lbti • aıe,tüadekl an...m bakkında bul 
maile pek yalanda teçblı edilecıelini bil- taftiyelerde bulunac:akta. fnlüarJara 
dirmektedir. Jabon ve tekel kadar htkum etmal 

Saib bir 09 de Sitkada ihdai edile. ihtimali .alır. Çlnlrii reilicilllluuıuı 
cektir. Burada iki aydanberl hareket ._ bOytik mlleanelerin yardmuna lhtl~ 
halan genfı olan altı ketif tayyareiln= 
den mOrelrkep bir filo bulunmaktadır. 

Ayni pıete, Kadiak adasmda "Kadm 
lal' lr&fezi,, nl de ihtiva etmek o.re • 
çmlerde bahriye nmnetl tarafmdaft .. 
tmabmn arazide Deride bir haft {lss(1 

dalla tafs edfleeelfnf haber ıa nldde ft 
Aleoute adalannda birkaç hava Qssil te. 
.. edilmell lhtlmall mevcut ol<Wunu 1-
lhe e,lemeldedlr. 

Rane1Un huglln1dl nutkd 
VAflaltıoa, 3 (AA) - Raft1tin 

Tardır. 

Jaklon n tckn tarafında .CS,lenen 
nutuklar htl ...... ta'4p edl1mlf ol· 
muma rapaen, h0k6meti hüfJd bir ta· 
ahhtıt altına sokmam b1tJGk mtıesae -
illere kartı bir ihtar t.pil etmek tııe

re ~unaJan bir am 1-JoomÇi,etlndw 
idiler. 

Runelt .,... -- beynelmilel 
YUlyetten ~-

Tereyağ 
kokusu 

Almanyada silAh imalA.tı için para .. 
yırabilmek üzere halktan yiyrcek hulU
sunda fedaldrlık ittend.ili malOmdur. 
Hariçteıl ~ f!dilmesi mecbmt claıı 
bur p!a-.ldıl!d, IDeeell tereyalı Na· 
ıi AJmanyasmda 1bb maddelerdendir. 
Hakild bir nui tertYaf yerine mutlaka 
maqarin kullanmak mecburiyetindedir. 
Fakat pastalarda tereyaf yerine kulla
nılan yalfaruı alır kotusu. en llQ b. 
tılmamit nuilerde bile milli pasta Ybe
bilmek imanım b~Mrlr için 'VUife
ye davet edilen Ahnan ldmyaaaleri ni
hayet bir çare bulmaya mavatfat olmur 
lardırt 

A1manyada Pmti '"tereyal kokusu" 
satılmıya ba§lannultır. Pastalara ft di
ler yenecek ~ yerli malı Ylllardan 
aonra bu kokudan birkaç damla kulla
nan Almanlar artık t~ bant 
çekmekten kurtulmu§1ardır. Bu kokunun 
neden Çtkanldrll - ticad srr oldula için • 
ifp edilmemiettr. 

Fırtına ve 
v 

Çin, sulh şartlarının ..2'l~~ı::. 
tadilini istedi .--.---. 

Diİfl1tmU1 ,,. ba,U Uıl ıaü"4M biri olan l•ıiliılmn "Kralifı Man., ,,.,,,. 
llllltmtil& lnıiU111M ,_,, 'lldhiftir. R,,,,.;,,w bM daU dıoini llav""'4 
ıldl1i1fl'. P....,,.,, ,.,,,,,. lnıt.mla nn ,,_, 11/aeıi ltaldıilanna dillat ~ 

_..~=:n-=~ı:"·--.....lda_.... r~~~ Kuwet faikiyeti Avru 
tdr. Simdi. resmt mabafil, .... Ja- Bu gazete Dbe edlyar: m071L gitmek bere hareket etmJf. pa d a de m o k ra t 
~ aamiml aumte IUlh JstiJor• prt.. - 'Japonya tarafmdan yapdımı o11n w Çanakble bolazmdan pçer)fen a.lL 
Jmm mQhim aurette ~ .. de- yapıhmm muhtemel bahmln teldffler • ta fmerl &ııDıwfe JmmJuP otwmQlbD'. 
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-ı.. ----WL- aı_,,,..., -ııı::n vuıUIUll'J 1~ .. __ .-n_..-_..._ wıJn bir lttmat ntpıJıeSI oJdvlumı alr etmemek ica.p eder, mubarebelerden
1 
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Cantunc. .,7 ...,. ---•& ....,".........._. __ ..._. ..__. u.. tanna ... ne uııcıY-.u& ~-.ı-. t--: ~~-• 
.-_ .. _ lllilUA __ .,.__. ""'7- 7çaaa uu- 8und&y 'nmMln clipkımul muhablrl 4. - İtalyan • """5aız mnn._..., 
muı Taimlı ıaptetmielerdir. _,__ takim hlılluler mhma Gterlne lm\tlD Ydalan e.. ~ -. - .. w. '98 eunıan ll&ve nm derhal uWı bu1acağma 811' W Bu arada. Nankinde Joonllr ..... ..-..u- .. .. • · J.~-
:.a..- ..._._ -.,_ hüktlmlt w..-:- ._..,.bir •441•et 71Pln•aıa be- DUn yagan yainıarla-yudud• ........-ur: bir ihtimal belirmemtft:lr.,, 
'-" - ıı:uua1 -7-.u -"-~-- ....._......... .a...ı- _...._ bir ...ı..1-_._ va..a"' Pamrda ta. '" ---c ..-u..&7 mali maha. Gazete m11hablrl, l'ranmz • hstJfl 
Çat· Kay - Şek rejimini nddeylemif ;:;,.u;:: ~ ~ ~J~ ;i;.r ~ mtnı~ne(; b•lr1rmda. birliğine ehemmiyetle ip.ret ettlkt.eQ 
W balkı Japoalarla it birlili yaıınllla Ya fıattı hanl'etf tf"}'ld eden bir 11!1 21 numaralı evin ub tanlı ınapra tl blt!ra mtıtaJeAtın ~: ve De~ aou Avııı,pa ~ 
dawtetmilltr. ~'"'t.~::..~~~ allmı:llllıi•,....~.,.ı ...... 1.-!nail1&.•1U1aamttnı..mtm &mcte~mma~1t0 

Kongço\-da da Japonlann hlml1esln- ftll9t 
0 ta 1111m!;8ıın 1JU11mD UUT• llRID ğindeıı enkazı yolu bpamlFJr. Ba ._ da PQfJD)erde vuku& gelmif olan K- manya, Çekoslovakya vce Y.......-

de bir mlhil koruma komilyoma teell o. basıran Çin ordulan batkumandanblı nd& evin ablbl Ahmet brm .,. go.. ıuı, h&J'lr Tadllllnde çok mUhhn bir de J&1llD, Londra tarafından tasvip ecllLe 
laaaqtur. ftllfeaini ifaya bun nefs edebilmeli lçjn culdan ile &ı ta.r&fdati odaJaıda baha flllkltib". mil prt.tar dabfltnde, ll'raJUl&Dm ck.-t 

len lmmiteli nlt1Jllne Kan(mı tayin lardı. 2. _ fnatlta. b1t6meti, kN'DDDD tan o1dukla.rmı illw etmektedir. "Po-
Çln mareplı neye gtlftlllror' cılmıowadrr .. , n~•dan zmmta. b&ber4a.r o1mul. hf1tDmraıılJP ldelUne olan tnwnnı .lcıaJ&, Bomanya ve Çekoalovakyamll 

Paris, 3 (A. A.)' - "Le T~ P· ,....._ w • ..::.ı.. -~- ·-- ..... --~-• mm_.,_ ~--111tere 11- o'·- ..ıı.-....ı .. .ıc.. kendi 
_,.-: r:-..:ı..ı.: Aı--- aefiri .;;;:tmann la.SUS ma.temlelrlloe ılden vm JVlne gJdllm ..... ~.....- mua. mu•..,• et:meaecur. ·-- -- &&16... 4.:ı wa uı.ww ..... 
--. ""'uuau Q,UUCUa , tlltecll )'eD8de f!l'I t.ehlikell ~ n ceml11fJnhı fallbma muans defUdlr, harici slyaaetlerinhı eeu p~ oJ.e 
tarafından manşd ~ • Kay • Çeke m er dekilere çrlrmıJın 1&,vlenmiftir. EY• 3. _ Awuplıda]d kuvvet falldyetl, duğmm bir kan daha. beyan ve .U~ 
tevdi olunan Japon aulh tekliflerinin Honıkonı, 3 (A.A.) - Ho111konıa ıe1en bibi blr tehlike görmeclffhıl iddia et- demotra.t mllletJer lehfnedlr ve merke etmıe olmalan manidardır. Romanya.. 
Tokyo hilkQmetinin asla Çmde arazi ba- Çin mllltecllerl mOhlm bir metel• tefkll mlf, ıJnn mak latem'IM de kendlalne d Avrupa mil1et1eıiniıı bitaraglığa daJd aon tebeddllller, bu noktal llazad 
bmndati bir istifade aiapmakta oldu· etmektecllrler. Ga7ri resmi tahminlere 16- -nı..t~t ~1-:. IRı u.bah da evdeki A...ıı- lltJkamet .1-- olmalanm Ro. detfltirmemittir." lana olan heyanatile taad tepi1 et- re banlann ·adecll 250.000 dlr. Bo miktar ıuwuıı:ı Y-&&U&&Vt _,.... _..., 

~ı.-A..-.. ----· andadır Zira beratla eotaımütadır. Çin Jıaataaelerl hın euaJarbittaikevetaemmJlbr. llancıl ıkta maharet'~---------.. melde uuauuw1o151& wu...ea_. cab1nç doludur. Raıta1ar haplabanelen ------------ 9 
Cinin Japonyayı bilham a11Jcadar et. ,.. .. nım ... hfttmetla •l•IDere mahsus bu B k d k i para 1 x 
mette olan mmtabJan bllftil Tmyo11an tanesi fakir mllltecllert tabllı edlJmlttlr. 8 n 8 8 • J APONLARIN illnJan cidden 

tarını unutan tubdtlr. sin bunlardan birkaç 

lspan11a harbinde vaziget 

Cumhuriyet ordusu 
Teruell henflz 

terketmlş değildir 
..... BqtaNfl ı -- Hararet &nc:m adudan ..... 12 dir. 

mntllae blrll»lrl ardına bir oot flddetll Birlı'Gk yeıleıde brm yOkwılrlili bir 
Ucamlarda balunmUf)ar '" NuelQı DIU metıeden fazlaya 9'm1ll. hlreUtı W 
191 lllldea 80DN ele ıeetrmltlerdlr .. MI biDn ·--1-- bankltım dar 
adete~ tlddetll oldalaftdan hlk6mel Fili ~w aı 
eller fala sa7fat ftrmJflerdlr. Jlaela ile ce ~ftir. .....,_ _.a.,.., ....... Twta aebr1- İklnel gueteel de ildi 
nla lletlll a19cı.1g1a bir ftdl ftl'dır. itte 
ba ftdl ~dedir Jd bir hobin mabarlp Sarqcme, 3 (A.A.) - Aaoclated 
dlalere bdar bre laatmıt ._ Qlli ..... Prualn Teruel ceplı11l11de 7&i'alaıı
da llO idi' l..ıcle el bemı.Jan ile OU"Plf" mıt olan muhabiri lld'Yart Nen, yapı 
~ Çarpqma 19Cepnnnda a1ba,.a lan tan nakil •mell1nlne ratmen 
~: aaat 11 de ölmlftlr. 

1e1ar1n dabıua• Musolininin 
T...ı. 2 (A..A) -. llaTU 1Ja1111 ......._ 

biri bUdırt,.or: Fena hu• .... ••r. t..... telgrafı 
hareklla mani olmıkta defflll edlror. 811-
mmla beraber, cumhu1'i71tdler, Pranko 
lnnetlerlnln hlkumlanna mu•affaJd,..U. 
nıabnmet Qlemektedlr. Mukabil turrUI 
lar esaeaında, eamlnır17etetler, iti lln 
enet ltarbettlklerl bnı menllerl 8'rl aJ. 
•lfla'11ır. 

lebrla daJalllD .. be. Clbllbarl19lof top 
wı.,, l'nakocalenD aıllnmıt ola1'8k ı.a
laadMlan bJnalan IMNnbardımanda d• 
Yla eılemNtedJr. 

Kar larbaa11ada harp 
9llat Jta. de Lm. 2 (A. A.) -

Buraya a-len haberlere ı&e Terael mu
harebelıi bir br futmaaı altında devam 
efmlJddr. 

.... ... tar.fi 1 laelıle 

'1l0Jdlmetimin, dolru bir bat o.in
de, pmangnızm umumi zilmiyetlne 
mGtewc:cih olarak hareket etmele 
umeylemfı buJUiPIW11ndlm p lllml • 

mmam. Zaımnımnm ~. ewelA, 
mllletimbin tanin ft takviyesini iste-
mektedir. Ba, herkesi memnun eyliyecek• 
tir. Zira ba kuvvetlenme hiç lrimRnin .. 

leyblne mQtefta:ih delildir ... 
- hf)'&t b•kkma malfk dan bir 

mlDetlz. l'abt ba btl,.a 4tlw miDlt 
1erln esf1meel &net &ıllJ41r. Biz, 

A m erlkahlar miM1 verelim: 1 

T
ATiL pilnil abbaplaıtJe, dmt. • llaia••ı.a.n aldıium mallar, 
Jarl1e bir anda pçlnnek ._bir ~~ sibi, lstedipig J'el'e 

tan.fa 10 Ura .aw;,an bir a"anm, 'bil •-
nu unutmak için harbaJde bfMIDda • KqıtJanmrs, filditi kadar eeıt " 
bir huıtaJıJr olmMI Jl'!'MD". Jaündlr.ı 

J'abt, dllDyaıla o tadar ......... • ~,.. ..... '* ... 
tdamlar 'ftMu' Jd ft banı.a alt hL blla 1rumD& ... slt .. ıclll malk 
ll~ o bdar ptur ld fma1l banim c1Ddrat ft IM:bı""ll1m1a 1ıal'mm'4 
c&dtltçe, hlklJÜ!l'lnl ftlttlkçe gUL • BUlm enlJl llrkemis, en fena by. 
mektm kendini alamıJor. mrw'M clüa eert ft ektldlı'4 

Netycabıı • 111Jtk bub1anL • ~ bir bre o1nn iL 
c1aa blrl, w MD11 mllnınııWifle, yant edlDis. Bu,Gk bir hGMıl kabul 
OD bel ...-.W U'llllllmyln ell'I drahoml 
'--,pmm Jtlltwlnl ~. ~ Jlemur1amms, 
- .. Jm1'nndm blrlııe koca arayan bir 

Bil bel&pllr, qdclıfr ~ bympeder bdlr .mmll " nulktlr
olllalu &illi~ Ne 1llr ~ l•. 
prttmif, ne de 1* dolar Dt.ve ..,._ ı------------
m~ .. Amerib1ı bir ftl'll kontrol te
fi, herl8De~ ....um~ 
nameleri tetkik .Wll '"""m umıt
bnbğmm 18heaer1erine ı.adllf ettL 
tmt. beyumamelerdm bOJ1lk bir 
Jnwnmı iade mecburlyatmde kaldJimı 
~yJU1or. 

Gene Amerika b&nk&lanndan bi
rinde 99 eene evvel açılmq bJr h-'n 
aut'9Udır. 

Vaktiyle m dolardan bret olan 
ba para, lfmdl, ayda '1,CM8 do1ar fais 
pUrecek bir yekbdur. 

l'abt ablbl kbn ! Jfl:e \"I belU 
defil. Btlkt de, yıllarc& evvel ihtiyaç 
lginde WıdU.. KimblUr! 

,..Jdt bir mWetls, füa.t dalma da 
dllwt..me karlı mtlaadekl.r buhm
mufUllur. KllJetlmlı;fn bu Jıuletbinl 
dalma DUU'l cUJdrette tutar&t calJf. 
maJ11mız,,. 

M Ureb blslnl 
yaraıavn 

b ir kaplan 
B ımt.ı.1NDB, 1*' .uide ,.ı bir 

facia om1Jlb8'. <Done Bal> da 
~ bb'm. llamencle, bOyllk bir 
kaplana: 1 uma.ralar yaptıran bfr mil
nıllbl, hayvana hUıcumuna uiramJlllr. 

Sirkte haar bahmaD1ar bOJGk bfr 
ııe,ecana dtllmut. bllnvak. btrlblr
lertnl emret kapılara 1dlcmn etmJet;tr. 

Mlrebbl, b81tlk bir han~ ten. 
cUal mldafaa etmek w.n1o, fakat 
~ &6punden yaralamnJI.. 
tir. llltnlıii, mi'* bDJıklmı kay. 
beCııwanle, haJ'ftDJ +mine mU'flltfaTr 
o1mut ve ,araJarmm alır otm•ama 
reimen numanamı IOllUD& kadar yap 
ıqtır. BtJIUn. 'b&Jlm tir halde 
h~ lraldlrlbmlbr.·, 

u•n 

Maeeraları 
aı,Bk bir clld balbıde. Yabm re. 
almlerdea ibaret. lçtndeld ktlçtlk 
lamlJll"al•rla hJg ,ondmadan X 9 
an harikullde macera1arım takSp 
etmıo olumınua. 

X9• 
mm gibi ~ aa toi • ,... 
Bu onJarm ayni amanda e1Jeaoe1l 
bir okuma kitabı da o11P"• 
~ ao lnıruttm" . 

Qocaklarmm tervlk edlnlB. Hafta. 
!Jklarmc!an ayıracaklan ktlcllk J9-
k6nlarla bu kUçllk l'&kamı Jaa bir 
amanda elde edereTr 

X 9 an 
maeeralarmc!an birer tane l!CUnme. 
UcUrler. 
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tl ç silahşorlar 
~LE~ANDRE DUMA'nın --. -- -- - -ı No:S 

l19 BüMı4or'lar romanı i~ bir
liktts verdiğim.iz kupoıılan top

A -~ ka ve ka -1ına ( ı,va,.ıar bu roman• 1.-itap ha-
~ U ı Zinde ktu:anaoakl..ı.1 dtr. 

dair 
• Aık; gençlikte meaut eden bir 

rt'ıaraz "h • lı hl ' 1 tıyar kta marazlar doğuran 
r &aadettir. 
• Dh 

ll .ınyad.a hiç kimıe kadı.nları an-

~hrnaınııtır. ÇünkU seven pek yakm

•~ar, &evmyen de pek uzaktan .. 
ı. Atk: kadını kurnaz, erkeği buda. 

Y•par .. 

• Atk da "h b'l' • >' er ıcy ı ıyorum,, dcmı-

Resim Dl 
CJç Silahşorlar 

Bu kuponu kesip 
saklayınız 

-----·-- --
8 

kendilerine benziyen kad.ınlradan nef. 
ret ederler. 

• Ekser aile kavgalarında kan ko. 
tn crkelclc ''h· b. d . 

}'ok, d'· •. ıç ır fye en habenm canın bid..:ik kabahatleri, kaı ı ve koca 

1 . ıy .n kadını eberiya yalan s~'y- olmalarıdır. 
trnıı olur. 

• İzdivaç ·· 1 . . 
or d oy e bır §chrc benzer k> 

a a Yerlilerden ziyade yaban'.;tlar 
?nakbuldllr. 

.. Se. 
'littnclerin ba•}ancnanda erk•!: 

~~ınf s •• -
., le • lradın sadık görünmek iater. 

cı Birçok kadınlar, üzerine mermer 

geçirilmiı bir sobaya benzerler. 

* Aşkta sadece teşebbüs, muvaffak 
olmaktan on defa daha lezzetlidir . 

• A~kın en latif kısmı batlangıçtır. 
Ve zanneduiz ki çabuk vazgeçenler, 
hep bu fikre hizmet ediyorlar. 

• En evvel hizmetçi ile iyi geçinme-
§.lrk} •dzn: vahıilerce adi bir hayvan, 

thJi ~~Cl bir %ev1c ileti, Almanlarca 
bir h' ır hayvan, lncilulerc: ayhbız nin da.ima faydası olacağını h!ç hatır. 
bir lıtnetçi, Amtrikalılarca 1ımank dan çıkarmamalı .. 

Soculc ·"" "' Serveinizdcn hiı; bahsetmeyiniz. lllta • zo ranıızlart;a zevklerfniıi ve 
, ranarınızı artıran bir dosttur. Sonradan görme olduğunuza hükm. 

Ele edilir. "•dm r tk çok vaaddeder, u verir. 
., t ~ vaadcder, çok verir. 

'-hib't~vaç bir düfümdür. Ekıeriya 
• •nı bofar. 

lci Atlc buJaıık hastalıklara benzer. 

:~ok kork.arsa o utulur. 
i İbar llerninde muvaffak olmak 
•tr nü • • 

Jetini ıınız? Kadrıllan dinJeyini-, söz. 
ciddi teıaı_,_. cd' • Hatta : ..... 

bttıa &K~I ınız. -
• töre ,_,l • • lm 9-·'-- 1 ıcr~ e~ erını a ız. &&lUlt u a 

• ~ • prtle.. . 
ı......__ ~ ctddiyett:ıt 'dopr. Ye itte 

• Efer J~drnlar t.ırafından görülmek, 
takdir edilmek isterseniz, aıla onl&rı 

görmeyiniz, sel!mlamayınrz. Yalnız 

dikkat ediniz onlar ıize kendilerini 
görmeniz için iıarct edeceklerdir. l1te 

o vakit yanlarına &idiniz. Eğer zeki 
iaeniz, takip cdcce~iniz yolu gene oniar 

tayin edecekler. Bunu anlarsanız iyi. 
Fakat anlamayacaksınız. Onlan hiç gör 

·n~rncyi, hiç selimlamamayı teı\:hi edi. 

nb. Bu nenlcetıizlikliğinizin muere. 

tini • lcendlerini küçültmemek için -
~1Ul 1~ 
~Ja.t r ki kadmtar, kadınca ta. yine onlar bulacaklar ve siz tecrübe 

".tajqn~ }r\ekle.tdca. crlc~le.r. de aahibl olacaksınız .• 

,.,. -15aha dôlNSü. mn. Slonu .. 
•ıç '.Yaptı"-· ~--'- "sti• !;UU ~' ı;;ı.uuı:A 1 yorsımuı ... 

l'rankavel elemli bir sesle: 

k -~vet, dltdi. Onun, kardinalm kor 
.. un.ç J>enceleri arasında bululll'nast dil. 

tunceıi beni öldüı-:iyor. Eğer mahpuaa 

onu kurtarmak ve Parisi terketmek is. 
tiyor ... o f • • • -. nun rumı temın emek ıltiyo 
rurn ... Bu la.mndrr! 

Moıns. elini, dü~o üstadmm omu.. 
ZUna enYlldı ve §C>tle dedi: 

t 1:-Eliınde bir&% servet varc!ır.Onu aize 
eıuif ediyorum Jtaltr.ııda - .. 1·~ • kah . J - • ..~~ı.,.nız. 

ramanhğrnıı ,., ıek!nııla. hayatınıza 
• ~erılden ba~lryabilirsiniı. (Trankavel 

l ~nı Alladı) dikkat edin f Annaiı dö 
~par felAkete sürilklenmektedir. Onun 
~oluncıa yürüyenler de bu felAkete ma-

~ı katacaklardır. ÇUnkü bu yolun 
lılhaYtf d bl b ın e r daraJacr görüyorum \'e 
u da~~a n--: .. ...1. 

• "'6 cınm ~ lı-=: kanlı bir balta .. 
clı: l'rankavel bir hrçkrnk içinde bağrr. 

her~~ ha~de, onun için, onwıla bcra. 
'""'~ım. 

Molüs mmldandr: 
- Zavallı çocuk ı 

nin ~Sonra, dirueyin. Dördüncü Hami 
?nak Z~ı talimin pençesinden kopar

drr; benun için bir zafer olmıyacak mı. 
dc;di ~~!er ihtiyar Bam uyar olsaydı 
firu ~ 'Y•ptıfm iı akademinin ıere 

tiyor., 

KIZ 

Ve Trankavel acı bir kahkaha ile 
ilave etti: 

- Bu küçük düello üstadı tarafından 
kurtanlan kralın kızı ... 

Trankavel bir an durdu, sonra kal
fasrna dönerek! 

- Bu Korinyanla Raskası bulm~a 
çalı~. kardinalin, onu nereye gönderdi. 
ğini, onlar §Üphesiz bilirler. Oruardan 
birisini bulunca, derhal kulağından ya. 
kalryarak kontun ikametg!hına getir. 
Uml.ınü karargahımız ora ı olacaktır .• 

Montaryol: 

- Gidiyorum! 
'Dedi \'e Molüsün i~reti üezime 

kendisine iltihak eden Verdürle beraber 

dı~nya çıktr. 

Bunun üzerine kont dö Molils ~Y 
le dedi: 

- Pariste birkaç ahbabmı var. On. 

la.nn vasıt,asiyle bir ~yler öğrenebili

rim ... H~a kalm Trankavel. Yann e
vimde görüşürüz .. 

Kont, o büyük hassasiyetiyle şunu 
anlamıştı ki. Tranka,·el, bulunduğu 

haleti ruhiye içinde ancak kendi ba~ına 
teıelli edilebilir~i 1 Yalnızlık bazan bir 

zehir, fakat hazan da müessir bir iHiÇ
trr. 

Molüs indi ve büyük salonda Roza 

tesadüf ederek onu selArrJadı. Dı~arda, 

sokağın köşesini döne~ği esnada, arka
sına baktı ve lokantanın kapm önünde 
genç krzm, kendisini gözleriyle takip et. 

tiğini gördü ... 

Birkaç dakika sonra, Trankavel de 

çıktı ve bütün gün, hayatlannı feda et 

mi~ lakayt ve korkusuz insanların, ha 

liyle, sokaklarda, ser~iyane dolaştı. . . . . . . . 
Brigit hatunun ismi, o kadar az 

reçti ki, okuyucularımız onu unut 
rrıuş olabilirler. Binaenaleyh, medhali 

-
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--------------------------------------------------------------hedef olarak Annais dö Lcsparı inti
hap etmi§, Korinyana da Trankavelle 
arkadaştım kalmıştı. 

Raskas f(>yle düşün:.iyordu: 
- Mükemmel! Şimdi artxk istikba

limi temin edebilirim. Faka dikkat et
mek lazım: Ri§liyö hiç şakaya gelmez. 
Sonra, aynı zamanda, i§i rahipten ev
vel baıarmak lazım. Bana öyle geliyor 
ki, her §eyden evvel, Kurto, sokağın- ı 

daki binada neler olup ge~iğini anln· 
mak icap eder. Bunu iyi görebilmek 
için, Trankavelin eski ikametgahını zi
yaret etmek hiç de :fena. bir §ey olma
yacaktır. Doğrusu iyice kani olmak is
tiyorum, Sent Avuay sokağına gide
ceğim. 

Korinyan ise, kendi kendine şöyle 
diyordu. 

- Oh! Nihayet ıu iblis cüceden kur 
tuldum. Ona, ne olduğumu göstereyim 
de, kıskançlığın.dan patlasın. 1ki gün 
zarfında ·Trankaveli yakalaytp kardina
lrn huzuruna getirece~im. Bunun için 
de, gidip, onun C9ki ika.mega.hına bir 
göz atmak hiç de fena bir fikir değil. 

Böylece • ve bu oldukça tabii bir ıey 
di - ikisinin <le aklına aynı dü§Ünce 
geliyordu. 

xxxn 
TRANKA VEL VE ANNAİS 

Ayni sa.ba.h Bel Ferronyer'in bir 
odasında, kalfa Montaryol, Trinkave
lin Esyolda aldığı Uç dört yaraya mer. 
hem slirmekle meşguldü. Bu g3.rip bir 
ilaçtı ve bir yarayı birkaç gün içinde 
kapatırdı. Eski hikayelerde, bu il~ 
tan sitayişle bahsedilir. Her ne ise .. 
O sabah, Trankavel kendisini son de4 

rece kuvvetli hissediyordu. Üçü de o
raya sığınmışlardı. Molüs şöyle de
m.işti: 

_ Böyle bir hadiseden eonra, bi
zim için Pariste emniyetli bir yer kal 
drysa, o da Bel Feronyerdir. 

Hakikaten Q.e öyleydi. Onlarr, Pa... 

risin en kalabalık lokantasında ara
mak hiç kimsenin aklına gelmemi. Ay_ 
r~.;a, Roz <'fa iyice göz kulak oluyordu. 
Dördüncü ı;ünün sabahr, Trankavel 
giyinerek çıkmağa !hazırlandı. Ve sı
kıldığım ileri sürdü: 

- Öyle anlar oluyor ki, dedi, !de 
ta kendimi hapishanede hissediyorum. 

M'olUs de §Oyle dedi: 
_ Evet ama burada gönüllü ola

rak mahpussunuz. Sonra, unutmayın 
ki, üç gUndcnbcri büyU.k salonda yer
lCfilDlf!i olan Sen Priyak sizi görebilir. 

- Hakkınız var kont, O herifi u 
nutuyordum. Eğer bUtUn mesele onu 
öbür dünyaya. göndermekten ibaret 
olsayµı .•. Fakat onun istediği düello 
değil... 

-Göriiyorsunuz ya! Hiç olmazsa 
onun sizi gözetlemekten vazgeçtiği a
na kadar sokağa çrkmayın. 

Tam bu sırada, Verdür içeriye gL 
rerek şöyle dedi: 

- Sen Priya.k bundan vaz geçti! 
-Ne? .. 
_Ne olacak, büyük salon serbest 

tir ve Sen Priyak arlık gelmiyecektir. 
-Niçin? 
_Çünkü aradığı §eyi buldu. 
VerdUr! .. Evet, bu Verdürün ta 

kendisiydi. Çehresi bem.beyudt. Belki 
Sen Priyakla çok içmi.~i. Belki de faz 
la kan ~aybctmişti. Fakat, küçük göz 
leri kurnaz bir ifa.deyle parlıyor ve 
dudakları müstehzi bir kıvrnnla uza. 
yordu. 

MolUs ciddi bir tavırla 

- İzah edin, Verdür, dedi. Her 
şeyden evvel, nereden geldiğinizi söy~ 
leyin ..• 

Verdür, M.ontaryolun doldurarak 
içmek üzere bulunduğu şa.rab bardağı 
nı aldı ve bir y:Udümda midesine bo
şaltarak au oovabı verdi: 

- Öbür dünyadan geliyorum! Da 
ha doğrusu öbUr dlinyadnn gelmem. i
cap ederdi. 



162 

Montaryol bağırdı: 
- Şeytanın kuyruğu Uurine ye.. 

min ederım ki, günahkar rahip kadar 
sarhoşsun. 

Molüs tatlı bir tavırla tekrar sor
du: 

-· Geceyi nereqe geçirdiniz mös. 
yö Verdilr? 

Verdilr, içtiği şarablarm batıra.siy 
le dilini şaklattı ve cevap verdi: 

- Kabarede! 
Montaryol bağırdı 
- Cidden orada olmak i.t.erdim. 
Verdür mağrur bir eda ile: 
- Beni rahatsız etmiş olurdunuz 

kalfa, dedi. 

- Evet sen iyi içebilmek için yal 
ruz kalmak istersin. 

- Birisiyle beraberdim. Öyle bi
risi ki, tiıe üstüne §İte ısmarlıyordu. 
Hem de en iyi cins şarap. Doğrusu bu 
Sen Prlyak çok alicenap ve misafir. 
perver bir adamdır. 

Trankavelle Montaryol hayretlerin 
den dona kaldılar. MolUs, Uıe bermU
tad sakindi. VerdUr bardağını tekrar 
doldurdu ve tekrar boşaltarak şöyle 
dedi: 

- Sen Priyakın şeref ine! 
Montaryol sarararak bağırdı: 
- Bize hiyanet ettin! 
Trankavel, ağır adımlarla kapıya 

doğru yilrildil. Kapıyı kapattı ve kılı
cını çekerek masanın Uurine koyduk 
tan sonra: 

- Öyle zannediyorum ki, Verdilr 
dedi. Geldiğinizi iddia ettiğiniz öbür 
dünvaya ~debilereksiniz. 

Verdür. suratını garip bir tavırla 
ekşiterek şöyle dedi: 

- Gece Sen Priyak tarafmdan öl 
dürüldüm. Bu sııb:ıh da sizin tarafınız 
dan öldHrUleceğim ... Doğruıu talii.miz 
fena değil ... 

Mt-JbUs vavas bir "esle: 
- M&yö Verdür, artık izahat 

vermenis r.amam geldi. gaUb& 

ı~ontun sesinde öyle bir ahenk vnr 
dı ki, onu şüphesiz iyi tanıyan Ver-

ct:.ir tekrarladı. 

- Evet; öyle zannediyorum ki, i. 
za.hat vermek zamanı geldi: işte: biz 
buraya yerleşirken. asil baron dö Sen 
Prlyak da büviik salona yerleniyordu. 
nk günü onu iyice gözetledim. Ve st 
zi aramadığına kanaat getirdim. ikin 
el gilnU, bu lokantanın garsonlarına 
karışarak, onun yanına yaklaşabildim 
ve aab1rs1zlrkla mırıl< andı~ bir kag 
kelimedP.n anladım ki, beni anyordu. 
Benden istedioi şev ise mektuptu .. 

Molüs, sakin halini muhafaza et 
ti. Trankavel de ürpererek bağırdı: 

- Mektup! .• 
Kont şöyle dedi 
- Evet. öldüğüm takdirde alma

nm Tica ettiğim mektup! .. 
Verdür bermutad söze karıştı: 
- Kardinal dö Rişliyöye ald o. 

lan mPktup. 

Montaryol. tekrar bir yemin sa 
vurarak bağırdı: 

-Demek bir şev öğreneceğiz. 
Verdi\r devam etti: 

- Hiç bir zaman okumivaca~ınız 
m11h-11<kıı.k olan mektup kont cena..,la 
n ! Size aid olmivan bu mektup! ~iz 
<te bulur.masr size azap veren mektuo 
meşru sahib;nin fevkatad,. bir clri 
olarak Srn Privakı" bana gönderdiği 
mektup! $erefinire mösyöler! .. 

Trankavel ba;rırdı: 
- Mektubu ne yaptın? 
- Durun ;ı,,1,.+~calhm ı Diin ı.-a 

nılarm knnanacağı zaman. mösvö dö 
Sen Privak beni gördil. Daha doi?nısu 
ben kendimi ona gösterdim ... Yanıma 
yaklaştı, beni bir mevlianeve götürdü 
ve bana bol bol şaranlar ısmarladı. Da. 
ha doiYrusu bana dei!il de mevhanele
rln döcıemelP.rine rsmarladı. Cllnktı es 
ki dn"tumu ~ördii;;.um idn o kadar bll 
yUk bir hevecan ce ta.ba.ssnıı f~ndey 
dim ki, içtiğim p.rablar mideme değil 

ELBETTE NA Ş4. 
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de döşemelere boşaldı. Şerefinizç mös 
yö Trankavel! 

Bu sözleri büyilk bir dikkatle din 
leyen Molbüs, Trankavele, kılıcmm kı 
nma sokmasını işaret etti. Trankavel 
de öyle yaptı. Verdilr gülümsedi ve 
devam etti 

- Artık sandalyamda oturamiya
cak kadar sarhoş olunca ... 

Montaryol sözünü kesti: 

- Fakat, madem.ki senin yerine 
döşem~lern içtiğini iddia ediyord1.1n, 

- İyi ya döşemeler sar:hoştu ve 
bir gemi güvertesi gibi saJJanıyordu; 
bunun için benim iskemlem de.. Anlı 
yor musunuz kalfacığnn? Hülasa, bu 
sırada asil Sen Priyak cenahları, bir 
akşam Ruayal meydanı cıva.rmda ra 
hip Korinyandan "çaldığım" mektu
bu kendisine vermem için, bana yirmi 
& •• -,ıteklif etti. 

Molüs ürp~rdi. Verdürün küçük 
g:;.deri parladı ve devam etti; 

- Evet, bu mektup benim tarafım.. 
L" 1 ·çalınmıştı ve ben tanırunamam için 
rr ·,syö Trankavelin şerefli ismini tak. 
mıştım. Öyle ki, muhterem düello üs.. 
cadının, bu hırsızlar arasında ismi geç. 
ti... ' 

Montaryol yumrui:runu kaldırarak 
bağırdı: 

-Sefil! 
Molils de takdirkar bir tavırla: 
- Aferin Verdür, dedi, . izi tebrik 

ederim. 
Montaryol hayretinden dona kaldı, 

Hele Trankavclin de, Verdilrün elini 
tutarak: 

- Teşekkür ederim, Verdür. size 
bunu borçlu kalacağım! 

Dediğini görünce 'ı:ı: •reti <'On haddi-
ni buldu. 

Verdılr devam eti: 
- Tabii };rmi altını kabul ettim ... 
Tra:ıkavel heyecanla sordu: 
- Ya mektup? 
- Mektup üzerimdeydi ... 

Verdür, Molüsün yüzüne baktı ve 
i14ve etti: 

- Mademki onu hiç bir zaman oku. 
yamıyacaksmız, mademki size rahat uy 
ku uyutmuyordu ... Bu mektubu masa. 
nm üzerine attım ve Sen Priyak onu 
heyecan ve çılgın bir sevinr; içinde kap. 
tı .... 

Odayı derin bir sükQt doldurdu. 
Trankavel endi~li görünüyor, Molüs dil 
şilnüyordu. En korkunç bir düşmana • 
karşı yaptıkları bu mücadelede, onla.ta 
öyle geldi ki, en büyük zaferlerden biri. 
ni kazanmışlardı .. 

Molüs nihaıet ~yle dedi: 
- İyi yaptınız Verdür ! 
Montaryol bağırdı: 
- Ya yirmi altın? 

Verdür cevap verdi: 
- Baron dö Priyak gayet Micenap 

bir insandır. 'Yirmi altını az buldu.. 
Evet: Bana yirmi altın yerine bir tek 
müthiş kama darbesi indirdi ve öldür .. 
dü. Tam şu gördüğünüz yırtdc yere y~ 
miştim. Bu darbeyi •.• Tabii kanlar .. Da 
ha doğrusu §Clraplar içinde yere yuvar 
landım. Ve alicenap baroin çıkıp gıt
ti. Öyle ki, halihazırda, kardinal bu 
retleri, bu mektubun, dünyada hiç kimse 
tarafından okunmamı~ olduğuna tama.. 
miyle kanidir! Şerefinize, mösyöler! 

- Peki nasıl dirildin? 
- Ayağa kalkarak kalfaağım !Ya 

mz, bu gece bir saat müddetle Uzerm. 
daima giydiğim yabani öküz derisindeı 
yeleğimi dikmek mecburiyetinde kal .. · 
dım. 

Trankavel: 

- Molüs, dedi. Bana üç dört defa 
bahsettiğiniz bu mektubun ne olduğunu 
bilmiyorum. Bu mektubun neyi ihtiva 
eWğini bilmiyorum. Fakat mademki, 
Verdfüı1n. onu iade etmekte, isabet gös
terdığını söylüyorsunuz ... 

- Mektup iade edilmi3tir, evet ia
de edilmiş! 

Garip ve müstehzi bir ifadeyi .gizli 
yen bu sözler üzerine, Trankavel ür" 
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. 
rupanın Şarlokol-

rnesine göre cani 
Vaydman 

-\/ah. Parla cinayet enıtltllafl mlldllrft diyor ki : 
-.ydman tipindeki katıııar kan 

v. dökmekten zeyk alırlar 
•tdınan vr Mllgon, 11akalanmazdan evvel 

tnsttili nıBdllı Dnll zlMarel eltiılşler •• -

J> Zl1atot enıııtltlsll mldtlrU bir konfcrnnsrmla 

liic ~ tenha, Bakin bir mahallesin - j hissettim. Bira:: bozulur gibi c-ldu. Kalk 
ı:ıııı ~ Uyon ıokıtında nki bir bina- tı, gazeteci arkadap gelince bana cön

HlkAye 

ihtiyarın 
ölümü 

(Bq tlr&fl u indde) 
Fakat bu eeae inanmadı. Bunu ki 

racılardan birinin aeal zannetti. 
Damat nihayet Glll)'ll tam kapmm 

kartısına cetlrmelerlnt. anahtar de
liğinden ona bakacağını söyledi. İh
tiyarı kapının karşısına getirdller •• 
Pakat damat onun canlı Öldufuna 
inanmak istemedi. Kiracıların, ken
disini kandırmak ıcın, ihtiyarın elle
rini Ye ayaklarını oynattıklarnı id
dia etti. 

BUtUn bu hallerden sonra artık is
yan bayrağını ceken ihtiyar, hayatta 
iken yaptığı gibi kUfretm~te, batı
rıp çatırmala batl&dı. Bu batnt
tan sonra damat ihtt;rann hakikaten 
canlı olduğuna kanaat getirdi. Ka
pıyı açtı. İhtiyarı içeri soktular. 

İhtiyar evelA damadlle hafif ter
tip bir kavgaya glriftt. Bu arada et
yalarının yakıldığını farkedlnce oda ~ -•-· • · 
nın ıctnde bir kızılca kıyamettir kop 
tu. Bahusus kendi portatif karyola
sının da ortadan kaldırıldığını görün 
ce öfkesinden bu yaştaki insanlara 
has küstahlıkla kendisini karı ile ko
canın karyohuuna attı. Ve oradan 
kalkmıyacatını sGylemete başladı. 

n ı raz sonra damadın karısı, yani 
ihtiyarın kızı geri geldi. Tabii bağı
np çağırmalar, ayılıp bayılmalar ol 
du .. Henllı blyoloJlden, flzyoloJlden 
haberdar olmıynn küçük çocuk diri
len ihtiyara korkudan ziyade hayret 

ıstanbul Harıcı Askerı 
kıtaatı ilanları 

le bakmağa başladı .. On altı yaşında Denizli Garnizonunun 151100 kilo 
ki abdal hizmetçi ise, insanlarının ununun kilosu 13 kuruştan 11-1-938 Salı 
kAh nIUp kAh dlrildlji, bu evde artık günü saat 14 de kapalı zarfla ihalesi ya
hizmet etmek tstemedeğlnl söyledi. pılacaktır. tık teminatı 1474 liradır. !s-

İhtlyarın ölümünden ancak dokuz . teklilerin teklif mektuplarını ihale saa
gUn sonra beyaz boyalı siyah bey-

Si N.E MAL.AR ı .. 

St7RICYt'A 
llAY 

BEYOCLU 

t Kreutzer Sonaf 
a Periler diyarında 
• Şen ~murcak ve 11™. 

nin şen uaU 
ı Bufalobil maceralar ın\

lı ve Sezar Borjlya (Ulrtl 
çe) 

ı Suiistimal daT&sı 
ı Namuslu kadın 
ı BekAret n Senmlf ser

seri 
1 

• 
Vatansızlar cehennemi 
ve Coşkun siivariler 
Göniil yolu 

ı BUdimıemiştlr 

1 bildirmemiştir. 

• Marfnella ve Küçilk prerı 
sel 

1 Kraliçe Kristln ve Hu
dut hayduUan 

ı Bombalar yalarken ve 
Gece baskını 

15TANBUt; 
ı bildirmemiştir. 

ı Dişi Tarzao Te ı&-, iflt. 
söyleme 

ı Labohem 
ı Dişi Tarzan ve ıör, işit. 

söyleme 
1 Labohem 
ı blldinncmiştfr. 

KADIKOY 
ı Prosramını blldlrmemıetır 
ı Programım blldirmemJfUJ' ~ İııtrfn ır.t balkonunda aiyeh bir Wı- dercccğini söyledi, çıktı, citti. 

1
t\1aa v 'a beyaz harflerle yazılmış bir Bir kaç gün sonra bu gazeteci geldi. ar ır. t:. 

"Ci~· • Kendisiyle görüştüm, gazetecilikle al"-

girli cenaze arabası geldi. İlk defa tinden bir saat evvel lspartada Satmal
arabayı gören, o eınada pencereden ınak komisyonuna wnneleri. ,(672) 
dışarısını seyretmekte olan, damat (8516) llAU ı RllıtınnPmiştlr 

4 oldu. İhtiyara dönerek: 8 Ait 1 R K O Y 

OSKODAR 

lseri 'Yat enstitüsü,... kası olma:lığını anladım. Bu mesleğe a'-
'°ltn Ye ıtri~ce ufak bir sofa •e bu it hiç bir mal6matı yoktu: Bana, maruf 

- Daba, dedi, işte nihayet seni a- .awww=1111ma•===:ı1111"lll"ı=iiı=ii:aıa:n1•1aı •m- \l!LTITADI ı Tatlı bclA 
Iıp götürecek oıan araba da geldi.. Meccani muayene 

~ ~:~ '.as k~pı ıörilliif. Kapıların bir ıuetedyi gidip görmemizi teklif 
ll'Jt ı.a.:=:v~da fUnlar oku- etti . 
l!ı~ kiti ' konfenma .aloou, u- f ılerlmln çokluğundan bahis ile red 

ltnauıu:.·: cevabı verdim. O ıünden sunra ne A-
~cllr bir• .d~ llılidiirtl. profetör Melken merikah olduğunu töylcyen. Almanı, ne 

ısı ır V bü 
~\lir ad • e tUn dünyaca tarul- de ~rkadqını görebild9n. 
''.Avrupa anıdır. Amerikalılar kendisine Bir hafta sonra, gazetelerde, Ameri-
"!lttrıisJ, ndı~ Şerlok Holmesi,, lakabını kalı dansözün kaybolduğu haberlerini 

~er ır. 
erun okudum. Hatınma, garip •iyar~ilerin oı._ "'-- P<>lia me'frfelnntn eıki mildilrU \ ld' 

4Ul uu z gc 1 ... 

tılatitU .. at bilAhare Parisc gelerek bu Karıma: Bu işe karışnuya salfilıiye-
btaı °'/~ •5nuıtır. Otuzdan fazla tale- tim yok .. Fakat, o iki adamın parmağı 
bl..._ r ır. Tahailini (Zürih) te yap-
"'~ •onra b olduğuna eminim. Hissiyatım beni nadi-' ""°""-za ıta mesleğine gi~iı ve ren aldatır •. Ne çare ki elimde bir delil 
~ bUyQk e ~IDUftlr. Son yuz yılın yok .. ,. dedim. 
...... Bı:t.'. n -rııık itleriyle u&raımış-
a- " un il Çok gcçmodi, polisler canavarın ye-...... lfı.... can eri, dolandıncılan ta-
~ror ... :•:zhu-aı bUtUn hilelerini bilir. rini buldu. Kendisini yakaladı • . Guete-
~ -vr k d' lerde resınilerini görünce derhal tanı-ttc i ' en ısıni ziyaret eden bir ga-

" · Ye diyor ki. dım: Birinciıi V aydman, ikincisi de 
)ı - Bcninı ' ~. Milyondu. 

ilyat1 mcslegımde bulunanların 
tU Pek ga · · . Vaydnuln, müthiş bir canidir. Ken-" ıı, h"''ılc • nptır. Zıra, bizler hef 
.. " d:~ dine mahsus bir "öldürme usulü,, var-11Yorlt "'flllanlariyle temasta bulu-
~ z, bu be dır: Enseye kurıun aıkmak .. Vaydman 
ta r\Q ~ ıe ple daima maceralara bir tiptir .. Bu tipteki caniler kan dök-

>'ztıı: z. Size bir kac vak'a anla-
lt '* mckten zevk alırlar. Hiç bir vicdan aza-

d tıı, 1ıtzdan bı duymazlar. Ufak bir para için bir a-
lıf~ Jt.d b~ri Pariıte bulunuyor • dam öldürmekten çekinmezler. Vayd-

r kaç k YOda cınayetlere, cezalara ait man normal bir adamdır. Vasat dercce-
>ın~ bı-Onfcrans verdim. Temmuz a-
ıı... 04 1,,_ de zekası vardır •. ,, 
r•-ı Çllııtd -.., oturduğum köıkün ka-
·~ııuı bf ı. Açtım. Temfz giyınmi!L se- Enstitü müdürü, caninin auç ortak-
llUı r d lik ~ lan hakkındaki fikirlerini de töyle an-. teldi. i ~ anlı, Amerikadan he-
~örliınıclc g .nı, ~enimle bir it hakkında latmııtır: 
'"diain::ı ııtedıgıni söyledi. İlk evvel - Şebeke, tıpkı bir ticaret evi pren-

;ct ettinı :n lilphclenm dım, içeıiye da- sip!eri üzerine kurulmuı. jan Blan ser· 
ilba111lın Çoı.: ~tıb.:ıt bir deilkanlı idi. mayedar. Şüphesiz bütün cinayetlere 

tı.ı.rı., &• zen&ın bir Amerikalı oldu- vakıf .. Çete Amcrlkada, belki de Av-
ı· .., "rg· d · 
'lt

1

1

.&t töndc'r:u?~•ebetlyle kendisini Pa· rupada teıkil edilmiı. Serma ar cına-
lnye•ı iL • gııu ahlattı. Sonra, bazı yetlere bilfiıJ ittirak etmiyor. Yalnız lü-

ı.t .. ı ~tıraların be zumunda avukat ü:retleri hastane pa--.... ııtecıı~· ın ratını aatın al-

İhtiyar fena halde sinirlendi. Ba-
ğırıp çağırmağa, odadan bir adım .,......... atınıert aat 2 deD D •Udu 
bile atmıyacağını söylemeğe başladı. OrtaldSy Ta1ba11m•k Palangada 25 
Pencereye koştu. Zayıf seslle araba- numarada Doktor Mllmtaz Gtıreoy 
cıya seslenmeğe, hiç zahmet etmeme faldrlerl parasız muayene eder. 
sini, Qoşu boşuna ınerdlvenlert çık
mamasını haykırmağa başladı. 

Beyaz paltolu sarı yıldız şapkalı 
arabacı oda kapısına dayandı. Ken
disini fazla bekletmeden kimi vere- tan kendini UşUten ihtiyar hastalandı 
ceklerse vermelerini söyledi. ve kısa bir zaman sonra da haklka-

Arabacıya lAf anlatmak bir tnrlQ · ten öldO. 
kabil olmuyordu. Herif ayak diri· tık zamanlar buna kimse lnan
yor, fllede ölUyU istiyordu. Dirilen ıs. madı. İhtiyarın gene lAtlfe yaptığını 
lünUn de yardımfle evin bütün kiracı zannettiler .. Fakat çağnlan doktor 
ları arabacıyı zorla kapı dJşarı etti- meseleyi ha1Jett1; şüpheleri ve tered 
ler. Arabacı, hiç olmazsa bir kAfıt dütlerl dağıttı. Fakat bu defa da kl
vermelerlnl istedi; bu isteğini reddet racılar arasında bir panik koptu. th
medller. Uyarın kaç gün evin lçlııde öltl ola-

İhtf yar bir tUrlU pencereden afrı1· rak kalacağı maınm olmadığı için 
mıyor, mütemadiyen arabacıya tflf- herkes bqka yerlere göç etmeğe 
redlyordu. Arabacı ile ihtiyar arasın batladı. ihtiyarın kızı, gene çocuğl
dakl 'kutur savaşı bir saat sUrdll. Nl· Je ve hlzmetçlslle kız kardeşine kaç
hayet her iki taraf ta yoruldu. Ara- tı. Damat istirahat etmek için evine 
bacı hareket etti. Evin içinde her şey gltmete hazırlandı. Fakat bu defa 
tnblt hallnde cereyan etmeğe bqla- nasıhın. cenaze arabası ikinci gUnU 
dr. geldi. İhtiyarın ölUsll de evden ancak 

1Jk ölUmUnden on dört gUn sonra,, iki gUn kalarak gömtlldU. 
uzun mUddct acık pencerede durmak Ferah Fenııh 

lstanbul Deniz Komotanhtı Satıoalma 
Komisyonu odan: 

Tahmin edilen bedeli 2000 lira olan 5000 ton k&nUrUn pmlden aahildetl 
depoya tqmması açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 3·IL Kinun 938 P&Al'o 
tesi gilnU saat 15 de Kasımpaşada Camlaltuıda. lstanbul Komutanlı~ Satmaıma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnam911nl gönnek ve almak istiyeıılerhı her 
gUn bu komutanlık Jevumı müdUrıntnne milncaaUarı ve yapmata talip olan
ların da 150 liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle 
birlikte gösterilen gUn ve 1aatte Satmalma Komisyonunda bulunmaları. 

(8456) 

Deniz Levazım Satınaıma 
- Komisyonu ilanları 

l.tu ıı;ıni aayledi, ralannı veriyor. Daha açık tabiriyle 
~ttb ı d' Kul'Uf Lira Kanat 11lltllyord ını, büyük bir nezaketle ko- canıleri ı gorta e ıyor. 

tetindc "- Paristcki Amerikan ada- Kolct oynak bir zevk kad:nıdır. Oto- Sığır Eti 69768 kilo 32 

Cinıi Miktan bedeli 

~ ~le ~nJ:f kla mobillerde gezmek, tık giyinmek isti- Kuzu Eti 28000 kilo 43 3036, 38 
bi ber b · n olduiunda~ ba- ha Koyun Eti 14229 kilo 43 : 
•• ~ccttiııd:ıııta Yarduncıa buluna- yor. Bu, Uç caninin zevk aletinden ı- ı - Yukanda cini ve miktarları ile bir kiloauna tahmin edllcn bedeli " 
~Oa•ı-r.- bahaeaiyordu. Haı~1:.. ka bir ı:y değildir. t • 8 'h' tl 
~ ---.q.t._ \el d v d 0 bf muvakkat teminatıyazılı olan üç kalem et, 8- kincik.nun- 93 tan me ras a '.tctt nı....~' bu iıle alAkadar bı'ı: "'a~ Milyona gelin:e, o a ay man gı 
lbı. • -n.:ı- • yan Cumartesi günü aaat 11,5 de kapalı zarf uıuliyle alınmak iizere müna • ..,ti. - Parise ıelccektir •• , de- bir serseri ...... 

il( kasaya konulmu!ltur. • 

TIYATROLARı 
._... -

Bugün tatil 

günüdür 

ı'R.ANSIZ T!YATROSUNDA 

OPERET KISMI 

6 Saat 20,30 da 
BlR KAVUK DEVRlLDl 

5 perde komedi. 

Celfil Musahip oğlu. 

ERTUGRUL SADl TEK 

'ltrATB0817 

Bu gece: (Kadıköy Sü
reyya) yarın gece: (Ba-

kırköy - Miltiyadi) Çar 
pmba: ( Üskiidar • 
sinemalarında: 

CEZA KANUNU 
:Vodvil 3 perde 

8EBZADEBAŞ1 
TURAfi TİYATROSU 

sanatkftr Naşit ve arka
Iaşları okuyucu küçük 
'eıniha ve Mişel varye
esi. 
)oma anlarsın. Taklitli 
~omcdi 3 perde. 
Ialk gtccsi: Loc:alar l 00 

her yer 20, paradi 10 ku
"13-

HABER 
AKŞAM POSTASı 

/DARB BV/ ı 

lstenbul Ankara Caddesi 
Posta kutuma ı lshınbol 214 

Telgraf adresi: ısteobut HABER t'ı.. '•lck ~b ı !il••-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-~-.-.-1!-~-.-.-.-•il 2 - Bu üç kalem ete ait prtname 203 kurut mukabilinde Komiıyondtn ı..~vi QlıLll'•- ı bir çok kitnaelcrin bu ı ~ 
"t 'il" --~ D O K T O R hergUn alınabilir. 
U llcr~ u çok oldutu için ya- 3 _ tıtekflerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri , ~~i ıeJı:bclenıncdim. Fakat, tnıi· Hecaettin Ataaagun .capalı teklif mektuplarını en ceç belli rUn •e saatten bir ıaat evveline kadar 
"caı-Şivcıi, ~ıu rıazan dikkatiaıi cel- Her ıUn a.lbahlan .ekiz buçutı Kuımpaşada bulunan Komisyon Batlcanlıfına makbuz mukabilinde vermeleri. 

vazı ••terı teıetonuı 18871 ~ 
idare, ııan .. c 24870 

h '""le ı._ ç te An&lo - Salcıon ıi- (84C55) c<r'rı ~nıcllliyo d ıkpmlan l 7 drn 20 ve kadar 1.lle 
~ıc, sa l ~ ~· Sonra, ilk evvcJ U tayyare ıpartmanlan ikiucı daire ti-... hlt ~ etııııu. Her balde bu \· 17 numanda hUtalannı kabul eder. 
~ d'llldL y lnlkudı Yardı vf Ame-
~ '1lQ IÖ)ii alan 18yltlyordu. Cumartesi ıünleri 14 den 20 '' 4 
'lif Q1- hiı- 1fft. Ja1an liiylcmiye mec- dar hHtılarıru par11ıı, Kurun. Ha 
d · ~~1'1 ·~ tayanı ~t değil- ber olcuyucularıru dakupon muka· 
c~bir, ~ bU dencnıek iate-!im. Bir- b·lınrl" muav""" e::tcı .,. '"f .,. ' !'i'.l 

~'l hao.ıd ca ~evap verdim. Yaban-
eıt •öylediğimi anlac'ığrnı 

M. M. V. Deaia M.- Satmalru Komlıyonandan: 

1 - Tahmia edilen bedeli 1500 lin 2 - Şartnamelint cörmek isteyenle- ' 
olan 59 kalem e~ayı tıbbiyenin açık rln bergiin mUnakasaya iıtirak edecek· 
elcailtme ile mUnakasa11 S-1-938 tari- lerin de mezkQr cUn ve saatte 112/50 
kinde müsadif çarıamba günü aaat 14 de lirabk teminat mektubplan ve kanuni 
Ankarada Vekilet binasındaki &mia- belceleriyle Komiıyonumuza mliraca- 1 
yonumuzda yapılaı.:aktır, atlan. '8423) f 

ABONE ŞARTLARI 

Bestelik 
• •1•a1& 
• •Jhk 
• •7hk 

Tilrlltw• Ccn~bl 
1.400 Kr. t.700 Kr. 
uo .• a.uo ·r 
400 • 800 • 
IH • 8~ • 

Siılıibi ,,,, Neırigat•Mütliriı , 
Hasan Rasim Us 
... ,,,,,,, ,.r tVANIT 1 Mat ..... 



HABER - Abam ooetut 

GRAWOR 
Bütün 1'ükige Y alnı2 

--GRAWO R 1ronamyo. 

Siz d bir '' G R A W O R ,, a 
sahip olunuz. Çünkü : · 
Sesi mkallde ,.._, pllkı.n kannea boamaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan mqbur (GRAWOR) JUb 

pik-upJu cramofonlannr her ,erde mrarla iateyinb.Tatrada acenta aranıyor: GRAWOR Galata 
BlnbJır caddesi No: 7 5. 

iki eblike ışaret 
Nezle ve ha 

•-• A O EM 1 1 K T 1 D A R ~,._•ı 
ve B E; L C1 1E V $ E K L 1 CI 1 N E K A G l Ş 

HORMOBin 
·- ••il•••••~• • ner cca .... da .... , ... a. • •oatm "utuw ıaaı HormoJl>n • -· 

.. 

-01: 

I 

ı t:ecrQbe ediniz. 
leabında glnde 8 kate alıaablllr 

lel"" ve m•rll•wın• dlkket. T aklUlerlnden bllntatl 

Hapttaamw.. ............. ~ 

ilE TEV ar 

1 
Çols a.üa ili· Kaltonate.. w e. lrart.oaM ..._.,,., ıu 'ı'R 

• ...... • 1 ·r·• ,.r'-tm. 
__ ... __ HER ECZANEDE SAnUR. ---· 

Avrupa ve Amerika ve Is an 
üniversitesine talebe 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Eoatltl•tl 

Genel DJrektlrllilnden 
1 - Maden mtlhendial yeıtlftlımet bere 13 ve madell1lr ~jeoloji 

ettirmek U...1 talebe Avrupa w Amerika.ya ve kaallt jeok>Jı tallıill -
lebe de İltanbul tmlwınlteıdne gönderilecek ve talipler aramda. mllÜllllll 
pılacaktır. 

2 - Jeoloiluk mlluba~ 1 dm 7 ye kadar sıra Uıru ec1enJer·,.&n:1• 
AmerQcaya g&ı4erileoet Ye R meklen 13 Undlye kadar oiuıar 111 mlllt6. 
aabma ı.tanbu1 8Dlvenlteelnde obttaralacalcbr. 

3 - Taliplerin apiJclakt prtJan ha is olmMI J•...,V. 
A - Tllrk olmak. 
B - Maden oc:aklarmda çahphileeet bbiliJ8li w ınhbaU tam 

"lllbılt muaJqe ankan4a ,apdaQl.ktJr.,, 
c - Olgunluk lmtibam ftl'IDlf olanlile veya koDej JD'ı'1llU olup 

ca, almanca ve lngiUra cUllerdm bhüdnl okuyup 11•bUm*· 
D - Yqı l~den apiJ 25 ta yııkan olmamak. 
• - lmheDdillik iç!Jı mDl&bü& 3 pbat 1938 peqembe • .JeQJoll1* 

aab&ka 4 pbat 1938 cuma gUn1erl Ankara.da M. T. A. enstitGIOnde 
tir. TaJPbe!etln imtlhanda Uml1 mhun doldmmue prtbr .. 

15 - lladea milhenclislill imttham heup, h~ !bir, .,..,..., 
kimya ft yabana dillerden biri .. İngillsce, Fr·Allll!lıııll 

Jeololluk imtiham: riyaziye "hende.a, cel)fı 
s,Jr, kimya ve yaıbancı dillerden biri' Mliilıia. aı.-qm. 

a - Tahaile ı&*rilecek olanlar lel~ 'tahlllll 
hizmete tlbl olduklarmdan bu hU8Q.lt.& mllke teftik etmek 
bir taahhütname wrecıekler • .b.Qnun için de mQ~ ktfD 

--------·-----------~ l~~~~~~~~·_,mı~ıl '1- lste~erln nlfm bivQ« ctlsıJılnr, hUalıllhalft1'8kumı, ·İlilltl'İll 
lnh.ISarlar lstanbul D O K T O A debwneaını nya bun1arm tadklı birer suretlerlf4 Jata fotolraf,. 

N8Cllettln Ata•gun ıer1n1 ~ kbDmanl 938 emnar1ıea1 gtidl ~eye bdU' Ankaftda .. 

B • • d • • ı · • • • d emtlttlatl genel ~ c&*rmeterl ve 31 klnunuunl 938 
aşm U Uf U Un en : Ha &ilD ubahlan 1ı1kil bucul• gtlnU mbhl muayeneleri yaptınJmü 8..-e 81Mhleyhuıaat 10 da dlW' 

akpmlan 17 den ZO ,. adaı l.lle k~ ll. T. A. enatltDIG dalreshıde bulumnalan llln olunur. (8821) 
Çamalu memlahasında sureti mu: .. ja tesis edilmi§ olan ince tuz delir· 11 fi};lre a,.nmanıan "11.cı datrt ·------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

~erinde fenni bir ıJUrette ihzar ~Unan ve evvelce kilOstı "5,25'' kuruı hesa- 17 DUJlllldlM bUtabinnı kabul eder. 
myle 50 kilah* çuvalı- "263 5" kuru~ c:atılan mutfak tuzunun 1·1-938 tari 
lliMn itib8ren lia1k taralmdan kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilo Cumart•i ..,.... 14 dlft JO ,. la 
•3• kurul besabiyle;tli kilolul: çuyalı ıro kuruşa indin1miştir. dar hntatenm pen11a Kunar .. Ha 

~uval bedeli, tU% f~ tfahı1 ol~dan milştenlerden ayPca çuval be beı okuyueıtftnm dahpoe mub-
deli aJımmyacaktır. (8726) bıfind~ muayene ~der . TE'l.,f' 2a9ha .._ ..... __ .... ________ . __ I 


