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Romangadan kovuldukları zaman 

ahudiler Türkiyede 
yerleşebilirler mi ? 

Romanya ile aramızda mevcut bir an .aşma 
mucib:nce bu ihtimalin önüne g~ç·le 'lileceK 

Goga diyor ki : 
"Yahudiler hep kazanç, irtişa 

ve kaçakçıhk zihniyetiyle 
ulh tekliflerini · yaşamıştır.,, 

... • Bükreş. 2 (Husuı;i) - Başvekil trol için ecnebi müesseseler ııczdin-. Çok ag""'zr bulduklaf'l z•çin Goga, yeni hUkfımetlıı programını de komiserler tayin etmesi de tctklk 
anlnt ı rkon Yahudlleri kastederek i olunmaktadır. . 

Ç 
• 1•1 d d t t • şunları sUylcmlştir: Dahlll sermaye Bo. çalıştı~ı, de)-

1 n 1 er re e 1 ·•- Jllikümet Yntnndıışlık hakları- lelin bir takım imtly.azlnrm(la.u isti· 
nııı tadili meselesini tetkik etmekte- fıide ct~lğl .halde muhte~if işlerde "cc 

,lJI ulr. H arpten sonra memleketi lstlll\. 
IJIUka""ı· ı taarruza geçen ç·ını ·. ıer eden yüz binlorco Yahudi unsuru nc~ller kullanmayı tercih ed~n !Dil '.J hep kazanç, irtişa YO ıcaçakçıhk zllı- osscselcrln Romanyalıla~dırılmnsı. 

b• ' • k .,,, 1 1 ntyetile yaşamıştır. Tiirldycye hicret 'edebilirler mi'? 
~ r Ş e ll r 1 Ur tar m a g a r a 1Ş1 yor ar ___ ı_1_oı_n_nı_ı~_·n_n_,._n~_,·_c'k_t_H_G_.o_g_n___ HükfırucUn nıilll mesaiyi himaye Romnnyanm, Yahudiler içiiı lkin-
Ş Y kanununun tatbik edilmediğini kon- Devamı ll> uncud8 

~~l~~g~:~~:ıe~~:.·Ja:s~ı:;:ı~;f~~: ~:~~~~~~ ~~~~~b~!~~la~-~~~n:r;~c~~. ispanya haroi ı logı· ıı· z sı· yas~ ~ l:ı· n_d·e 
\' dafnusını idare eden generaJ çin kandırmak istemişlerdir. d f 
t ~Şişan tayyare ne Hankova gide- Generalin Hnııkova yaptığı , bu Teı·uel ci varın ak 
r::u tıınreşal Şan Kay Şelcle görilş- ziyaret. mlişnhltlerin beyanatına gö ~arpı ş m a I ar Si f ı rı n 

ŞlUr. re, merkezi hlikümetfn Şan si üzerin ~· b • • • • k d \ııl e • k ı • k 
to l\lnJüm olduğu Uzcre Japonlar mU- delil nlifuzunu kuv\·etlendirrncktir. altında ı 2 de recede uyu e~g-Şl .ı 
~dit dofnlnr general Yenı;;tşan Deva.mı 10 uncuda , 

yapı ıyor . 

· Hıtler · Mayısta 
omaya gi.diy.or 

lau ziyaret 6 veya 7 gün sürecek 
hoın.ı, 2 (A. A.) - Bitlerin Romaya Bitler, Romada 6 ,·eya 7 gün kalacak-

kiayı ın ikısinde gitın::si 'ihtimali çok tır. O,,tie istasyonuna gelecek olan Hit-
U\\ctlidir. ler Avantine caddesini \c zafer ve im-

r:Üh~rin zirarcti, imraratorluğun te· p~ratorluk yol~arını ~akip ederek Vene-
CSsu:ıünün ikinci Yıl dönümüne ait şen. dık sarayına gıdecektır. 
liklere tcsad··r ed • ckf f\lu alini, misafirini istasyonda istik-

liitıer du tec .. ır.ld ... d 
1 

d. bal edecek Ye ikametgahına kadar ken. 
. • evue reısı o ugun an (en ı d" . f k t d kt" 
sınin 1 ısıne re a ·a e ece ır. 

8• talya kralım mı ziyaret edeceği Führerin harpten evvel ikinci Vilhel-
rı~nle Şa}'an görülmijştür. Ancak Fuhre min inmis olduğu Dori:ı sarayında ika-
ııleıı na" 1 1" • • • r· <>l . .,yona sosya ıst partısının şe ı met etmesi muhtemeldir. 
up fa51st parti~ sefine mülaki olacak· Öğrenildiğine giire Hitler, Romada 

\ır. 
...._____,__ ________ ~~----~ Devamı 10 uncud:ı 

Hindi yüzünden 
~ıkan garip bir dava 

·Adamt!ağız hindi yemeğe hazırlanmıştı, 
rn:ı ılplik ile kendisini bundan mahrum 
eden arkadaşlarını mahkemeye verdi 

~ ~dliyede. ikinci sulh ceza mahke- koluma yapı§tılar, "dal-- erkendir, 
\:acsınde garip bir hindi hırsızlığı da. birkaç kadeh içelim de öyle gider • 
. sına bakıldı. . sin,. diyerek ben i içeri aldılar. 
cad Da~acı Sarandi zengin bir rum tüc Hep birlikte bir masaya .oturduk, 
ı::il 1~ \: mahkemede, biraz da dinleyi . içrtıeğe başladık. Bu sırada yoldan bir 
f ~rı. guldUren bu vakayı, t:ıüyük bir hindi satıcısı geçiyordu, k ·ndisini çağı 
~~ kete uğramış bir isan tavriylc ve · rarak iki hindi satın aldım ve alemi. 
ana Yakıla şöyle anlatıyordu: mize devam ettik. 

~i - ~ün n'ltşam, işimden dönmüş-e.. Bir arahk ayaklarımın d ibinde du 
q ille gıdiyordum. Tam Ungnda ma raıi hindilerin hiç kımıldaımıdıklarmı 
"~k mı~ninin meyhanesi önünden ge- gördüm. ölmüş olmalarından kork. 
""r en ı ·a ~ d.. b kt l'odo . çerı e bulunan ~hbaplarından tuğum içi ayaklarını çoz um, a ım 

rı, Mina 1spiro dıı:ıarı çıkarak O!f"" Devamı 4 UncUıle 

~---------~~___:~~--~--~~~~ 
Dk ınn a~uaı ırnlrllon ınetn~esn l!.)e Oa n ©>DdlYI 

Fenerbabçe 
Gaıatasarayı yendi 
9e~iktaş, Galatasaray, F~ner ve 
Guneş mı.m· kür:neye ay nldılar 

(Yazısı Spor sayfamızda). 

Saint Jean - ele l.uz, 2 (A. A.) - ol m· ası bekle' n ,· V O r 
Buraya gden habcrlprc göre Tenıcl mu- . · J 
1 rt · ir-Kar 1irtı altında devam 
etmektedir. Edenle anlaşamayan Bnşvekll, harici lşlt:"rl. 

Hareket derecesi sıfırd~ asağı 12 dir. 
Birçok yerlerde karın yüksekliği bir 
metreden fazlaya çıkmış. harekatı ve 
bilhassa topçuların harekatını son dere
ce mü~külleştirmiBtir. 

Frankistlerin Tcnıel'in şimalindeki ile. 
ri hareketlerinin istil~amcti Valdecobro 

kac;abaSldır. Cenupta ise Frankist kollar 
Castrablo kasabasına yaklaşmaktadır. 

f kinci gazeteci de öldü 
Saragosee, 2 (A. A.) - Associated 

Prcss'jn Tcrucl cephesinde yaralanmış 

olan muhabiri Ed\'ard Neil, yapılan 

kan nakli ameliyesine ra&rınen saat 11 <ic 
ölmü~tür. 

Pnris 1 ( .t\ .• \ .) -Alman njnnsm
<lnn : 

TcrncJ cephesinden bildirlldiğino 
göre, hu şehrin Franko kıtaatı tara
fından istlrdndı şehre aynı zamand:ı 

ilç istikametten giren vo general A· 
randa, Majlca ve Yalera kumandası 
nltınclnki iiç nılifreze tarafından ya· 
p ı lmıştı r . nu c•snactn kalın bir si13 

Devamı 10 uncuda 

adamlarlyle kontrol e ; meğe kaı·ar verdi 
"M: lletıe·r 
Cemiye:i 

ölmemiştir,, 
Lon:Ira, 2 (Hususi) - Sir Robert Van 
Sittart, Hariciye birinci diplomatik mü

§avirliğinc tayin edilmiştir. 
Hariciye müsteşar muavini Sir A

lcxander Cadogan hariciye daimi müs
te§arı tayin edilmiştir . 

Hariciye nazırı Eden arafından Baş
vekil ÇemberHiyn ile istişareden sonra 
ihdas edilen birinci diplomatik müşavir
lik, beynelmilel vaziyetin gerginliği ne
ticesidir. 

Van Sittarın hariciye siyasi mü~a

virligine, Kndoganın da, hariciye daimi 
müsteşarlığır.a tayinleri İngiliz Basve
kili Çemberlaynin harici siyasette şah· 
si rolünün artmakta olduğuna -delil te· ı 
lakki edilmekte ve beynelmilel vaziyeti 
tanzim için mumaileyhin bir gayret 

\'nıı Slttftrt lrnrısile bcrnber ... 

sarfed'Cccği anlaşılmaktadır. 1ngilt~re 

Fransa ile olan ittifakını s iyasetinin tc· 

(Devamı 10 uncud:ı ) 

lforlı .Qiüı lerde çivili geçitleri arıyanlarm resmidir. i•Togo albı'tmü,, ndem 





görüşler: 
V' @U © ır ~ s 

1

0 fiil <91 a1 
$~5$0~ $~<91~~0~ 
sıe~~!Fll [Q)Dır 'IF©leçaa 
d Geçen hafta ıçınde , ağı.;h ve hazan 
d: ~rlı geç~n günlerin. ara ı;mda bahar
n~ ~lma bır gün geçırmiştik; o gün gü 
. ~ 1 

\e ılık havanın uyandırdığı dirilik 
ıle, Halk \c Bo· . ı· .. . 

:r gazı su 1\·en gunec.ın ver-di·· . ~ 
gı ıcvkle k" .. ·· . 1 B 

vo·ı opruyu geçtım \'e tüne le e-
j .. ~ udna çıktım; baktım ki. günlerdir cv
"nn e ll1ah 
dökül .. • ur kalan halk, sokaklara 

muş. Caddeler adrta geçilmiyecck 
kta·adar kalabalık. ı lele kadın cs\ıı.;ı sa. n m:-ıt ... 
k.. --~azalarla kunduracı. şapkacı dük 

d<mlannın camekfin önleri obck obek ka
ın SC\'ı'rc 1 . ·ı ra ·. ı en ı c dolu; ipe!di kumaşla-

sa' ~??~ kunduralara, cicili şapkalara 
n 1 ıl:.ını aşk ediyor gibiydiler. 

çe:~ hali).le B~}:oğlu adeta canlı bir çi
m:ı.kıaahCC:~ halını almı~tı. Etrafa bakm
kı k n Tuncl haşı ile Tak~im arasmda-

d ısa Yolu )arım c;aatte geçip gid::-me
un Gö 

1 · zleriın hem camekanın içincleki-
k~~~l hc-m de dı~mdakilerc kapılıyor, da. 
d arca oldu~rum yerde durup kalıyor-um. 
le So~ vitrin müsabaka ı dolavısirle süs-

benınıs olan maİİ'azaJar ,·ılba<:ı münase-r ~ . . ~ 

l}le de hakıkatcn daha ba<=ka bir gii-
ıel1iğe bU .. .. • 

rnrunuştu. 

l!o:.~at . ~·ak ime yaklaş~ığım sıralar?a 
k -ume tlışen pek acı bır manzara ıle 
d arşılaşmca içimde ne güneşli günden 
n u~·duğum haz. ne de caddenin müstes-
a halinin \erdiği zevk kaldı; ,·e o ncı 

tna"lzara knrşısın<ia irkildim. 

so~~nnda bir rnahallebici dükkanının 
l !{tık ha\'<ı aolabı içinde sıralanmış o
an tnahall"bilcr. sütlaç1ar, üzeri üzümlP 

\'e f 
d , ı~tıklı a ııre c.~. pembe r~mbc ka:::ın 
d p ~ ... ı. t:l\ uk"~ - u. i;a\·maklı e!\mek ka-
a\·ınarı, hac;'anmı<= sıra sıra tavuk1ar 

' de • 'i e <:ha neler neler ... Bütün bunların ö. 
n" 
tı Unde de ba~mı cama dayamış altın sa-

sı renrrinde gür saçlı şirin, cana yakın. 
on .0 n bir yao:::lannda. vaktinden evvel 
J::clı mi} .. h" 1 . . . k· . · ı?ur uz ~mış nur topu gıbı fa-
ır hır kızcağız! 
h·~t ı,~ l '·t l . . . ı ı ı rın al\ ı: en arısının so omu-

!~ l"ırhk oldu~u için beyaz ve fakat kir
c;ı '~cudu görülüyordu. 

Ye .. erıye adım atam:ız oldum; oldu~rum 
rie rnıhla'ldım; kaldım. 

ha l\ı'"rnl/:z bu ~:raıanmı"l nefis ı::eylere 
on "'":'l'l; h."'n de ~özüm, gönlüm. ruhumla 

a '°blmı ~ı:n. 
,., BövJe nekadar kaldıi:'lmı bifemem: va-
••ttn-ıa 'k' • 
el 1 1 yac;hca kadın )"X'li ri!i: onlar da 
U·ıiutar· 1 d ı.- . . ı.. ~ . on ar a ı~n•m - .. u man-

r·;a"lın recaali Ö'lÜnde oovunlarım buk-

ı~er: fa1'at kızc.a•hz hfıHI gözleri huz clo
d ının içindC'. hfılt'l ayni ,·azivctte! Kn-
ıntardan b" . d ~ b' on k ırı Ç'.l"tac;ından çıkar ıı.n ır 

bir unışu kı~CT><'Iza uzatarak almanca 
~Yler. süyl~i. 

l\.uı ~ 
'leci a.l{ının dıbındc öten bu merhamet 

d a ını i iten kızca~ız. diikkfın müstah-
~ın· . 

tıı 1
Ctinden birinin kendisini azarladığı-

zannooerek adeta titredi ve sonra 
~l~·aptı~ının bir J..abahat. bir ayıp oldu
l.ı ;u anlamıc; ~ibi - kirli beyaz çehresi 

P {trrnızı oldu 
ı . 

na ~kkMın avrılıp '?İttikten sonra yam-
d""1' tılı:lum \'c on kunıo::: da ben verdim. ..:u•m ki: • 

rı ; 1<,ızım. o gördüUün tanık parçala. 
"l ırrn, 15"'r kuruc:tur: lıavdi bir tane<;ini 
"·Ye. · 

~en,~··· · d · 1 · ni ~ .. ' tıı renırın ckı tatlı ı.;öz erı-
gozlerima dikerek· 

ka-kAma ben bunlarla anr.cmc iki ok
e mek ı:;ôtürü ·· ı l)· ruın. 

Şaş~:!·e CC\<ıb verdi. Şimclı bütün bütün 
ğun bl~ı~tım; muhallcbicire girip ta,-u
s· . nın bacağından tutup ona ve:ıne-
ını rıu .. 

ın· . .uncınemic:tim \'C rliriimü~. git-
ış1ın:... • 

Bir ına r 
hep . . nı aturacı, \'ıtrininc ipeklilerin 

ını sıraı 1 ·ı· b" ll'lod . ıya )! ır: ır kunduracı en son 
:ı. •sk·ı . 1 . • ta'l• 'rpm crının bin bir çeşidini 

haı~r e~~ind<' d.izebilir: hir çorapçı. bir 
neci 1 &..'Cı, bır şapkacı. daha bilmem 
"'Yle~e k~e n: i t?r. c yapabilir. Böyle 

olu 1 r<;ı ıçlennı ÇC'kenler kim ,.e nl' 
r -ır ;a ı 

lcka,t ,,
1 
° .1ınbr; bcic; yoktur. Fakat bir 

Ya~ .... 1 · hır t~tlıcı berikilerle kabili kı
·111· tr'> l . . 
~,ı hır ı.· 

~İlli o: , '<lo.:ıtlC'r <=olmk Ö'llerincfeki bu 
"' ~- fl' 1 • • • dair h' · 1ırının . ·a"ak edil<'<.·,..;iııe 
ır C"- , "' 13., . '-ırı vard ~ 

1 ani d · · :ı~ı\:ı? u<:ur.c0 lcr nC're!crde kaldı 

Hiiseyin RtF AT 

ıstan uı konuşu or 
Ceı ı alıp aşa Ha.~f aha11esinde biı saat 

Hariciy li iniğin 
kimler gelir ? 

Boynundaki büyük şiş yarılacağı 
sırada, doktorların ernden 

kaçan adam, ntçi 
korkm 1- '"u ! ................................................. 

E tazan: ~ . . . . 
: . : 

~ HABERCJ i . . ................. ·············~··················= 
Cerrahpaşa hastanesinin göz klini

ginden çıktıktan sonr..ı, hariciye kovuş
larmı da gezmek istedik .. Fakat lıurn

larda o kadar çok doktor. o kadar çolıı: 
h.ıstabakıcı dolaşıyordu ki, isto:liğimi.d 
yapamıyacağ:mızı nnJamakta güçJilk 

çekmeden uzaklaştık. Ve arka bahçeye 
açılan kapılardan biri vasıtas:} le ayrz 
bir bina ola:-ak bir kaç sene evvel ya-

pıian dahiliye ve asabiye klinikkrıne 
doğru ilerledik. 

Kapıya ya::laştıJııruz sırada, birden • 
lıjre orta yaşlı bir kadının adeta ko~a 
ko~a. binaJ:ı:ı tdı§an fırladığını gördük .. 

Pek ş:ışk.n ve periş:ın bir hali olan 
bu zlvallı bir t~m:ftan da JıGngür, hün-

gür nğlıyorciu. 'Bizi gc. i: 1:e 3 ;-:1 r.:ı · 
geldi, bir türlü Jir:miyen lııçkırıkl;:ırmı 
güçlükJe z:ıptedcrc:k: 

- Ölmüş, ölmiiş, diye söyleneli ve 
tekrar hüngür hüngür ağJamağa başh
yarnk y<ınımızdan uzaldaştc, gitti. Bi
çare kadıncağız.n nesi ölmü~tü, bizi biç 

t:ınım:..Jığı halde gelip te •ıe ciiye bunu 
:mlatmı§tı, bilmiyorum. Fakat yanımda 
duran arkadaşım foto Ali: 

- Buradan vazt;eçelim, dedi. Bir 
çok ağır hastalarla karşı12şacağız. Za
ten dcmindenbcri gördüklerimiz sinir
lerimizi adamakıllı bozdu. 

Dostum haksız dcğikii. İtiraz etme
den istediğini yaptım. Tertemiz bah-

çenin çakıl döşeli yollarından h~stane· 

nin ön kısmındaki b::.hçeye çıktı~ımız 
zamn, Ali gene beni ik<lZ etti: 

- Hariciye polikliniğini gezelim ... 
Burada epey enteresan hudiselcrle kar· 
şılaşacağımız:ı eminim .. 

Cev.:bımı beklemeden onüme düş

tü, yol gösterdi. Bir dakika sonra, Cer-

rahp:ı~anın zemin_ katındaki 1· ariciyc 
polıkliniklerinin önün:le idik. 

Vaklt yemek z::manı olduğu halde, 
burada gene bir çok hasta bekliyordu. 
Koridorda bir boydan, öbür boya ka
dar gezdiğimiz zaman, çeşit çe§İt man
zaralarla karşılaştık. 

Anaemın. babasının arasına oturmuş, 

etrafını memnun nazarlarla seyreden, 

ve aradı:: bir, gözlerini, biri incecik ve 
kısa, diğeri -de tabii cesametteki bacak

larına doğru indiren z:ıvallı bir kızca

ğız, daha ötede yüzü gö::ü sragıhlr için
de kolu uoymına asılı bir adam, onun 
yanında koltuk değneklerine dayanarak, 

sıralardan birinde boş yer ar:::mak için 
ağır ağır yürüyen başka bir insan bu

ranın kasvetli .dekoruna büsbüti.in hü

zünlü bir hal veriyordu. 

Muayene odasının önünde, kolunu 
boynu;,a asmış, sır:ı bckliycn bir m::k
tepli gördüm vı; hiç tereddüt etmeden 

kendisine sordum: 

- Futb.Jlda mı ba~ınıza gelc:i bu 

kaza?. 

Çocuk şaşkın bir tavırla yüzür.ıe l.ıa

karken, bnş nı salladı, tahminimi ta~dik 

etti. Zaten yanılm:.ıdığıma err..indim. 
Çünkü vaziyetin tamamen dü~ünclüğüm 

gibi olduğunu genç talebenin her ha

linden belli oluyordu: 
~------·--------

-------

- Nasıl oldu •bu iş? diye tekrar bir 1 
sual sordum. 

O zaman, kısaca anlattı: 

- Ben Halkalı Ziraat Mektebi talc
krindcnim. Bizim mektebin s:ıhasmda 

arkadaşlarla top oynuyorduk. Kolumun 

üzerine düştüm, kemik kırılmış. Bura

da alçıya aldılar. Fakat sonra kolum 
şişti. Şimdi bu alçıyı açıp başka bir alçı 
yapacaklar .• 

Biz böyle konuşurken, elinde henüz 
yıkanmış br rontgen plağı ile telaşlı te

laşlı b::ışka bir biçare yanımıza geldi. 
Onun da lıir kolu boynuna asılı idi. 

Ve halin•lcn çok ıstırap çektiği anlaşı· 
lıyo:du. 

Ba;trndaki kasketini baktım. Posta 
m'ivezzilcrine mahsus işaret vardı. 

Zavallı, kolu çok ağrıyor olacak ki, 

sıra bekledikçe sabırsızlık gösteriyor
du: 

- Nasıl geldi bu iş başına diye sor
dum. 

Bir an tero:'ldüt etti. Sonra şöyle an
lattı: 

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

- Ismiıı ne senin?. 
- Hüseyin .. 

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

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

Gece hırsızı 
Suç iizer inde 

yakalan<lı; bir yıl 
hapse n1ahl11im oldu 

Dün üçlincü ceza mahkemesi, entere
san hir da\•a;•ı neticelendirmiş, Nafiz a

. dında hırsızlıktan suçlu birini bir yıl hap 
sc mahkum etmiştir. 

Erzunımlu Nafiz, lfalıcıoğlunda Top
çu nakliye okulunda garsondur. Ve, ev· 
velki gece, saat tam on ikide, mektep 
kantinini soyaca~ı bir sırada talebeler 
tarafından görülerek yakalanmıştır. 

Tonton 
a~ca 
~ CSl "1 <al Sl ~o 

" :f . 

du. Zavallı !(Ocuk, ne söyliyeceğim diye 
merakla yüzüme bakıyordu. Fakat ben 
l.ıir şey söylememeği tercih ettim: 

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

odasının kapısını açarak, biçareyi sıra
ya Cilan bakmıyarak içeri soktum. 

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

içeri, pek garip vaziyctli bir a'dam girdi. 

Ensesinin üzerine müthiş bir şiş vardı. 

Ve bu şişin ortasında da cerahatler 

içinde bir yara açılmıştı. Bu vaziyette, 

böyle açık yara ile buraya nasıl geldi

ğini kafamın i~inde hcsaplamağa çalı· 

şırken, o muayene odasından içeriye 
daldı. 

Kendisiyle beraber gelen arkal:laşı ise 

d:şlrıda kalmıştı. Biz bir şey sormadan 
o anlattı: 

- Şu za .. ·allı arkadaşımdır.. Korktu, 
korktu, çıbana küçükken baktıramadı. 

Nihayet bu hale geldi. 

Belki daha fazla anlatacaktı •. Amma, 

biz birdenbire imdadı sıhhi otomobili -
nin sesini ıduymuştuk. Hemen girdiği-

miz dar kapıdan, tekrar hastanenin ön, 
bahçesine fırladık. 

İmd::dı sıhhi otomobili içeri girmeden 
evvel dış kapının yanma vardık. 

imdadı sıhhi otomobili nasıl bir has

ta getirdi? Bu arada bir hastanın, imda

dı sıhhi teşki15tıncla ne gibi mühim nok

sanlar gördük, bunları size ancak ya

rınki yazımda anlatacağım. 

Fakat bugünkü yazımı bitirmeden 

evvel, ilave edeceğim bir nokta var, o 

da şu boynu yaralı adama aittir. 

Kendisinin muayene odasına girtdiği· 

ni gördüğümüzden 20-30 dakika sonra 

zavallıyı, gene ayni vaziyette., açık ya· 

rasından cerahatlar aka aka, hastane

den dışar'ı fırlayıp bir taksiye atlarken, 
rastladık. 

Arkasından koşan bir hastabakıcı 

yetişicineye kadar, o arkadaşiyle be

raber, Aksaray istikametine yollanmış
tı. Merak cı:lip tahkik ettik. Meğer bu 

zavallı, doktorlar, tam çıbanını yara

caklan zcıman gene korkmuş, ve etra

fındakilerin mani olınağa çalışmalarına 

rağmen, var kuvvetiyle koşarak doktor
ların önünden kaçmıştı. 

HABERCİ 

·-,. 

Cerrnlıpn~da yeni 
yapılan dahiliye kliniği. AŞAGIDA: 

Haberci, postn memuru Hüseyinin lkı
nk koluna nit ronlkcne bakarken. 

-------- .-.Saıwa,....,, .... __ .............._ 

© ~ ır'lÇ n ifil ~ ® 'tf n v m o 
<9J@lr~ [Q) fi li1l OH ıraı 

1 1\JNCİ .AbdUlhnmit <leni lncek· 
neccı~ ohırsn, bir çok ncı, gü· 

Jiinç ,·nknlnrln knrşıln';'mnmnk knhil 
(]cğihliı·. 

O <lc\·frdc, l.'Cllcbi mücssesclcı·, 

de\•l<•liıı hn-:ıırn bir knı·a helft kesil· 
mişlcr<li. l\.tıı>llUlftsyonlnr ise kntmcr 

Ji hil' hem i<li. nuııl:H"dnıı lkji, hii· 
Jdımct içiııclc hükfııııct gibi bir şc)<li. 
"İnlıisnrı hulınn J)o,lctinliyei O -
ınnniyc,, nchnı tnşı) nn bu ıııüessesc· 
ııin Osnınıılıhkln zerrece nlfllrnsı 

yoktu. nc,·Jefüı poli. tcşldliitı gihi, 
lkjinin de bir kolcu te:;;ldl!Uı ,·ıu'(}ı. 
l\olculıır, bir cwlc, bİI' kö~cdc, bir 
köy hılUbcsimlc knçnk tütün bul1111-
dnğunu haber nlclılnr mı, hülifımct• 

ten ıııüsnndc alnınğn Jlizunı görme-
elen oı·n mı lmsnrlnr, silfıhln bücunı 

ederler, icnhıııdn boğnşurlardı. 
Bu lmuh lllÜSndcmclcrüc, i.ilcnkr 

do olurdu. Sayı ı nu'? .. Om mı Alhıh 
bilir .. 

Hcjiııin kokulnruulan hn~lw, 

bir ele ınübnynn. nıcınul"lnrı Ynrdı. 

Jhmlnt• <in lı:cndf öz Jmrdeşlcrlııi Uc
ji hesnbııın znrn.l'n. ı;okm\\ktnn ZC\k 
tluynl'lnr, köylüı~tin ııı:ılım yok bnhn 
smn knpntınn.ğa çolışırlnrdı. 

.l\lülınynn ıııeınıırlnrınclnıı Jlnci J~,· 
liyn, hu i.te gi_,ı;terdiği fnnliyctc bi
ııncn, iclurc t.nrnfmclnn 1'1ckkc, l\lc· 
cJlnc, .Hüıle)·tlc ''e Snn'nda Reji ım
mnııı fnnliyetc memur edilmişti. 

JJncı, yılda üç clört ny lm nuııtnkn
lnrdn bulıumr, C>tcki nylnı·ı İstnnhnl 
dn geçirirdi. 

Hncı l~vliyn, aynen :keııcli hcsn.bı
nn llnc mc,·siminclc 1\Iekkeye lıncı 
nnkUyntı işlcrllc de uğrnşıyor<ln. Hü 
Jdımetle, bu t1znk yerler :ırn m<ln 
ı· hıhı Yn:r.ifcshıi görür, pnrn eleği!;>· 
tirir, ınnl nlır, sntnr, komisyonculuk 
ynpnr, n ker nnkli fşlerilc <le uğ,·n
şırclı. 

Ynptığı hu i~lcrc mukabil, hiikfı
mctteıı pnrn nl<lığı oldu!'.,•u gibi, nl
mndığı znnınnlnr dıı. oluyordu. tOO:l 
y:ıhncln, Uncmın lıUkwncttcn olun n
Jnca;; ... şu mfktnrı hnlıııuştu: 2ı hin 
Türk Urnsı! .. 

J\lnllycyc ba~nırdu, alncnğını iste 
eli. Ji'nknt, ncznı·ct zorluk çıkıırdı. 

llir metelik nlnıııuclı. Nihnyet :sndrn· 
zmnn mürncnnt etti. İltlınnslnl' bul· 
du, ı·üşvetler teklifimle bulundu. Ni-
Jınyet Yiikclil meclisi knrnr ,·cı·c1i. 

Ycı'(}i nmn .. ı:•nrnnm ınn1iycclcn 

nlmmn ı için, bir de "irıulei scniyc,, 
Jfizmıdı. Aksi tnkdlr<lc pnrnlnrı nl· 
mak milnıkün dei:,riJ<Ji. lrndc de bir 
tUrlil çıkımyoNln. 

Jincı ı~,·Ii~·n hir mektup .r:ıznrnk 

,·nziyctf Y cm emle bulunmı k:ırclc-:;i· 
ne nnluttı. 

Arndnıı cpe,r znnınn geçtikten soıı 
ı·n, knrdcşindcıı ccYnp geldi. l\nr<lc.·-
şl, dürt tane de hörgüçlü inek .roll:ı
ınıştı. ~lcktuptn: "Her ııc Jmclnr ıın
<llşnhm çiftlikleriııd~ lıoymızlıı inek 
\'nı• n dn, bitylc hörgüçlüsii yoktur, o
Jtn lı «llye d, lıoşnnn ;;iclcr, belki il'ıı 
de hu suretle çıkar.,, 

lllyordu. Hnklkntcn Hncı ı~,·liyn • 
nm knrcleşiııhı clccliği (,;ıktı, hörgüç· 
lii ineklcl' fi-inci AbdiilhnmicUn hoşu 
nn giitl. l!nrnnm Yerilmesi hnkkımln 
ki trndcyl imznlnclı. Hn<-.ı J~vlirn cln, 
mnlfycclcn 24 biu lirnyı nldı. 

Hüseyin Rü§tü TIRPAN 
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IÇERDE: 
• DenizbnnkB bağlanan mUcsscselcr, dUn 

den iUbarcn l:anka. hesabına. muamele ~6r. 
meğe ba§lamı17lardır. 

• 'OçUncU genel mUfetUı7 Tııluıln Uzer ıch 
rnl:ı:e gelmek Uzcre dlln Trabzondan hareket 
elml§Ur. Buradan tedavi için Viya.naya gt. 

decektlr. 
• btanbul posta ve telgraf mUdllrlUğOııc, 

Bursa posta mUdUrll UM tayin edllmi§Ur. 
• Ticaret odam esnaf cemlyetlerlnln 1937 

yılına alt hCS3plannm incclcmesinJ tama.mıa.. 
mıştır. 

~ Ticnret odaamm ilk mcclls içtimaı çar. 
a:unba gUııU yapılacaktır. Bu münasebetle 
vall ve bel diye rcls1 Muhtddliı Uatllndağ 

bir nutuk 8Ölllyccekttr. 
• GUınrUkler Jcar.:si tarn!ındnn kaçnl: 

olnralt yakıılanıw ..... uo kllo §cherln sauıuıa 
sına kar r verilmiştir. Satış mUzaycde.&1 E
dime gümrüğünde yapııa.caktır. 

* TUrk • Uuısar hududunaa yapıımasmn 
karar verilen gumrUk binası, Buısnr tıUkQ 
ıneUnln yapacağı gUmrUk binasının yanında 
inşa Cdilcocktır • .Bu gurcUo kıırıı yoJU)lö 
gelecek seyyah.arın gUmrUk muameieıeri lliı 

noktnd:L ynp.ıJı:cak, seyyahlar bcldcnılyccek 
lcrdir. 

Knrstn \'e mUlhakatınd:ı. 8:> cU:zzıımıı teıı 
bit edıımı,ur. Bunlan bir araya toplamak 
ve ted vt etmek Uzcrc bir miskinler yurdu 
kurul:ıtalt'tır. 

Gö p.ıuınnda bir Ziraat bankası §Ubcsl ıı
çılm:ısı fçin te.,obbUslere g-irl§llml§Ur. 
* Sıvıı.sta yapılmasına karar verilen çl 

mcnto fabrfünsmın yeri seçılınl§, istlnıUı.k 

:ın uaıue;esine b:L§l3lllllışur. ln.,.aa ta ilk b:ıJıar. 
da ~!anacaktır. Fıı.brıka gUncle 300 ton 
çimento çıltnra('ak \'C 1000 amcl.c ÇIUl§acak 
tC'. 

11 Dmt Iran lıUl:Qmctlnln lstantnıl konsolo3 
luğuna tayin edilen Abbas Kuli Garip yenJ 
vazırcaıne ba§lamı;ıur. 

Ynkmda teooUUm muamelesi yapılBcak 
olan tsunye Dok ŞirkeUnln azlyeU, i§lctmc 
~cra!Ule kadrosu hakkında fabrlktı ve ha
vuzlar mUdUrlüğılntln ruı.zıı·ıawğl ı apor ve. 
k loto gond"rilml§Ur. Yeni kadroda Doklar 
şlrketlrıde çalı~nlar ycrlcrlnJ muhııfııza ot
mektcdlrler. Ynlıuz kadroya bı:ı.VUZlıır ıctarc 

alnden bnzı tekni.;iyenler Utı.ve cdUecekUr. 
• Knraltöy mcyctuuuun gcnJ§leUlmesi hak 

kında. belediye ve liman ~e bu iş etrafında 
Nafia \•ekAleU namına da mUzakcrelerdo bu. 
ıunan muratıtıa arasıncln bir anla§ma yapıl 
ım~tır. \'ckAlct murnhh:ı.sr bugtln Anıı:araya 
hn"cl<ct edecek, hazırlanan projeyi vekalete 
\'Crccel<Ur. 

DIŞ \ROA: 
ıaı Knhlıoede l:kserisl AZhnr Unfveraltesln. 

den olmak ll:ı:ere blnlcı-cc tnlebe Abdln mey 
d:ınıııda toplanarak Kral Faruk lehinde te?.a 
hUrntta bulunmu~tur. 

ıır Ecş Utvanya gıı.zetcsinln Leblstan~n 

satılmtım ve dağltılması tçbakn.nı taratmdan 
yas:ık edilmiştir. 

ıı: Urugvay hUkOmeU 80 sene mUddcUe 
memlcl:eUn maC!cıılcrlnl lşletmelt için bir 
l'lglllz . Grugvay konserslomu kurulmasına 
<lalr pıırı:ımcntoya bir knnun Jft.yfhaaı ver. 
mı,ur. 

q lntilllz afyast ma.hfillerl, Filistin kıtaa.. 
tının Mısırdaki polltlk vaziyet dolayıslle 

MıSJro gönderildiği hııkkında dola§an ııayf 

aları kat'l surette yalanlnmt§tır. 

ı:: Röyter ajansının iyi bir mcnb.-ıdan aldığı 
m:ıınm ta gtre, HIUer, Musollnlnln Berllne 

yaptığı ziyareti lııde etmek Uzere 6 mayısta 
Homaya gelecektir. 

SAÇ BAKiMi 
Guzelliğin en birinci şartıdır. 

~epeklerı ve saç köklerim tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ilS'f\•r. 

Göz he'd 

Dı.Muıal Ram1Ayaıt1 
Muaycııehaııcsıni raksmı-1'alırııaııe 

rarlabaşı Cad ll ll'fi' A Apt 'ıma 

nakletmıştır. reı 415.l):i 

1 
Pazardan mnnd• hergun. Üğlcd<o 

nrn saat 'ikiden altıya kadaı 

Fransaoa 
.,, 

açı ' 
Bir buçuk mi yon irmıklc.ın r~lZ'a 

Paris, 2 (A.A.) - Aynı necl'si, 
dün öğleden sonra, üçüncü okum.ş\Ul. 
da bütçeyi ittifakla kabul ~tmiş, fa_ 
kat mebusnn meclisinin metninde bir 
çok tadilat yapmıştır. 

İki meclis arasında bütçenin gidip 
gelmesi devam etmektedir. Mebusa.n 
meclisi dördüncü okunuşa başlamt§

tır. lbtilflf 21 maddeye taallük ct
ncktedir. Mebusan meclisi maliy en 

cümeni iiyanın tadil ettiği metinden 
yalnız 10 maddenin lmbulünü teklif oL 
miştir. 

Mebusan meclisi gece gördüncü 
okunuşunda bUtccyi, umumiyetle 
mebusan maliye encümeninin tetl;in
berine uygun olara': 52 reye karşı 539 
reyle kabul etmiştir. 

Bütçe açığı 13.655.333 fral: olaı ak 
tesbit edilmiştir. 

Bütçe kabul edildi 
I>aris, 2 {A. A.) - Ayan meclisi, but. 

çeyi dördııncü okurunaum müteakip 20 
reye knrşı 276 reyle kabul etmiştir. Mü
tcakib~n mebuc:an meclisi, bŞnci okun
macla !h'allm tadilatmı kabul etmek su
reti) le 1938 bütçesıni 63 reye karşı 572 
reyle kat'i olarak kabul etmiştir. Bütçe
de \·aridat, )'U\ arlak hesap, 54 mıJyar, 
776 mıl}on. masarif ise 50 mil) ar 73<l 
milyondur. Mecli in k::ıpanmasına müte
allik olan kararname, her iki medi te 0-

kunmu tur. 
Meclis önümüzdeki içtim:ıım 11 ildn

cikanunda aktedccektir. 

"Papıısı bulnn lrnznn.yor!,, 

67 lira nas 
deve oldu? 

Celal adında bir Anadolulu, dün Tah
takaledc Deveoğlu yokuşundan geçer
ken; bir adamın; 

- Papası bulan kazanıyor! 
Diye bağırdıgını i§itmiş, mer k et

miş. başında üç kişinin toplandıı; bir 
adamın yanma sol:ularak seyretmeğc 

başlamıştır. 

t.lç adamın, attrğı kuğıtlar arastnda 
miitemadiyen papası bulup ı;ara kazan 
dıklarını görünce, onun iştihası kabar· 
mı~, havadan para kazanmak emeliyle, 
o da papası bulmak için, ilk parayı koy
muş ve fakat '.Aksi tcsadüfn bulama-

yiirüm~;;c ç 
etmedim. 

C- Başl:mıh 1 ine le r 
! rlar. Ben de a1dn ?Ş 

\'nk:t epey ge mi. ti; dman çıkmak 
üz ... re hazırlandım. Hindileı i ara. 
rnn ararım yok. Ne iskemle altı ne 
masa nl~r bıraktım, gene buJam· dım. 
Çares;z C\·c c!iın bo:ı döndüm. 

Sz..bahlc) ın soka3a çıkınca bir de 
ne göre) im? B:zim hindilerin kemik 
lcrini ipe dizip kapıya asınamıc ar 
mı? 

Ömriımde böyle bir hal n.rete mn
ı-uz k l:lı w ımı hatırı mıyorum. F a. 
nm d·ı g lip bu manzara}• gör.;'ııce 

t:: bii sinirleri b zuldu, üstüne fo a.
hk geldi kcn isini kay'OC-dcrck l:ana 
sald•rclı. 

Bu vak'a ü-- rine neye uğracl1ğımı 
bilcm dim. Hemen b. dip akşan ki 
arkad slan buldum. FaJı:at iııkfir e. 
diyorlar. Hindilerimi ç. la.'l ve beru 
tahl:ir eden bu adamlar hakkında 

davacıyım? 

Hakim, bu blr hayli uzun ,üıen 
sözleri dinledı kn sonra suçlu ) rin. 
dekilere döndü: 

-... Siz ne diyorswrnz? 
Oç nrkadn.~. mahxemcye knd:ır ak

seden bu garip hırsızlıktan hab rlcrj 
olmulığmı röyleyincc reis tckraı 

Sarandiye döndü: 

Helgrat etçi miz 
Sloyad · noviçle 

görüşlü 
B lgrnd, 2 ( \.A.) - Bn<>\ •' ,jJ YO 

h aricfyo nazırı Stol' adlno> lç. Türkl
ycnln Delgrad elçi ·i Ali lin) dar Ak 
tayı knbul ottnlşllr. 

- Sen hindini b 11'1 <ırm çaıd,f,ını 

söylüyor.:;un. B.Jki bu i .ı bir ka 

için ynpmı !ardır. Sen bu davadan 
vazgeç te sizi barıştı: alım olmaz mı? 
.sarandi heyecanla atıldı: 

- l<:nt'iyyen vazgeimem. Bu iş 
hırsızı k l.nsdilc yapılmı tır. Sonra 
da kemiltlerin evimin kapısma n ... ıl. 
ına ı .. 

~ahkemc bunıın üz.:rine gelmiyen 
c;:ıhit Topirınin cclbine ı~arar vererek 
dava_y, b:ı~lm lıir güne bıraktı. 

Sarıındi m;u' atının ko!unda salo 
ııu tc kederkcn birden geri döndü. 

- Bay hu.kim, hitfcn hindileri pL 
şiren fıımcı da bulunup m..ıhkcmeye 
ağırılsııı. 

Ve tekrar avukatının koluna girip 
kendi kendine ıı.ımca bir eyler söy. 
lenerek dı. arı çıktı. 

a 
ca ... 

ın muhteU 
yer erinden yandl 

Bir kadın diri diri yanmak tehlike 
siyle karşılaşmıs ve güç bcia kurta
rılmıştır .. 

Saat 21,30 dn Babnfılirn plahalle
sinde Virançesmc soknğmdn 5 num:ı.. 
rada oturan inhisar anbar memuru 

Salibin hL:.metc;:is.i Nazire benzin oça.. 
çır.da knh\'o piRiı irken etekleri tu
tuşmu~tur. Kadın vücudiiuün mu.ıtc.. 
lif ycrlcri:ıdcn yanmış ve derhc:l imda

dı sıhhi otomobiliyle hnstahan ye 
kaldırılmı~tır. 

l•'.l~~~..:::i:l'ii:!'.';p. ~ ::mıifl!G~:::!'il:mtı!DE::I?::JP:ml:~Z7:!::!::ı?.::!l:mt1111:;~ 

Vakit yurdunun altına ölen Fr:ı nsız kitapçısının yeri ve arkadaki d 

mıştır. ı . 
po1arı kir::lıktı. 

ı:· leştirilınek sım.tiyl 1 c') metre mur;obbal k bir mesaha elde edilebi· 
lir. isteyenlerin Vakit yurrlu :dare memuruna miıracaatleri. 

Halbuki, ikinci atış, ve açışta öteki
ler bulmuştur. Buna ragmcn bir müd
det sabrederek oynamamış, fakat öteki
lerin tekrar bulduklarını görünce, ikin
ci defa 1.ıir kağıda para koymuş, bu se
fer de kaybetmiştir. 

Kayıp, hırsını kamçıladığı gibi, acı 
da duymu§. iıs lik tavcılarm: 

- Bir daha koy, belki kazanırsın ... 
Bak biz naşıl papası buluyoruz! 

Sözleri de tesirini göstermiş, tekrar 
papası bulmak için para koymuş, fabt 
bu sefer de kaybetmiştir ve böyielil:l~ 
zavallı Celalin tamam 67 lirası, pap~l

cilerini cebine aktarma olmuştur. 
Cel5.1, perişan bir halde, bulundu..,u 

kahveye gelmiş, arkadaşlarına işi anbt
nuş, onlar da hileye kurban gitit~:ni 

söyliyerek, zabıtaya mür.:caatini taui
ye etmişlerdir. 

Zab.ta papel~i Seferle, tavcılard n 
Hali1 O!lman ve Hakkıyı yakalamı§tır. 
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""•:ıı.rJ r 
eı r as· nın yüzünde bir an tiksinme 

1 
i, hızaca ~lbi old u fak ~ t ke ndini tu t tu 

~nt ıııcılı ortunun altına sokaıal· hizmetleri, Barbarosa uşaklık etmesini 1 
1
• ın }ana~'lnı, kap! ara saçlarını bize affettiremez. • J 

- ı Bu sözleri söylerken dürüşt bir ha· ) 
su ~l dı U~ük korkak! • dedi _ şu reketel ellerini kızın eJlerinden kurta-
ın be} nıncı ... n. Ortada ne o gün- ı-ar.ık ayağa kalkmıştı; 

a;.a b ~ .. r b' dü,Şman var, ne - Haydi Aizze, artık saraya döne-
::ı orr Karta"adır. lim. 

, .. n ı . 
n ; ıne duman :ırum Diye mırıldandı ve bir elini magafon 

1b cı • ı •ı..lum e::li: gıbi dudaklarına dayayaıak: 
n d bunttrı ıçın korkuya - Şmhh 1 - diye haykırdı - Atlan 

Bu 

S nın gö.:lerın 
b nım gozle 
•at bu Baı 

ve 
hır 

getirin! 

Kız cevap verm::di, ağır ağır doğrul-
du .. Şimdi, kırk elli adım ötede, bir 
sırtın üzerin:'fe, ıki cins at yedeyen iki 
$Üvari belirmişti. Bir §ey konuşmadan 
o tarafa doğru yUrüdüler. 

Sevgilisini bunlardan birine bindir
di. Ve boş kalan son ata atlayarak do
lu dizkin siırdti. 

Az sonra zeytinliğin öte indtn beri
sinden çıkan ve her yeri yirmişer, otu-
zar atlıdan mürekkep olan bir kaç sü
vari kafilesi de ayni istikamette dört 

n.lla~ sürl'!rck gözden k .. ybı..: ..>rlardı. 
Uzun saçları, atlarının kuyruklariyle 
yan şedercesinc dalgalanan bu atlılar 
Tunus Emirinin muhafızlarıydı. 

Tunus Emiri ... 
• ı:ı 

Hicretin onuncu asnnda Tunusta 
saltanat süren Emir, İ§te §U güzel kı

zın "Emir Hasan .. dediği delikanlıydı. 
Sevgilisinin Emir Hasan ve idare 

ettiği ha' .n Mevlayı Hasen C:iyc andı 
ğı bu genç, Ahfas oğuJJan hanedanının 
reisiydi .. Bu hanedan, Şimali Afrikanm 
bu güzel kö esir.i y dinci Hicret asrı

nın ilk yıllarında ele geçirmişti. Endü
lüste 133 yıl hüküm sürmüı olan Mu· 
vabhidin devletinin inkirazı esnasında 
bu civarın valisi Abü Muhammed Ab· 
dülvaMJ istiklalini ilan etmiş ve Ahfas 
oğullan bundan üreyip t üremi§lcrdi. 

Memleket çok zengindi. Akdenizin 
tam ortasında, en işlek sahilleri elinde 
tutan bu lıanedan bu zenginliklerden 
istifade etmek hünerini göstermiş, Tu· 
nusu, sekizinci ve dokuzuncu asırların 
en mamur Akdeniz ülkelerinden biri ha
line sok:nuştu. 

Onuncu asır ise Ahf:ıs oğulları'nın 
ülkesini son derece incelmiş bulmu§tu. 
Tunus imdi Beni Umeyye devrindeki 
Şarru da, Abbas oğullarının devrirJ:leki 
Bagdadı da ve bctbaht Endülüsün 1ş
biliye, Tuleytule, Kurtaba ve Granau 
gibi mümtaz şehirlerini de gölgede bı
rakan bir ihtişam iç:nde idi. Şiirde, hat

tatL..ı:ta, tezhipte, mu .. :k de .,;e oyma 
cılıkta en üstad san'atl:firlan ile, med
reseleri ile, müderdsleri ile, büyük sa
rayları ve camileriyle Tunus, Şimali 

Afrik<:n n Akdeniz kıyılarında, Arap 
med yetinin son müstakil merkezi o
larak göze vuruyordu • 

Artık Mısırda Şamda Osmanlı im· 
pilra•oru Kanuni Sülyman ~ıükmdı 
yordu; pek aı sonra Bağdadın minber· 

e •ıdıguntfıl; Artıko s sh sh shsssscc 
!erinde de bu imparatorun namına hut

be okun:ıcaktı ;. 

En<\ülüs mahvolmuştu. Seki asır çok 
ince ruhlu ıns.:.nlara vatan ol~n bu me
deniyet ülke .. inden, son müslüman hü
kümdarın, yani üçüncü Abdurrahma
nın, Afrik .. ya göç ettiği gün, §im:Ji 
tam bir buçuk asır geride 'kalmıştı. Bir 
ıam:ınlar Magrip müs1ümanlarının ekip 
b:çtıl 1 ri tarlaları sulayan Vediyülke
bir neh inde, artık Şarl Kent ordusu-
un kırk mil!cttcn dev§iı ilıniş serseri 

ve a hoş silah!iıörleri at suluyorlardı. 
Mağrip devletinin inkirazından son

ra Ziyan oğulları hanedanının eline 
geçmi§ olan Cczair, Akdeniz Türk ocak
! rının idaresi altınd buhınuyoı•du. 

Sar] l{cnt ... 

Deli oir anadan doğan bu yarı me:
zup imparatoı ile Türk imparatoru 
Kanuni Süleymau Avrupayı, Akdenizi 
ve dünyayı paylaşmış gibiydiler. O rta 
A vruplnın fıÖbe inde mütemadiyen 
birib:riyle vuruş111 bu iki imparator, o
nuncu Hicret urının bu yıllannda, ya
nı başlar nda mils~aki1 devlet bırakma
muğa azmetmişc benziyorlattlı. Alman
ya, Italya, Avusturya, Holanda, Belçi-

ı·ılhn';-ı fkl'am; C!Si , cı·mck fıdctin
<le olnuyıuı ınuc,., ese sahihine l ılbn
şı hediyesi 1 

- Babanızın mahalle bakkalına 25, 
J\Iuruım tnlebedcn bmne sordu: 

kasaba, 15, ekmekçiye 28 elektriğe :~ lira 
borcu olsa yeldin ne eder? 

Çocuk hiç du ünmooen ce\ ap 'erdi: 
- YekOn yapmağa hiç lüzum kal. 

maz elendim. Ses izce o mahalleden çı. 
kar, baska C\'e ta,.ınınz! 

ırerMıH D ke 
~aırşosnn©ısı 

Epeyce işsiz dolaştıktan sonra, güç
lıela İstanbul civarındaki bir çiftlikte 
iş bulmuştu. Bir kaç ay sonra tekrar 
Istanbula ~ıka geldi. Arkadaşları sor· 
dular: 

- Ne o, kovuldun mu?. 
- Yok canım, kcıçtım 1 
- Neden? işinden memnun değılmiy-

din?. 
- İşimden memnundum amma me

sele başka ... Bakın anlatayım.. İşimiz 

rahattı amma yemekler pek iyi değil

di, maamafih buna da razı idik. Bir giın 
~iftlikte beslenen tavşanlardan biri öl
dil. Ertesi gün bize yemek olarak tav
şan vardiler .. Bir mücldet sonra bir hin
di öldü, ertesi günü hindi yeıdik. Der
ken bir koyun öldü, ertesi günü yemek
te koyun eti vardı. Günim birinde siftlik 
sahibinin kaynanası ölmesin mi? He

men o akşam eşyarru, topıayıp kaçtım!. 

~" DDO Uk 
Yeni evlenen bir arkad:ışını ziyarete 

gitmi:;ti, ev sahibini bir pardesünün 
düğmesini dikerken lıuldu; kansı sine
maya gitmişti. 

Misafir ş.ıştı: 
- Yahu evlendin de pardcsünün düğ 

melcrini ı:ene kendin mi dikiyorsun?. 
- Pardesünün diiğmelerini değil, ka

rımın mantosunun dügmelerini dikiyo

ntm ! .. 

- Xe)c elbise gi)ınlyoı-sun'? 
- Mntcnuleyim de oncl:ln ! 

~U(:J 
lsta nbul R a dyosu 

8 lklnclkdnun Paz.arl.eal 

18,30 Çocuklara masal: Bayan Nlne tnm. 
fındruı, 19 Bayan 1ncJ Şan piyano ''tı kcmnn 
refukaUle. 19,30 Konferans: Doktor Sa\lm 
Ahmet (Ele!ttlrlk ı;arpmasındnn korunma 
mabalt). 19,155 Borsa haberleri, 20 Hıfat "e 
arkadnşlar:ı ta.rafından Türk musikisi ve 
halle ~:ırkılan. 20.::0 Hava raporu, 20,33 ö. 
tnrr Rıza tarafından arap!:a s6ylev, 20,45 
Bclma ve o.rkadıışlıın tarafından Ttlrk mu. 
8iklsl "e halk şıırkılnn (s:ıat ayarı), 21,15 
Radyo !onlk temsil (Deniz fnelalıırı), StUdyo 
orkestrası rcfalcatilc, 22,15 Ajans hnberlcrt, 
22,30: Pllıkln sololar, opern \'C operet par. 
ı;a'arı, 22,50 Son haberler ''C crt('şl günUn 
proı;ramı, 23 son. 

ka, İspanya. Akdcf':-ın Sicilya ve Sar

donya gibi büyü1 A. ı, Trablusgarp 
ve bir buçuk asır c ·• !:e§' '"dilmiş olan 
Amerikanın bir çok ger.iş arazisi Şarl 

Ken'in elindeydi. 
(Devamı var) 

l' :arı: Kcnnn Çlnlll -1\lelekzad Çlnlli 
( I~RKliJK - RIZ ) 

b, 

(Tucunı~ ve iktibas hal.;la mahfu:dur), 

- Numara 29 -

Hicıandan ırektubuma. cevap aldım 

Acaba bır fırs t m ç kmı tı? Aldanı
yo muy-1 m? Yanımı dan geç n ve yir
mı, yırm l er, yaşlarında gorunen orta 
lıoylu, o• ı'< etinde, esmer, ·yah s h, 
iri ye il gözlu, ark sında siyah bir 
manto ta y .. n şu kadın veya kız bana 
nıçin böy e bakmış ve gülümsemiş veya 
b na guhim"er gibı gbriınm ştü. 

Hen de <.na ayni şekilde dikkatli dik
katli ba!t.t' güh.imsedim. 

Arkad.:ı~l&rın için için benimle alay 
ettiklcrının farkındaydım. Fakat bt nu 
anlamaıruş gibi hareket ettim. Bir müd
det bu kacının arkasından baktıktan 

sonra gene onl:ırla l·onuş~ınmıza c1e
vam ettik. 

Arka~aş.Jardan lıi-i alay cttilrini his

settirir ':>ir tekilde : 
- Fena kadına 1 enze::niyor. Ken:ın 

Bey, dedi. Ne dersiniz?. 
Hiç bozmadım: 
- Ban:.ı daöyle 5cldi. Kim ac:ıba? 
- Bilmiyorum amma tanı.1y<...ra 

benziyorsunuz .. 
- Birine: defa görüyorum. 

Bir halka arl:ada~ ilave etti: 
- Her gün bu saatlerde buradan 

geçer. 

- Ya öyle rrJ? cedim. 
Birim:i arkadaş: 
- Hay-li bakahm Kenan Bey, dedi .. 

Göster ;ı:e.1dini .. Aleyhinde söylenenle

rin doğru olmadığını isbat et. • 
- Aleyhimde ne söyleniyor ki .. 
- Canım, bilmiyor gibi hareket et-

mesene.. Leylaıdan niçin ayrıldığını 

bilmiyor .::ıuyuz sanki.. . 
- Herkes istediğini söylemekte 

hürdür •. Bu kadınla konu§ursam soy
lenenleıfo r:ksini isbat etmek için cie
ğil ,sadece hoşuma bitt'ği için konuşa
cağım .. 

- Haydi hayırlısı .. 
Cevap v::rmedim. Meuuu değişti -

dık. Ba§ka şeylerden konuşmaya başlil

dık. 

ikinci arkadaş tdcğru r.öylemişti. Bu 
güzel kari :ı, daima a., nı saatlerde bu
radan g::çi:ordu. Müteakip günleıde 

ona gene rustlad m .. Ayni §ekilde gü
lüşler, ayni şekilde bakıo:lar biribirıni 

takip etti .. 
Bir glin arkasınd:a:ı gittim.. Hangi 

eve girdiğine bakl·ır. .. Köşe başıtdaki 
bakkal N!ehmct Efendiyi tanırdım. 

Ona yaklaşarak: 
- Mehmet EfendJ, dedim. Sizden 

bir şey ~or~cr.ğım .. 
- Sor hakJhm .. 
- Eira.:: gelir misin?. 
Mehmet Efendi rtiikk5.nınÇan r.ıktı. 

Genç kadının girdiği evi göster'.:iım .• 
- Buraoa kim oturur? 

Hayretle yüzüme baktı: 
- B:.ı-ad;ı oturanı tanımıyor mu-

sun? 
- Hayır •.• 
- Köyıimüzde muallimdir. 
Mehmet Efendiye verdiği iz:ahatt:n 

dolayı tcjiı:kkür ederek ayrıldım. Artık 
bu kadına .sık "tk tesı:ıdüf ediyordum. 
Tabii bu kendiliğinden olmuyordu. 
Bilhassa rastlamıy:ı çalışıyordum. 

Bir yılbaşı akşamıydı.. Beyoğluna 

inmek ve bir sinemaya gitmek ısın 

tramvay bekliyorduın- Onunla burada 
karşılaşmam hakikı bir tes düftür .. 
Yanında iki kadro daha vaı!.Jı. Ayni 
tramvay:ı bindik. 

Beni gö: ünce evvela şaşırdı. Sonra
da bu tesanüften nı.emnun olduğunu ih
sas eden b1r bakışla dikkatli dikkatli 
yüzüme baktı. Tram,·aydan ininciyc ka
dar gözlenni bendm ayırmadı. İndik
ten sonra da dönüp dönüp araksına bak 
tığını ve kalabalık arasında beni aradı

ğını görüyorıdum. 

Bir gün talebeleri arasındaki tanıc!ı-

rdu 

gım bir çocuktan lldının Hicran oldu
unu oğ ndikten conra adresine lıır 

mektup yazmıya karar verdim. 
Gönderdigim mektupta, kendi siy le 

bir mesel.: hakkında konuşacagımı, ım
ki.lnı var'l:t muayy n gün ve saatte Şı -
liye gelaı.?sini rica ettim . 

O gün, rande u vermis bulundugum 
halde, münim bir lşim çıktı. maeme
dim. Te:<nr bir mektup yazdım. Gele
mediğim içın özür diledim. Curr.a gü
nü ayni H'de ayni saatte kendisini 
bekleyece ·mi bildirdim. 

ikinci ınrktubuma cevap vermek re
zaketini r,östcrdi. Göndeıldiği kU;ük 
bir tez ercde de aynen şunlar yazılı}:
dı: 

Cocuğum! .. 
Ben cuma gün:i sokağa çıkamam. 

Beni an;ak <:Ufl)L'\l"(esi giinü mektep ta

til oldukt.m sonra s:u: t üç buçukfa trnm

'~Y dıırııt"ında gör ilirainiz. 
HiCRAN 

O gün, l.u satırlar: okuduğum za
man hem iıldügil !!Ü, hem garip bir hıs 
içinde oulunduğumıı hattrlryorum. Bu 
genç ka hl bana ''çocuğum,, diyordu .. 
O bu ya~t.ı mıydı?. 

Evlerinde erkeklt.ri bulunmadığını 

öğrenmıştim ... Böyh: olduğu halde cu
ma günü sokaga çık mamasının sebebi 
acaba ne olabilirdi? 

Cunurtesi gününe kadar kafar.ı, Lo
şuboşuna bu muammaların halli} le l g
raştı .. 

Cuma.-tesi gunü gelip çattı. Bildi• di
ği saat geldi. Buluştuk .. Beraberce T"' :
sime kadar indik .. Ve oralda bir mahal. -
bicide oturarak onuşmıya barlarlık. 

Gariptir; Hicranla bu ilk 'buluşmamız, 
hiç te oaşl:a}ariyle buluşmama benze
medi.. Adeta titriyordum •. O, çok sn
mimi bir lısnnla gbrü üyor ve bar.a: 
"Sen,, ..iiyebiliyordu. 

Onun hu şekilde konuşuşu, dikkatimi 
çekmemi degitı:li. Fakat, bunu ihsas 
edecek hiç bir harekette bulunm:ıdım •. 
Amma o boyle konu.;uşunu izeh etmek
ten geri katmadı : 

- Bel :i, dedi, garip bulacaksınız be
nim böy!e l:onu~amı, daha ilk defa 
görüştügtimüz halde "sen!,, diye hitap 
lanmı .• Sebebini izah edeyim: Ben 
resmiyetten kat'i~ yen hoslanm;ım •. 
Amma sa01im.iyetin de suiistimal edil
mesini istemem. Beııhnle "siz,, diye de
ğil "sen!,, diye konu§manız daha ho::u· 

ma gide:-. 
Güldüm: 
- Nasıl emrederseniz, dedim .• 
- Gene emrederseniz, !diyorsun .. 

Dikkat et. 

- Haıı:lı.,mız, na .. ıl cmredersen .• 
- ilk mektubun elime geç geldi. 

Bu yüzden gelememiştim.. Senin de 
gelemedigini öğrenince sevindim. 

- B'r işim çıkmıştı. Gelem~dim .. 
Rantlevuyu ben istediğim halde gele~e
rnem ço;: cenımı sıkmıştı. Şimdi ben de 
&eviniyorum .. Sizi lıclki bekletmiş ol
mamdan dolayı üzülüyordum. 

- Geleceğimi bili} or muydun ki?. 
Bunu s-iylerken gülmüştü. Cevap ve

remedim .. O d:ı cevap nlmakta israı: e· 
der görünmedi.. Söze gene o devam 
elti: 

- Ba.11 bir mesell'den balısedecegir.i 
söylüyondun. Nedir o? Sizı dinliyorum. 

Beı oa')ımı önüm-:: eğdim .. Söze n:ı.sıl 
başlıyacağmu, düşünürken o hayretle: 

- Ne or .• Nişanlı mısın sen? • 
Dedi.. 
- Hayır, dedim, evliyim. 
Bı•nu n:ısıl ve niçin söylediğimi bil

miyorum. Bu belki de bu genç kadmm 
diğ.erlerinc:'c.1 ~ trhHk li olduğunu 
rdaha o dd. ·• ı.lıa M.CuiWsaD ~cak
tl. O gene l qzct!lt 
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Fransız Hariciye Nazoıronon 
s on s e y a h a t i münasebetDle 

Acaba çok mu geç 
kaldın Delbos? 

1..ıondı·ada çıkan ..\"iyuz Kronikl g 
azctesJnln Parl muhabiri Fransız ha· 
rlclyc nazırı Dclbosun Fransanm ,·az1 
yetini tahkim için yaptı~ son seyahat 
ll"rl güzel bir şekilde talıllJ ediyor vo 
ona sonıror: 

- Acaba ~ok mu geç ,kaldın Del 
bos? 

Enteresan bulclo(tumuz bo yazıyı 
oknnıcularnnıza naklcdlyomz. 

Fransa hariciye nazırı Dclbus,. 
Pragda kendisini selametliyenlere tre
nin penceresinden bir veda eli sallar. 
ken her halde çok karışık bir takım 
hislerin tesiri altında bulunuyordu. 

İşte bir devlet adamı daha ilerisin 
de bilinmiyen bir sürü tehlikeler, ar 
kasında koskoca bir millet olduğu hal 
de nevi kendine has bir keşfe çıkmış 
bulunuyor; Yakında kopup gelmesi 
melhuz bir sele dayanabilecek medeni. 
yet sedlcrini ziyaret ediyor, uyıf bul. 
duğu noktalan not ediyor; seddin §U 

rasını, burMmı tahkim için uğraşıyor. 
Acaba çok mu geç kaldın mösyö 

Delbos? 

Yolcu Pariste trenden indiği vakit 
alkışlar, tebrikler ve teşekkUrlerle 
karşılaştı. Etrafını takdirkarlar. eski 
dostlar ve ahbaplar çevirdi. Fakat 
biltün bu merasimin arkasında, gülen 
yUzlerin sakladığJ bir sual vardı: 

Acaba çok mu geç kalınmıştı? 
Seyahat görünüşte pek muvaff akı 

yeUi geçmişti. Çünkü diplomatlar, 
karşılaştıkları vakit biribirlerinin yü 
zUnc tükürmek itiyadmda değillerdir. 

Bu seyahatin bir bilanc:osunu ya. 
palım. Delbosun muvaffak olduğu 
yerler yok değil. Fakat bir şey yapa. 
madığı yerl<'r de eksik değil. Diploma. 
lm muvnffakiyeti mi yoksa muvaf. 
fakıyctsizliği mi daha fazla? 

Birinci kanumm üçünde Delbosu 
Berlinde görüyor ve şaşırıyoruz. Hit 
lerin hariciye nazırı Barbn von Nörat 
elinde şapkası istasyonda onu karşılı 
yor. Lüzumundan fazla ısıtılan bir 
salonda. kırmızı, ipek c.b-..dörlcrdcn 
yapılmış yarı lOfJ bir ziya altında kısa 
bir göıil!'mle oluyor. Alman hariciye 
nazırı bir ' hal sureti t.avdivc ediyor: 
Fransız bunu sadece bir gülme ile 
snvu~turuyor. Tren yoluna devam e. 
diyor. 

Ertesi gün. Delbos Parist.e. Fran. 
sızlar: 

- Almanlar hiç olmazsa nazik 
insanlar. diye düşünüyorlar. 

Bu görü.,menin neti~! olarak 
Fransa - Almanya mün~ebeti kısa 
bir zaman için iyiliğe doğru bit me. 
yil, bir istidat gösteriyor o kadar. 

Acaba çok mu geç l:aldın mösyö 
Delbos? 

Varşovada mösyö Oelbo!:'U k:ı.rşıh. 
yn.nlar arasında bir iki silindir şap. 

kalı. bir sUrü üniformalı var. Polon. 
yalılar eski dosUarı Fransava daha 
fazla bir yakınlık gösterecekler mi? 

Polonya Fransız zokasım yutmn~a 
benziyor. Fransa Polonya ·a silah 
gönderiyor \•c narasını uzucı vadelerle 
alıyor. Acaba bu kafi mi? Yoksa 
başka bir devletin az. fakat daha kur. 
nazca bir fedakarlığı Fram::ayı arka 
ı>llnda mı bmıkıyor? 

Diplomatın şerefine ge<:H resimle. 
ri yapılıyor, ziyafetler \·eriliyor, nu. 
tuklar söyleniyor. Fakat bütün bun. 

ettiği hiikumet merkezleri 

lar vaziyeti değiştirdi mi dersiniz:? 
Mösyö Delbos "büyük bir iş brujar. 
1ım!,. sanırken görüyor ki muvaffakı. 
yeti pek de o kadar parlak değil. 
N'etice: 

Polonya şimdilik ant.lkomünist 
paktına iştirak etmiyecek. Rusya ile 
kapı komşusu oldukları için bu zaten 
Polonya için pek doğru olmamı. 

• • • 
Ne yazık ki mösyö Delbos Bükre~ 

tam umumt intihabatın ortasında giL 
ti. Bu ziyaret parti döğüşlerinin en 
hararetli bir zaman na rastladı. Fran.. 
sanın Bilkrcş elçisi, kral Karolil o;·e 
Romanya vekillerini elçilik biııasma 

davet etmiş \'e orada mösyö Delbosla 
temaslarını temin etmek istemişti. 

Fakat intihabat dolayısiylc kral 
muhalif partisinin liderleri geldiği tak 
diroe bu davete icabet edemiyordu. 
Bunun üzerine Romanyanın en bUyük 
enternl\&yonal siması mösyö Titülesko 
elçiliğe davet olunamadı. Mösyö Titil. 
lesko da bunu hazmetmedi. Partiler. 
le Fransa elçiliği arasında ıızun boylu 
muhaberat cercy:ı.n etti; nihayet iş 
krala anlatıldı ve sonunda Fransız 

elçiliğinde muhalif partisi şerefine de 
a)Tı bir ziyaf e verildi. 

Bütün bunlarda acaba çok mu geç 
kalınmıştı mösyö Delbos? 

Fransız diplomatı pek müsait şera 
itle silah vermek için Romenlerle bir 
anlaşma yaptı. Buna mukabil Roman 
ya hükfun~ti de (yeni intihabatta ka 
zananlardan evvel reiskarda olanlar) 
milletler kurumundan ayrtlmıyacağı. 
na dair and içti. 

Bükreş (fakat Goga Bilkreşi değil 
dir!) Fransaya karşı Varşovadan da. 
ha müşfik davranmıştı. 

Dclbos Belgra.dda kati derece he. 
yecan buldu. Onu kar~ıliyan iki grup, 
ona bağıran iki ayn halle kütlesi 
vardı. "Fransa ve demokrasi yaşa. 

sm!,. diy~ b:ığtrmaktan bu gruplar. 
dan birinin sesi kısılmıştı. Diğer grup, 
ise, rivayete göre. Delbos 1Jyarcti mü. 
nasebetiyle para ile tutulmuş profcı:ı. 
yonel çığırtkanlardı. Buntmn ba. 
ğırdıkları büsbütün başka bir nakn. 
rattı. Yarım saat sonra da gırtlakları 
yırtarak çıkan seslere tabanca sesleri 
kanşmağa başladı. 

Maamaf ih bu sırada mösyö Delbos 
mösyö Stoyadinoviçin himayekar kana 
dının altına sığınmış bulunuyordu. 
Mösyö Stoyadino\'içi ise kulağında 

çınhyan dışandaki halkın gürültüsü de 
ğil Mthc;olinin son sözleriydi. Filva 
ki Belgrat ile Roma arasında bir an. 
taşma olmuştu. Fakat yeni dostlar 
peyda etmek eskileri unutmnk demek 
değildi. Evet. mösyö Stc yadinoviç 
Roma.dan fiat tanklarının, fiat tay. 
yarcrclinin.vc Berctta makineli tü. 
fekle: inin yapıldığı Milano tarikiyle 
dönmüştü. tyi ama Fram;a her önüne 
gelene silah dağıtamaz ki... 

Mösyö Dclbos alelade hir ticaret 
muahedesi imzalamak suretiyle Belg. 
raddan uzakl~tı. 

Varşovanın. goğtislerı madalya do 
lu generallerinden ve albaylarından: 
Bükreşin seçim patrrdılannd2.n ve 
Belgradın tabanca seslerinden sonra 

Manisa 
Belediyesi 

75 bin lira vererek bal şirketi 
ile ihtilafını bitirecek 

Manisa, (Hususi) - Manisa bele.. 
diyesi ile hal şirketi arasında ~eneler. 
denberi uzayıp giden alacak davası, 
vali Llıtfi Kırd~nn tavassutiyle niha. 
yet hallcöilmiştir. fbtililm esası, hal 
inşa edilirken eirkelin alacağı olan pa 
ranrn belediyece verilmemesidir. 

Vali Lüti Kırdar: istenilen mebla
ğı belediyenin tediye kabiliyetinin fev 
kinde gördüğünden bu işin sullıan tes 
viyesini iki tarafa teklif etmiş ve bu 
teklif memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Bulunan hal şekline göre belediye, 
Belediyeler banJcasından 10 bin liralık 
bir lstikrı.z aktedccek ve bu para bun. 
dan evvel alınan 65 bin lira ile birlik. 
tc şirkete verilecektir. Dalıiilve Veka
leti de bunu muvafık görmüştür. 

Manisa 
ağaçlanıyor 

Bilyilk Man'sa Turgat u yolu 
yaPılmağa başlamyor 

Manisa, (Hususi) - Manisa Tur. 
gutlu yolu, 105,687 liraya ihale edil
miştir. İhale şeraiti mucibince yolun 
inşa müddeti bir yıldır. Böyle olmakla 
beraber Manisayı Turgutluya 
bağlıyacak olan ve :iolaymiyle 
Turgutlu, Salihli, Alaşehir arasın 

daki muvasalayı kolaylaştıracak olan 
bu yolun önüınüzdekiy aza kadar bL 
tirileceği kuvvetle ümit edilmektedir. 
Vilayet nafıa mildürümilz Mehmet Ku 

ran ihalede bulunduktan sonra Demir. 
el - Simav yolu inşaatını teftiş et
mek üzere Demirciye hareket etmiş. 

tir. 
Ağaç. dikme faaliyeti 

Ağaç dikme mevsiminin yakml~
ma.sr münascbeti,.lc yeniden faali-
yete geçilmiştir. izde önemle Ü?.e-

rinde durulan iş1 ı biri de şehri a. 
ğaçlama işidir. Geçen yıl yalnız şeb. 
rin içine on binden fazla fidan dikiL 
miş ve dikim de y\fude doksan beş mUs 
bet netice alınmıştır. Bu yıl daha gc. 
niş mikyasta işe başlanmıştır. Bur. 
sa ve lzmirden }irm.i bin fidan getirile 
cektir. 

Rftt ebyada yeniden 
üç ilkok ul açılıyor 
Kütahya (Hususi) - Kütahyada, 

Uşak ve TavJ311lı ilçelerinde olmak 
üzere yeniden üç ilk okul açılacaktır. 

İcap eden hazırlıklara girişilmiş, arsala 
ra ait istimlak işleri bitirilmiştir. Bi
naların in§ası yakında ihale edilecektir. 

Prag mösyö "Delboe" a muhakkak bir 
cennet hissini vermiştir. Burada 
Fransa hariciye vekilinin işi bir takım 
kimseleri kendi noktai naza.rlanru ka. 
bule ikna için çalışmak, yahut da kar • şısmdakilerin ne düşündUklerini öğ. 
renmeğe uğraşmak. onlan iflkandil et 
mek değil sadece dostlarla karşı kar. 
şıya oturun vaziyeti müzakere etmek
ten ibaretti. 

Tren Pra.gdan çok yorgun bir vekil 
uzaklaştırryordu. Herhalde mösyö 
Dclbos kompartımanda ağrıyan ba 
şını elleri arsına almış ve kendi ken. 
dine sormuştur: 

_ Acaba bütün yorgunluğa değ. 
dimi? 

Eğer mösyö Delbosun tamir ettiği 
sedlcr biraz daha dayanabilirse btı su. 
ale bin defa evet ceYabını \"ereceğiz. 

Varşovada ve Belgradda da Lon. 
dra ve Paristekiler kadar harpten 
nefret ede.ıler var. Muhak!<ak olan 
bir şey varsa bugün Avrupa sulhu §U 

suallerin cevaplarına bağh: 
Bclgrad ,.e Vnrşovadaki hatta Ro. 

ma ve Bcrlindcki halk sesini işittire. 
bilir mi? 

Şarki Avrupa efkarı umumiycsi 
İngiltere \'e Fransa efkarı umumiyesI. 
ni terviç (:diyor mu? 

Çembcrlyin, Eden ve Delboo: Aca 
ba çok geç kalmadınız mı ? 

S fKiNCtKANUN - l 9J~ 

Aydın toprakları karı~ 
karış sulanacak 

S u s ivaseti tatbik edilivo r 

Sondaj lar devam ediyor - Büyük btr 
ba raj yapılacak ve tarlalara k u lJJ 
)' Jğao sular faydalı şekle sokulaca k 

Aydın (Hususi) - Hükumetin ele 
aldığı su siyaseti vilayetimizde geni~ 
bir hızla yürüyor. Sular id:ıresinin frn 
heyetleri Menderes üzerinde Çal ve 
Sarayköy önlerinde yapılacak büyük 
baraj üzerinde tetkiklerine devam edi
yorlar. Çine çayırında, Gargılh burun
da yapılacak baraj yerine de sondaj 

kadar gitmez, ovaya dağılır bat~ 
yapar, getirdiği kum ve çakılları 0 

durarak tarla.jan sürülemez ve ekilell" 
hale sokarfar. • 

Aydının en büyük derdi olan 
çayların ıslahı işini ele alan vila~ 
etüdler yaptır.dı. Bunların en eheJ11lf 

yetsiı ve küçüğü olan yalnız tmaııı~ 
işi ilerlemektedir. Tetkik ve ~ndaj~r deresinin ıslahı için 100,000 lirayı 
bitince inşaata başlanacak, o zaman tiyc:ç olduğu antaııldı. Küç:ik ne~~ 
Burhaniyeden Söke ovasına kadar Ay- ı ve• sıtma müeadele kanunları bÜP' 
dın vilayetinin her kanı toprağı_ sula-
nacaktır. leri tatbik edilen halk gücii ve 

Menderesin rslabr iıile birlikte vill ' vetile ıslıi..'ıı mümkün olmayaca~t .. i 
yetimiz.de bir de Menderese amud akan la§tlan İ>u derelerin ıslahı da huJcÜ"t 
çaylar meselesi ve bunların ıslahı işi 
vardır. Aydından Nazilliye kadar olan 

kırk kilometrelik sahada on iki çay, 
eıki devirlerin bakımsız: idareleri yü· 
zoanden bugün birer zarar yatağı hali
ne gelmişir. Geçtikleri bereketli tôp
rakların kabiliyetini öldürerek burala 
rını birer çorak saha haline getirmit 
lerdir. Bu çayların bjçbirisi menderese 

Düğün evinde 
bir adam 
vurdular 

Gülnar (Hususi) - İshaklar kö· 
yünde, neşeli ba§lıyan bir duğün gece 
si, bir adamın öldüriilüş;y}e bitmit ve 
bu kanlı hadise düğün evini mateme 
bioğmu§tur: 

Düğün evinde, yalru% İshak Jcöylil· 
teri değil, civar köylerden gelen davet· 
liler de bulnuyordu. Ge:e, kafalar tüt· 
sülendikten sonra, "Çalgı,, yUzün<kn 
bir münaka§a baş göstermiş, çok kıa 
bir zamanda kilfre ve dövUte dayan- · 

mıştır. 

Bir aralık, köyün itibarını ka.zanmıt 
olan Mahmut düğün evine gelerek bl
diseyi bastınnağa uğraşmışsa da ~or
balara sözünü dinletmeğe muvaffak 

tin su siyaseti içine girdi. 

Sular idaersinin bu işten anlar I 
nebi bir mütehassısı vilayetin t~ 
l<:lail ile ıimdi bu çayların membal 

geçtiği yerler üzerinde et~ikata fll 
lıyor. Tetkik sonunda bunlar da 1'

11 
dtreSle birlikte ıslah edileeek, bıW . 

kü z:ar~lı vaziyetleri yerine istifade' 
tekle &0kulacaklardır. 

·~ ~J<ö111 ur 
buhranı 

Kömür muhiti Kematpaşad1 

yakacak kömür yok ı 

Kemalpaşa, (Hususi) - Üç gilf 
denberl ku.amıMa da, şiddetli soW 
tar başlaml§t!r. ~ kuruşa sa.ut' 
kömür, birdenbire on kuruşa kada.t ~ 

> ıamıttır! İşin tuhaf olan ciheti. ~ 
• mUr muhiti olan kaz.ada, yakacak "İ 
'mfu. buluna.mamaa:ıdır. Evvelki iJ 
nasılsa. l;ir yük kömUr gelmik, etttP 
nı birçok halk çevirmiştir ... Bu kaıı'1 
rU almak için halk arasında kavgşit 
bile yapılını§tır. 
--~~~~---~~~~--_.,/ 

olamamış, üstelik Veli oğlu İbrahim lıı•••••==•••-1111dll"' 

1 

adında biri tarafından tabanca ile VU· 

rularak öldürülmüştür. 

Yurddan 
KUçUk Haberler 1 

~ Konya vilayetinde fareler Ç()ğal

mı~ ve bı:nlarla mlkaddeye baglan
mıştır. 

ııı Kocaeli vali:i Hamid Oskay, vr.U.· 
yet mmtakası dahilinde hayvan .ağlık 
zabıtası kanun ve nizamnamesi hlilrlim 
lerini en iyi gekilde tatbik ve .:.ntaç et- . 
tiği için z:rııat v ek.ileti tarafından bir 
takchname ile taltif edilmiıtir. 

* Bursada tifo vc.kalannın önüne 
geçmek içi:ı alınan tedbirler meyanın· 
da bahiı:lerinde kuyu açtırmayanlann 
aebze ekmeleri belediyece mtnedilmi1-
t· r. Böylece bahçeler llğım sularile ıu
lanmaktan kurtarılmıt olaca.kur. 

.;ı İzmirde mangal kömürünün kilO-: 
su - sırsıklam ve bir hayli toz toprak 

kanıık olma kıartiyle • on bir kuruıa 
çıkmıştır. 

(: Turgutluda yeni yapılan ilk oku
lun bahçesine Büyüle Şefin bir bUıtü
nün dikilmesine karar verilmiftir. Halk 
bunun tahkiki için elbirliğiyle çaiıtmak 
tadır. 

•) Menemende bir zeytin budama 
kursu açılnuttır. Kursa yüz elli .ıeytlıı
ci devam etmekte ve zeytin budama u· 
sulleri öğretilmektedir. 

ı:ı Yeniıehrin Höyük köyünde Nuri 
isminde bir adam delinnit ve bccanağı 
ile Sultan adında bir köylo:iyü mavzer
le öldürmüıtür. Deli güçlillde yakalan· 
rmıtır. 

Yurdun 
Dılekler ı 

Şlddetıl bir mUca-' 
dele JAzım 

Ara 6tra ıüpheut düıüuoru:: fil' 
- Acaba bu mübarek ncıneden ıt 

de yok mu ki bu kadar pahalıdır, diıı:: 
rıı:. &ıldhiuetlarlara .soruuoru:. JliÇ 1 

reddüt etmeden: , . d' 
- Nt münaıebet, diyorlar, l:nıır ~ 

halkın hatlt1 bütün bir 11ıllık ihtiyac•_.ı 
f a;:laıllt kl(ayd edecek kadar marır· 
kömürü vardır. 

O halde:1 

Evet, o halde ortada kömür butıı~ 
manna vt f lyalların on üç kuruşa J: , 
dar fırtauııına ne mana vermek td:';'İ-

Ortada dolaıan rlvauetltre göre, d' 
yük kömür depoları ıahiplerl piyOI oJ' 
mal rıkarmakla pek na:tı davrarırrt _, 
ta ve kora Jaşın tamamen bastırm°J:ş 
btklemtkledirler. O :aman f fiklr r 
kömürü kimlıllir kaç kııruşa almak tfl 
burlutlinde kalacaktır. er 

Belediyenin bu ihtikara karşı mil, 
ıir bir müdahatedt butunanııyacoğı 0 r 
ldJılmıı gibidir. Çünkü evvelki ıcrıt11 
de kömüre a:amf fiyat tesbltine kalk;,, 
belrdiye kömürlerin birdenbire plU al
tlan ka11boldu6unu görmii,, boyle ~M 
tehil bir hareket karımnda bu teıebUV 
ten va:geçmtk :arurelinde kalmııtı.dfll 

Bu yıl ne olacak:> Akla gelen yt/J 
çare ıudar: ' fi" 

lzmir valili kiimiir iıil!! esasen efıtrl' 
mluellt me11ul olmaktadır. icap edt 
bü11ük kömür tüccarları bir içtlmaa <" 
i}ırmalı Vt kendilerine lhtikdrla 711o;;, 
dtle için alınacak tedbirlerin çok ~ 
olacaiit anlatllmalıdır. Kilo.mrıu .1..t:,,. 
rıt,a qldıkları kömürü 13 kuruıa ,. 
maları için kBmiircülere meydan ıt,. 
btd bırakılmamalı t'I' lıüldıa tıcluf, ~
kir halkı müderlh edecek bir rsaslı ~ıf• 
blre vakit gerlrmtden ba111uru1malt 

• Adana Halkevi önümüzdeki üç 
ay zarfında te!uin muhtelif kahve~erin- 1 
de verilmek üzere muhtelif mevzular- .. ••••••••s:nam:mıllll....
da 215 konferans hazrrlamı§trr. 
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tl ~~ON dtinyndn snlgm şeklini Go··zu··nu·· komş suna dı'kmı·ş dulluğ ına.ı. lstldnduu söstuı·cıı hdy U 
llay & un tolıunııari, Snııonyauın Pa-
<laııa uubot.uııu tnurmn.smdnn cok 
llttıın ~tel, 1:>23 senesinde Musoll-ı _]evletlere kre Jı' açmamalı tıelcrc Orfu hüdlse&llc YO gene soJ u ~ u 4 

Garip bir 
dava 

· iki kadın bahse 
tutuşmuş: 

Kimkimin k::>:;:; ıı 

baştan 
çıka rabilecek 

Alrtahlclığı nı gören kadın, raki· 
besjnl satırla yaralamış 

Geçen yaz 

Fransada çok ga • 
rip bir hô.disc ol
ma§, bir ka.dm, şa 

ka yüzünden di

ğer bir kadını ya 

ralamıştı. 

tki adam tasav 

vur ediniz. Her f ... 
kisi de evli bir a.. 

pa.rtmarun a y n f 
katında iki "daire 

Dczanncni işgal ediyorlar. 

bc<lcsıc CV\"cl llltJerlu Versay mua-

\u~~~~~·c~~~~1:!ı~~llt~:1~11~:ı~1.n, t.u- V ahancı toprakları isti la eden ordulara meli yardı n1da bulunan, 
d.cıı biUııu Yalaynnlnrn tnhnmmlll e- har p mıotake larına top, tUfenk k&çu·an 

Gece ve gündüz beraberdirler; yalnız 
içtikleıi su ayrx gidiyor. Sokağa 
çiksala.r beraber, tiyatroya gitseler 
beraber ... Hülisa. ömürleri hep bera
ber geçiyor. 

Birinin ismi: Furiye, bir fabrikada 
amleba.şı .. 

boltıb t fılemıu mUktl.fnU clbetto)d 

Sona ':e katılllıudır! B . k l d •• 1 h •• •• lc!a.ctıJitÇin lıMisoahıdo Amerika tııU- • •• a. n e. r er, un ya su unu 
Qı.:atnı dr> fular tanı. bir l~p.~yotlc 
lltı '1\t:Ukeeıtu ve ıırotestodn bulun- b ı 1 d d 

11 ~~~"~;~:~~~~~~~~~~~~:;Ş:I . .. .. a l.a ay· ao.ların baQın a ır· 
f ~noın ~\1 l. nü sun sörUl·Örq~ k( dtio- • ., ~ 

s. 111 tı' 1 en bllyUk d mokrnslsl 'dilıı u 1c1ioJ'i-u o l\ndnr ıcı1rn. t ıı lııı '"tır ' ' • lllıyacak csnslı bir suıiın do'ğrü tier-

Ötekinin ismi: Dezarmeni. Bir §ir .. 
kette katip. Bunun kü~ük bir otoma.. 
bili var. Pazar günleri karısını, ar .. 
ka.da§mı ve arkadaşının kansnıı alı
yor, beraber gezıniye gidiyorlar ... Ge.. 
zi.yorlar,· gUlüyorllll', eğleniyorlar. 

Geçen yaz pazar ta.tili,nde (DoVil) 
'Plajına. gitmeZden evvel c Furiye)_ 
nln karw, arkadaşına~ ıı? h!t tcı/Znın, intizam. sulh ve omnl· ı .. l.ı.ıı at~lclilo muuhcdc lıozı:mlnnn Dem okra s ı I er letmeğo başlanacaktır. Du harekete 

Jı' lıı.ı·ııııı:ı ıe:ı i~ln birlbirlııo :uıuvazl yol- ~nksız \'CI lrnııuıısuz ı;l; usetlcı.ıuo .t- iştirak edeceklerin başında "kUçUk 

ır 

llu l'tlrUyoıınr: dota bllmiycrek iştirak ctmi.;ıllr. Ar- nntantnı,, mensuplarını gOrUyoruz. 
dar <latııu\'nzı yol doğru oldugu- kn- t1lt bu iki hllyül<' dcmoltrnsfuln biri- L"' t 1 Bunlar uzun zamnndanberl bir ta-
l 1', fiil T'tlnkul ve kun•etll. l\fentnnt- birlerinin maruz bulunclukln'rı zor- ıcı0 e rDBSyone raftan komUnizme, dita"cr taraftan 
~~\le l<!ta hıstynkl olnrnk. iki bUyUk luklnrı anlnınıılnrı Ve hattı har ltct- huydu llug"" un faşizme karşı ınUcadclo lıallndo olan 
hı suıı aynı yoJn 6e,~kcdlyor: Dun- lcı'inLona göre tnnzlın ctmclel'i znnm devletlerdir. 
l •\ıtıc1::kde buna uıuht~.. ııı.ğciınıştlr. Artık demokrasiler ay- önüne ge~eblllr • 
11
1 tı '·~ u. lnglıtereyo dnwştı; hQ.L- nl lstlknmctt.3 yCrilyQrlar ve bu yol- Amerikan ı;iynseti 
~tlol·e tını o.ıuııkl.no uychtrnınklp. lhr'ındn devama mmıMnıfş sörtiuilyor 
~.la ()lnıouuıı emellerine hizmet et- lnr. Hu dn d.Un~·n su1hUnU bnzıııak A ıner ika ve 1 ngllteı e 
~ 0ııt~rıJi~~·oı: Son ~n.ıı.:ıy ... t\Miso51hıln i ti yen de\'lctlel'e knrşı alınan en 

.t' C!tıdltıo t> 1 veçhile Ameriknmn da ıuUl·cmmcl wdl>il'<llr, SU/he lllUVaZİ 
~C'k'ti \ ~ilı·c bir fil rl. bir hattı hıt· • /idi 
l l11rı "ili', Esnscn Amerikanın iı.oa- KreıJ lercdc anıharrTO konmalıdır yoliardan giir ıime r 
tf!.l'd.fJ dlo dtthili vollttkn ıı hariet iŞ· ti 

k t., /e~ına isinin "ıuir.;tN·ek lın! Ynl.ınııeı topraklllrı i tiltı cdoıı or-
"-"' 1 1 Ş••kli knhtılP mnul tıı "'l:!tika · dulıira çok pnrn lfızımdıı-. Bu ordu-

J il Jal> nırı lıu lc.cerrUt siyaseti- lnrı beslemek ıucıchurlyetinde olanla 
erı ııtır Onları -Ce nrc:ıUPmlirdil:1ni 1-
C:fı.A e>tı \"" rn 1nnli ~·ardmıda bulunanlar. harı> 
'r l\"rt \l ... ; oıtu t<'ftkld Qd<'n lngtli:ı: " 
rıı Eltı~uıı~uııılye ı mühim bir nokta- mıntnkalarınn top. ttifek kaçıranlar 
b ıı ikı <'n ka~ırıuu;ı bulunuyor: <'lilnnı sullıUnU bnltalnynnların başın 

11lrıh1rı~o vı thı. n)rı :ı.yrı olsn bile, dtı:olduklnmıı unutmamahdırlur. 
~· tlr.r( <l nıu\nzı ~·ollnrdan m•ni J)iinyn sulhu pnrn hlrst 'c tamahı 
Qr, 0 ·rı.ı sllllklorlni fark clıni .. ~ ~ndUrocok kadar ıııutuıd<lPs Ye tat-

l ~t.ııcrlltn · lı<lır. Bankerler kredi nctıkları dev-
0 1't:ıtıtit , ~ nın bit lrntıutıııtl , nr: o. letlerhı ıınrnyı ııe yol cin sarfedecek-

ka<ta.r lI ~Hlhpcın·orllk umı]'('lf"ıinl • !erini ovveldoıı toommUI etmeli ve 
~ 011 SlltUrınıı~ \"fi <llinnı 1ı11. 1 'lnü komşusuıuı <lilrnılş dovlutlero 

tJQ,,·: F •• Q ı "' 
...-.. , _unçıqo1ı ıırı garip bir mektubu 
~ 'l::N S di.i l\ ı , 

1
•

11 
1\)nten voı.a "ani Bır l'r mı.ı ,• ~clcciıi diyor ki: .. Ne 

il' 1,) di . J 1r\ G ttn.z mcıhur 1talyan rsa laun, biz, ltalyanın umumi 
~lllcttcr ~r.y~I D ~nUnçlo; hnlyanın hnrpte bizim tarafa iltihak etmesinde 

•cbctiy\ crnıycUnclcn çckilroesi mu- 1 DanünC;ionun oynadığı rolü unutma· 
t'arcuı ... c Sinyor Muiioliniyc p k ha· . yız.,, 
~·, · ~"k gar· ı.. tır: ıp vır mektup gönder. Alman ra scfiıi prens Bülov, gizli 
t "Co"at d Q~ ftı •ı:ın b bir muka.,clcnnmc hazırlamı§tı. Bu mu-

'11r•ne . . u cmııı.Jıiz yigitli"i, lcavcledc, itnlyayn,' m~rkeıi devletler 
~"•ılll\a.. Jeıtı beş 11cnedenberi nnaıl 
ıı . .., Yılma b' • . tarafını iltizam ettiti takdirde bü• 
L ı P\.k~ı:. b' . z: ır ıman ılc bcıklcdi· ~ ... bu 

1 
"' ılırıin. Şupheaiz bir çok· n}tnfaatlcr temin oh m» o. du. O turada 

flıı,ı uıreketin k d l)anilnçio Pariııte idi. Bunu haber alın. 
trı· lrdır, Fak ar,111n a Pek Pt•r. 

lllcheyy' at, hıç kimae benim kadar ca Alf red Kapusc: 
hıtirn.ı 'ç. ~· miıtec ılı· o'manugtır - .Ben. dcmiştl. Bugün Cenevreye gi-

"a.dj'·~~ ':i lllklp ed r, Afri}<ada diyon,Jm. Göreceksiniz, bir ayn varma-
. ~dıklarun hl'· lıklıu ına tsrmanırlıten dan İtalya, Fransa lrhlne harbe; lıtiralt 

l:>, ll lin • •lııındodır cı:!etek .• , ,. 
d ..._ • çıoı ec!eb· h ... •• J 
bo •reıı rıdt ik 1 •yalının en parlak Hakikaten özi.ınU tuttu. talyaya 
.,... trıha, •tıin '.n Ben" böyle hararetli ve varır varmaz. Almanların tazyiki altın. 
·•ı kt nı V~p k kl 'b; 11,, kendi . arı m ktltplnr yaı- da ne y pPcııld:ırını b:lmiyen, so a ar-
~ t-ok fa,if nı "' tnazdı. Fikirlerini -da dC:ivüşcn halkı, hattft M usoliniyi ateşin 

·~. ·~ı lıihnt~d~ ~ibi •{ikunetle i:ahar et: nu .ıltl. yılc l1cycca.,a setirdi ve Latin 
lı· tn-4'•ı"n· .•. a"· tta hir ··-·nlar ken- k ~ 1 l d k tt' ... • .......... arucıı er ne var ıma sev e ı. 

• ı rı · b ' ıı- T " ,T_ 1 :ıe fionrıu t ıu-.rı mıyım? .. ,, ıu. Bunlar. hır.Şairin dediği gibi: "Unu-
! u, tulur ıeylcr ôcğildir!..,,' 

kredi açııınınnlıdırlnr. Aııcuk bu tak 
dinl mnsmnların boğaılnıımnsına 
bir nihayet Ycrilcbilecoktir. 

Bazı ham maddeler ,·ardır ki lıer 
hangi hir harbin idnmesi için vUcut
lnrı olzomdlr. tBu ınnddclcrdcn bir 
çoğu dcmoın·at ınllletlcrin elinde o
ıaıı to}lrııklnrıla bulunuyor. 

Bunları olindo tutan devletler, fir 
nıalnr ve şahıslar boynolmilel bir ta 
kıın takayyülll\t Uıdnsını bekleme
den kcn<llllklorlndon bunların satl-
şını talıılit olmcli 'ı~ defterlerinde, 
Jistul riııdo ştipheli müşteriler bu· 
lu ııdurmnnıalıdı rlar . 

Hunu. pek mUfrlt tocerrllt taraftar 
lnrı YO pasifistler ltlrnz edebilirler: 

ı - Pnı:h:ın J\nıeı•ikn ııısır k üre-
• iııo ynyıl "ıı bile .Amcı-ikannı kJm -

Cl c m uhtnç ohn mlnn ve hürl'iyetin · 
<len h iç fc<lnldlrh k etmeden kemli 
yn!'!;i) lo kn\TuJnhilccc~inden <'min 
olduklıwı iı;i n ; 

2 - Sulh tc~ls etmek ~nyesile nlı· 
uıın her zecri h•clhlrin h nrhl <l ın·ettcn 
hn,ku hh· şey olmndı~ınıı innn•lıkln· 
l'I İ<'irı. 

Bunlnrn şunu söylemek ktifi: Dey 
nelınflcl mukaveleleri ihlıll eden, 
snğn. soln snldıraıı ıle\'letler, demok 
rnsinin alncnğ'ı hl\ylo bir tedbirin is-
tikballeri ve gnyolcrl !cin ne kndnr 
zararlı olıluğunu takdir ediyorlar ve 
bu korkulnrım alenen izhar ediyor
lar. 

Demokrntlnrın en hıiyllğ'U sayılan 
Amerika höyle bir tedbir alacak o
luran Irnybctmle olduğu liderliği tek 
rnr eli11e gecirccoktir. Hiç şüphesiz 
1\1 diğer demokrat devletler bu hare 
keti kcndilerlno misal itUbnz ede-
cekler ve lıöylclikle dünyn. demokra· 
ı;tsı blrilılrine sagıam bir bağla bağ 
lanmış olncnk ve kolay kolay bozula 

Amcl'ikn hariciye ııazırı ıtull, 15 
lem muz 19 3 7 de A ınerl kn dış siyasn· 
sıın şöyle lıüH\sn ctnılı;ti: 

J) - il er , (•ydt•n en el ı;ulh. l>tln· 
ya ceroynnlnrınıı knınlınıunok, 

~ ) - Sulhc nıUdahnlclcrle beyncl 
m ilel mesclcl c rl hnlle çnlı~ m a k . 

3) - Jlcynch ntlcl uı unhcflelerc ,.e 
nulnşmnlarıı rJ ııyct kAr kalmak '\'O 1· 
l~I, eder c bıuıhırı tnılhçe tadil et· 
mck. 

4) - JllitUn m lllctlcrin birllılrlcri· 
nln hnld11r111a hUrnıctkl\r k almalan· 
m t enılnc tnhşnuık. 

' · ü) - llUU) udn ekonom ik bir istlk
rn ı• , o emniyet tctıl lnc çalışmak. 

O) - t)IUUılaı•ı tl\hd lt e tmek. Duna 
" mel'lknnm önayak olması. 

'7) - ıı eı·h ımgt b lr nıilletlo bir ta· 
kım tııahhUdntı mııtnıu:mmm nıllnfe 
rit , .o çaın·aşık hJr anlaşma yapma· 
ınnk. 

Mister Hullun bu güzel programı 
bllmecburJye bazı değişikliklere ma 
ruz Jrnlncak. Şu kadar kl mUtecaYlz 
milletler giriştikleri işin vehamctlni 
ııckndar çnbuk 'takdir ederlerse bu 
değişiklik <la o nisbettc nz olacak. 

DUtiln <leYletler bu şekilde bir 
program ynpmış olsalardı bugUn u
zak Şnrktıı ordu l11r biri birlerini bo
ğazlnmazlnr. Avrupanın blrc;ok nıll
Jotlori kucııklnrmdn atıtthlarllc otur 
mnzlardı. 

Artık demokrnai uyaıımı~tır. O· 
nıın yilrlldüğü) olun üzerinde bulu
nnıılar atacnklnrı adımları lyl hesap 
lnmal!dırlar. 

Almanya, lngilteronin bitaraf va 
blgtıne knlncnğr hakkında aldığı 
yanlış bir mnHimata lcapılacnk diln
va harbine a.ttlmı<;ı ve bu onun için 
tılr fcJlı.ket olmuştu. 

Japoııynn, Amerikan blgft.neUğlne 
Jrnpılnrnk avnnturlerlni ilerletmek 
gn.fletlnl gösterirse bu onun ltin fe-
11\ket olur. Almanya ortada iyi bir 
misaldir. 

_ Seninle bir bihse girişelim, is.. 
ter misin 1 diyor, bakalım, sen mi be .. 
nim kocamı kandırıp baştan çıke.rabi... 
locelcaln? yoksa ben nıi seninkini? 
Hem bu suretle kocalarmıızi:d sadaka.. 
tini denemiş oluruz. Çok bir §CY de.. 
fil, 25 frak. Ya. sen kazanırsın, ya 
ben! .... 

Madam Dezarmeni; bu teklifi bir 
az garip ve yolsuz bulmakla bcra.. 

ber: 
_ Peki, diyor. 25 fraDcCJ'Ula ... Fa.. 

ka.t kaybodeceladn! ... 
Ara.dan bir mdUdet geçiyor ma. ... 

dam Dezarmcni, arkadaşının kocnsiy .. 
le mUna.sebetc giri§tiğini, hattl seviş 
tiklerini, gizli gizl buluştuklarını an .. 
tıyor ve loskanmağa başlıyor. 

Bu lcmka.nçlık gün günden artıyor 
ve nihayet bir gün, kocasiyle arkada.. 
emm bulU§tuklan yeri öğreniyor, ko .. 
camtm bir satırla. :rnkibini nğır suret 
re yaralıyor ... 

Şimdi te mahkemede. Hakim: 
_ 'Mn.demld bahse gir:işmi§Sinlz, 

§U halde kıskanmamnnız ıa.zım gclmez 
mi 1 Halbuki eiz, arkadaşınızı eat.tr 
la dört yerinden yarala.nuşsınız? .... 

Madam Dczarmeni, hıçkırara.W 
arasında CCVDJ> veriyor: 

_ Hayır! Bir kere ve hafifçe 
wrdwn ... Bırakıp gitmek istiyordum. 
Mini oldular, mecbur ettiler ... 

Madnm. (Furiye) hükiıni:ı sorgula.. 
rma cevaben: 

_ Koca.mı ilk gördüğU gün de. 
li gibi olmuştu.. Aklı başından git.. 
ın.işti... Ben, alay olsun diye 100 franli 

. bahse girişme~i teklif dim, O: "ot. 
mo.z, dedi. 100 frank çoktur, 25 oL 
sun ... ,, Kararlaştırdık. Bu para ile 
hep beraber bira içecek, eğlen~ektik. 
Halbuki sonu fena oldu. Fakat, be~ 
öldürmek istemesi doğru değil. Ma.. 
demki bahsi kabul etti! ... 

HA.kim gUlUyor: 
_Ölmediğinize şUkredin!. ... 
Diyor, davacı sağ kolunu gösteri. 

yor: 
- Fakat, sa.kat knldrm! .... 
Mahkeme; madiin (Deznrmeni) yi 

6 ay ha~ ve 50 frank para ceza.sına 
ve rakibesine de a~ca 5.000 frnnk 
tazmlna.t vermiyc malıkfun etmi.5tir • . 



Süieymaniye, 
ş e lf®1f sta <dl on <dl a 
~ ~ ...... ,,_., ---= ~ ---- 4-?9 

Topkapı:2 
Eyüp:O 

Bu netice üç birinci küme takımı
nı sonunculuk için ayni puvana 
getirmiş oldu . 

Dün Şeref !:.tadının berbat ve oldukça 
pm an aha ında ilk birinci küme lik 
maçım Top!(apı ile Eyüb yaptılar. Bu 
oyun bu ha!ta oynanan maçların en mü
himmi ve atfıkadarlarınca en heycanlı-
rydr. Çünkü likin sonunda giden Top· 
kapı ile kendini müsavi puvandan doku. 
zunculuJ:ra rükscltebilecek olan Erüb ta
kunı, maçı kazanmasiyle Süleymaniyenin 
üstüne çıkacak ve bu suretle müsavi ku
\'andan kurtltlacaktı. Topkapr ise ken
dini sonuncu olm:ıktan kurtararak mü -
savi pm"ana geçecek ve bu suretle oto
matık olaral· küme ini değiştirmekten 

l•urtulacaktı. lştc her iki talnm da bu 
haleti ruhiye ile \'e hakem Suphi Batu. 
nın idarrc:.inde oyuna çıktılar. 

lki tal:ım da bütün tecrübeli oyuncula 
rını b:.ı ı:on imtihan için seferber ederek 

ic:. b., ına gelirmi!;ti. 
Töp' pı: Abdıflkadir - Tahsin, Ah· 

ır/, • Emin, Osman, Talzsin - Salalzad· 
ı m. Ziya, Kamil, llnydar, l'aşar. 

E .. ;ıı..: llalid • Alôcdditı, Farnk • Nrt-

1i, Şiikrri, - Fcrdı - Zavcm, Scşct, lekôi 
Mehmet, llaydar. 

Oyunun ilk dakikaları her iki tarafın 
büyük bir enerji ve azimle oyııamalarıy
la geçti. lki taraf da temiz ve düzgün 
hücumlarıyla muhakkak maçı lehlerine 
çe\'irmek için çırpındılar. Bu arad Eyü

bün kuvvetli bir hücumu az kalsın Top
kapıya pahalıya mal olacaktı. Fakat on. 
lar da bütün gayretleriyle güi:rrcmı'l bir 
haldeydiler ve gol yememeye de ahdet-

miş gibiydiler. Bu ahitlerini de pek ftlfı 

birinci devrenin sonuna kadar götürerek 
devreyj hcrabcrlikle ve gol~üz bilirdiler. 

Ikinci devrede sahadaki çamurun fe
caati oyuncuları oldukça yıprattı. Bu 
yorgunluk Eyi.ıh takımında daha f::ızla 
gözüküyordu. Topkapılılann bu devrede 
çok çalı~maları kendilerini muvaffakıye

te gotnrdı.i.. Ve uzun olmıyan fa ılalarla 
yaptıkları iki golle maı;ı 2-0 galib biti
rerek klüp!crini sonunculuktan kurtar
dılar. 

Beşiktaş:6 
Istanbuls o 

Oyun tamamen Beşiktaşın 
mıyeti altında oyna r~! 

haki-

1 :ıla11lmlspo1 kalcdsinin 

Ş re! tadındakı ıkinci birinci küme 
maçını, B~ikta~la İstanbul por yaptı. 
Hakem Caferin idare inde oynanan bu 
O) una Beşikta )ılar: M clı,net Ali, - Hiis
tıii, Em•er - Fıwl, Feyzi, Rifal - Eşref, 

Sere/, Iiaklu, Rıılı•ntt, Jlayati den mü· 
t~kil bir takımla çıkmı~lardı. htan. 
bu!sporlular da: Mrrdi - f/asan. Samih • 
lsmnil, Or/11111, l/a\'ri - l\'ejarl, lsn•el. Sa
n · AJnnıı, l\emal Abbrıs c;eklinde ı;ı!.·. 

tı 1 ar. Jrtın htanbutc:ponın hücumu ile 
bac;ladı 'e ilk çc}'rcl, '-<'lOte kadar da mü· 
l ım Jı,·en c;mı i ·nhh nrın hücumu ile 
g ti. Fa1,at Be •).la m a~ıra )aptı;.ı 

mu ir hiıcumlar. l tanhul~por ınüdafa. 
a:-ı ıı o'du!,ça mt kiı' :ıta f:C\ kcdirordu. 
13 ~ı'.l lıl'.ırd3 hu ün 11:01 acktlerini ı::an

kı s:ımp1 ,·onlukları ::ı mt r ir 0lur 1.an
niy)e fa1111~ ,tırm·ı1 ıç'ı t- r gayret \ar
dı J !'.ltt.'i bir aı alı! f:ı ol yapma1' i
~in Şerefle Hakl,ının • ız dalaşm:ı~ını 

R'\•redcnlcr de pek '"t!tı hı et tiler. Serefin 

bir 1mrlarışı ..• 

gol krah olmak için arf ettiğı enerjı de 
dıkkate d ğerdi. Ama bu enerjisi ..,erefi 
dört gol ) aparak gol tralı olmasına ka
dar da götürdü. Deucnin ortalarına doğ 
ru Beşiklnşm bariz hakimıyeti altında 

bir taraftan da balçık çamuru ile müca.. 
dele eden lstanbul por müdafaası çok 
yorgun hir halele ancak topu iade edebi
liyorlar, buna mukabil B~iktaş muha -
cımlcri ibt üıotc yaptıkları hücumlarda 
attıkları şiltlerle takımlarını galibi) ete 
'e ha ımlarmı da ma"l\ıbiycte ürukle
dılcr w do:du Şeref \'a ıta~yle olmak ü
ze c tam altı gol yaparak oyunu 6-0 leh. 
l rine bıtirdıler. Alzmct Hrs'ut 

r, Galatasara~ 
.meye ayrıldılar 

lıümenin sonuncu vaziyetinde kaldılar 

D V N oynanan maçlarla lik maç
.an, bir tanesi müstesna, ta

amcn bitmi~tir. Ekiplerin aldıkları 
• puvanlara gore, kümenin sonunda üç 

takım beraber pm anda bulunu}·Ôrlar. 
Bunlar da, Süleymanıye, Eyüb, Top
kapıdrr. Şimdi bu takımlar bu hafta 
içerı:inde yeniden kur'a çekerek biribi
riyle çarpı.acak, ve küme sonuncusu
nu orta) a atacaklardır. Kümenin ba· 
şmda m:.ıs.ı.vi puvanla D~ikta~la Fe. 
nerbahçc bulunuyor. Bu hafta oyna
nacak Güneş - Vefa maçı neticesi milli 
küme tasnifi için kıymetsiz olduğun- I 
d.fln bu sene !•ence. - Beşikta~ - Gün~ş 1 
ve Galatas.:ı.ray milli kümede lstanbu- i 
m tem il edeceklerdir. ' ··············-·· .. ······················ .... ··· .. ········· 

Kasımpaşa: 6 
Doğanspor: O 

Dün yalnız bir tane ikinci küme küme 
maçı oynanmr tır .. Seref stadında yapı

lan bu müsabakada, Kasımpaııa baştan 

ba~1 hftkim bir oyundan ronra. Doğan. 
!::poru 6·0 ycnmic:.tir. 

Gnyri fr.<lcrPlcr aı asmtla 

Galatasaray 
Arnavutköy 

Dün sabah Tak im stadında, gayrifc

dcrc khipler arasındaki stad liki maçla

rına devam edildi. an - kırmızt takım

la Amavutköy arasında o~·nanmış olan 

musabaka iki tara~ın da birçok fırsat. 

!ar kaçmnalcınndan sonra sıfır - sıfır be

raberlik ile ncticelenmi~tir. 

Yağh 
Dün Çcmberlita5 aile bahçesinde ya

pılan yalfü güreş müsabakalarında şu 

neticeler alınmıştır: 

Vasat sıklette Silivrili Musa, ortada 

birer kişi yendıkten ı::onra arabacı Meh. 
metle Silivrili Reccb berabere kalmışlar
dır. 

Ba~ta çok heyecanlr bir ~üreşten son
ra. Ali Ahmet Balıkesirli lbrahimi yen· 
miştir. 

,, 1ıııııııı11111111uırıuıınw11uıııııııımıtııuıuıınınnıınııNllllftlllllnu 

Galatasaray 
Yüksek murakabe 

heyeti 

Nizamnamenin 
değiştirilmesine 

karar verdi 
Galata aray klulıü ) ük~fr murakabe 

heyeti diin sabah klüp merkezinde bir 
top!antı yapmıştır. I Iemcn hemen bütün 
e ki (ialata araylıların iştirak ettikleri 
bu topbntıda, Ankarada açılan yeni şu. 
benin te ckki.ılü buyük hir memnuniyet
le ka~ılanmı .. bu \'aZİyet karşı ında 

meydana çıkan birçok ihtiyaçlar düşünü
kre\ n".,amnamenin t. diline karar veril
mi tır. Bu karara göre, ayrılan komis
yon, 15 gün zarfında ıeni bir nizamna
me projesi hazırlıyacak, ve on beş gün 1 
sonra toplanacak umumi kongreye bunu 
arzedecektir. 

iiaksüm s'tatdlan<dla - -
Beykoz:3 1 

Süleyman iye: 2 
Dün Taksim stadında günün ilk lik ı 

maçı, Beykozla Süleymaniye takımları 

arasındaydı. Bu maça iki taraf şöyle çık· 
tılar: { 

Beykoz: Safa, - Bahadır, Halid - Meh
met, J(cmal, Sadeddin • Bilal, Galib, Şc
lzab, Said, Todori. 

Süleymaniye: Nrıri • Ru1ıi, Bıırlıan • 
Reşit, Orlıau, !bralıim - Süreyya, llam
di, Daniş, Muzaffer, lbralıim. 

Hakem Burhan Atak'ın idaresinde 
ba~lıyan oyunun ilk yirmi beş dakikası 
karşıİıklı hücumlarla geçti. Yağmurun 
mütemadiyen yaf:rması, sahanın vıcık vı
cık çamur olması bu akınlarda bir netice 
alınma ma mani oluyordu. Nihayet 35 
inci dakikada Beykozun lehine bir pena) 
tı oldu. Ve günün ilk golü bu sayede ya-

pıldı. Beş dakika sonra, Süleymanbt 
yine bir penaltıdan beraberliği tenıitı 
ti ve devrenin sonlarına kadar bu ~ 
yet böylece 1·1 devam etti. Son daJY 
larda Beykoz lehine bir penaltı old~ 
san siyahlılar böylece ikinci goU 
attılar. Ve üç penaltılık ilk devre t>O. 
ce 2·1 bitti. 

lkinci de\Tenin İlk kısrmlarr gol~ 
geçti. 20 inci dakikada Şchap şaJısf f 
gayretle takımının üçüncü golünü )'3 ( 

Bu golden sonra Süleymaniye hakirl'I ( 
namıya bm;ladı, fakat muhacimter 
sıkışık oynadıklarından gol çıkaraJJll) 
lardr. 

Ancak son dakikalarda Danişin ıı> 
ile bir gol attılar ve maç 3-2 Beykal 
galebesiyle bitti. 

Güneş- Vefa 
Hakem yağmur yüzünden oyunu 
30 uncu dakikada tatil _ etti. ~ 

Taksim stadında günün son ve en mü-ı altında 30_dakı~a oymyan takımlar~ 
him maçı, Vefa ile Güneş arasında idi. berabere bır vazıyetteyken hakem o) 
Nihadın hakemliğindeki bu maça iki birdenbire tehir etti. 1' 

takım şöyle çıktllar: Filhakika yağmur pek şiddetli ~ 

Güneş: Cihad - Fart1k, Reşad - l'ıısuf, yordu. Fakat bizce bundan dola)1 ~ 
Rıza, Omcr • Salalıaddin, Rasilı, Melih, nu tehir etmek icab etmezdi. Net ~ 
Mrırad. Rebii. ayni yağmur altında, Şeref stadı11 ı 

Vefa: Mıwalılıid - Saim, Sefer - Sii- ~alatasaray • Fenerbahçe maçı pelc~ 
lcyman, UU/i, Abdiiş - Mıılıteşem, llıi. ınkıtaa u~ramadan oynann:ı~tı. ~ 
seyin, Şı?krü, Latif, Mehmet. hakem Nıhad, nedense kendı ıdar 

Oyun başlar başlamaz yağmur da hı· ki maçı tehir ederek lik ma.çlannJ11 ~ 
zını arttırmaya başladı. Mütemadiyen hafta nihayctlencmcmesine sebeb ol, 
berbat bir hale gelen sahada bu yağmur tur. · O.!.;,; 

ikinci kir koşus~ 
· da yapıldı 

GaOaıtaısarav blır~ncn, lBeycğol\J0 SfP>©>r DB<lncD0 Fernerrbalfıçe üçüne 
~tYıneş tdlör<dllYınclYı oldu r. 

Beyoğlu halkevi tarafından tertip edi· tasına geldikleri vakit, Galata~ylı . 
len senenin 2 inci lm koşusu dün Kadı· rahim bu müsabakayı 38 dakıka ıs f 
kt>ylincle Fenerbahçe stadı ile Belvü otc niyede alarak birinci geldi, 30 metrt 
li arasında gidip gelme olmak üzere ya- kasından Artin 2 inci, biraz sonfil ıuf 
pıldr. Sokrat 3 üncülüğü aldı. Receb, 4 

Kosu !:On derece heyecanlı oldu, hare- oldu. Neticede takım itibariyle: .,. ~ 
ketten vansa kadar sıkı bir çekişme İ· 12 puvanla Galatasaray birinci, 3::ı 
cinde geçti. lbrahim, Receb, Sokrat, ve vanla Be)•oğlu spor ikinci, 36 pu'"@ 
Artin bütün koşu müddetinde biribirini Fenerbahçe üı;üncü, 37 pu\'anla da~ 
arkada bırakıl orlardı. Fakat \'an~ nok. neş 4 üncü geldiler. Receb Ali !!JI . -- , 

lstanbuls/>Or miıaafaası bir Besiktas akınını keserkt' 
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Fenerbahçe Galatasarayı 
?Ja~Htası~ 3 - 2 rn ağ 1-a p 
A.gağımıza gel.en 

etti 
fırsatı 

kaçıı magaJım ! 

Havanın fenalığına ve sahanın beı bat vaziyetine ı ağ men 

k
Gcçcn g1m bizim gazetede bir haı•adis 

Çl lı: 

f Lctonyo./ı/ar bu sene için büyük bir 
Ulbol Prograı•,ı hazırlamışlar, Avrnpa-

11111 birço/~ bityiik takımlarıyla mılli 
1

81Z~rlar ya/Jacall/ar, bu arada 22 mayısta 
JUkre t J .• k ş c '<omanya mıllı takımıyla da 
arşılaşacak/armış ..• 
A.yni Programa gorc, şimalli sporcufa_ 

rııı lngilterc, l'olonya, lsreç, Çfkoslovak
Ya uc Avusturya takmılariyle de maçları 
vardır ... 

Ben bu lıaı:'1disi okurken "Aman fır
sat ayağımıza geUyor, inşallah kaçırma
Yız dı·,. d"" ~ d'" •• JC ıışun um. 
f Çiinka şimaUilcrin ne güzel, ne temiz 
ı:tbo/ oynadıklarım, son olimpiyatlarda 

J'ak· oıen g<irmck fırsatını bulanlardanım. 
/\.Bu şimal takımlarından birisi olan 

?'Vcç/il, r, bizi yendikten sonra ta dö-
11111· 1 ına e l.·.ı iar y:tksclmeye muı·af fak ol-
1~ltşlardz. l/a/l<i beNcnmiycn bir talilı-
sızlık ve k t ·· l · I l · d · w .o u nr ıa ;:e1,ıın ga rınf' ugra. 
~nasalar(fı, bclkı diln)'a şampi)'onluğıma 
adar da yiıks. lcbilcceklcrdi. 

Biitıi.n bıınları biUıkten sonra, bir şi
nıaı lak ğ' . ıı.ımm R01,za.ıyaya kadar gelecc-
ını duyuııca, elbette ki bunu ayağımıza 

ızcler. ve karı11Jmaması icab eden bir fır
sat tJfara/; giirmerı icab ederdi. 

Şimdi l izim f cdcra., }'ona düşen bir iş 
1'a d • r •lT. Bu SC1l(J zaten lıcr istenilen maçı 
J'a•;m,ak m::usımda olı/uğrı anlaşılan Le
lon/aiılarfrı, dcr!ıal mulıaberct•e girişil -
lıı;:ı •• 2? -
1
• • • - Mayısta Biikrcşte yapacakları , 

7 
ırı~tan sonra buraya ela getirilmenin yol 1 
arı rıramlmalıdır. 

1 .
11ôYlc b:r ta!:ım, memlcı~et için tam 

Jır i'euili/: olacağı gibi, yalmz Roman-
----~~~~~~~~~~~~~· 

.,...,, 

• oyun epı 
heyecanlı idi 
Bu müsabakanın 

en büyük 
hususiyetı yarıda 

kalmadan 
nihayetıenmesin

de oldu 
Galatasaray - Fenerhahçe ta!:ımlarr, 

dün, Şeref 6tadında. likin son mühim 
m:ıçını yaptılar ve Galatasaray beraber
li.~i de~il, galibiyeti dahi hak ettiği hal
de 3-2 mağlfıh oldu. 

Bu yağmurlu ha\·ada, böyle mühim 
bir maça ne düşünce H? mantıkla sahne 
olduğunu bir türlü anlıyamadığımız üstü 
açık Şeref stadını, sıçan deliğini andıran 

bir ınethaldcn güç bela giren ve ayni 
müşkülatla saatlerce bekledikten sonra 
dışarı çıkabilen dört bine yal-on spor me 
raklı3ı. daha doğrusu spor fedaisi, dol· 
dumm~tu. 

Galatasarnylılar sahaya şu eksik kad
royla çıktılar: 

Necmi • Adnan, Salim - Fazıl, f..'ıı

bar, Mustafa - Danyal, Haşim, Bülend, 
Sülevman, Necdet. 

Fenerbahçe ise şu kadro ile oyuna 
başladı: 

Necdet - Lebib, Sedad - Mehmet Re-

yadaıı buraya kadar getirmek de masraf 
noktasından kidf etli bir iş olmıyacaktır. 

Letonya /akımınuı, Romanya seyaha
ti, tam mmıasiylc ayağımıza gelmiş bir 
fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak, cidden ya_ 
zık olur. 

1. M. APAK 

~~~-J\H~"""'---7> ... --~ .... \.~ -_,_, ~ ~~ ,/""' 
..._ -._ ~-- "'r' "" r· .· 4"" 
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Şeref stadında balı/, avlıganlar ! 
Dünkii, Galatasaray • Fenerbahçe ma-

rınaa . 
ı·k· : oyuncular kadar faalıyet gösteren 

ı 1.·ı . C 'şı tıardı ki, bunlar da 'HABER" ve 

ı~'!11lıuriyct gazetelerinin foto muhabir
.. , 'Ydi. 

1 
11 

er zamanki gibi kale direklerine j'aS• 

daı·~arak fırsat kollıyan bıe arkadaşların 
oı b' 

görd .. ır aralık ortadan kaybolduklarını 
fa 

1 
ıtk ve bir iki resim aldıktan sonra 

la ı a ısfaıımamrılı için matbaaya kaçtık-
rına hiikmellik. 
Fakat ·· b k bi • musa a anın inkıtaa uğradığı 
r sırada b" • k"l • fıncı k' .. ı~ım ·ı erin stadın deniz tara. 

iör .~ 1 buyuk kapısında,, içeri girdığini 
Yar~~tl'şaşırdık. Bizim foto Ali, elinde 
Yord e ıne Varan koca bir balıkla ilerli-

11. Stadl 
sakı 

1 
arımızda lop lnpçuların vr 

nıa z~zMa~ın bulımdu.~unıı biliyorduk a • ... 
11ıi;tik0·~ balı~ satıldığını lıiç görme
lin1· • açı bır saniye bırakıp foto A· 

n J'anın k tınaıa ~ a oştuk, bunları nereden sa· 
J'İ1'1ce 'R.ı~ı öğrenmek isledif,imizi söyle

Şırın foto muhabirimiz: 
- Ne ·· b dık d . mımase .et yalıu! Satmalma -
• edı r · k liıı<1 • esım çe erken sahanm KÖl 1ıa-

ı:erc:· olu~~' bize l>alıll tutmak illıamırıı 
de '· ~ogazlı olan bizim Sal<ihaddinirı 

Cebmd l ellik l e n ta varmış. Ondan istifade 
ofı,.' zem de yalmz bu elimdeki def:il 

... a ''ak b ' 11nıda • m balık yal·alariık, Jzapmm ya· 
Al ,çuna buna dağıl/ık. 

ııhtere k 
1lıaça lclen~r ~. ~J'ıtdcularmıız, içınizdr Foto Alinin bJlık a\·ından dönü~ünün 
ayniyle h k. · J u ar a yazdıklarımızın re;:ımidirl 
, ıa g 

1 
.Q ıkat nlduğwm bili}•orlr.r n-

~ . e tnıyP.n/ d b w J(ıma • E't f' ım1ın dn 11r11 nltfu -
l ~ı al:~~nsınlar. Rıe \'azıyı "Şaka" iJ?~. 
tseridw. a koymamız. sırf bir alışkanlık 

llem 
' Yafmmlu havalarda denizden 

hiçbir farkı nlııııymı stadlammzm, ba
zan i11çanlamı brılık avlamak merakını 
11ya11dmnası:ırla12 tabii ılaha rzE olabilir 
ki! 

f 

mışken hakem - şüphesiz yanıldığı , eya 
iyi göremediği için olacak - bunu hata
h bir çıkış addetti ve Galatasaray aley .. 
hine bir frikik verdi. Fikret tarafından 
atılan ve kafayla dahi kurtanlrnası müm 
kün olan top, Galatasaray kalecisinin el
lerine çarparak içeriye girdi ve Fener 
böylece üçüncü, galibiyet golünü kazan-

dL 1 
Oyunun bundan sonraki kısmı, müte

vazin vaziyette devam etti ve her iki ta 
rafın gayretlerine rağmen netice üzedn~ 
de bir değişiklik husule getirmedi. l 

Dünkü maçta, Galatasaray takımı, u· 
mumiyet itibariyle fena oynamadı, ve 
yukarda da dediğimiz gibi, galibiyeti, 
hiç olmazsa beraberliği hak etmişken, o
yun esnasında eli sakatlanan kalecisinin 
kurbanı oldu. 

Galatasaray kalecisinin bir kurları§t ... 
Müdafaa hattı ve orta muavin iyi, S..ı.

lim ise harikaydı. Yirmi iki oyuncunun 
en iyisi olan Salim, bitmez tükenmez h:r 
enerjinin canlı timsali oldu. 

H!if • -

Salim Galatasaray kalesinin öniinden 

şat, Augclidis, Esat - Fikret, Bülend, A
li Rıza, Niyazi, Naci. 

l\façtan bir müddet, evvel öldüğü ha
ber verilen Galatasaraylı E~fağın karde. 
r;;inin hatırasına hürmeten bir dakika 
durulduktan sonra, sarı kırmızılılann se
ri bir hücumu ile oyuna başlandı. Bunu 
derhal Fenerin soldan yaptığı bir akın 
takip etti. Oyun bir müddet mütevazin 
bir safha arzettikten sonra, Fenerin bir 
az daha ağır bastığr gürüldü. Maamafih, 

san kırmızılıların müdafaa hattı güzel 
bir oyunla Fener mulıacimlerinin akın
larını durdurmaya muvaffak oldu. Bil
hassa Salim. her zaman olduğu gibi can
la ba~la çalışarak birçok tehlikeleri ber
taraf ediyordu. 

Şeref stadı "tribünleri'' nin "semavi 
çatısı .. altmda ki1ğıt kalem çıkarmak im 
kansızlığından dolayı, not tutamadık, 
maam::ıfih, Fenerin, devrerJn ortalarına 
doğru, sağdan gelerek Galatasaray kale
cisinin elleri üzerinden aşan bir topa Bü
lendin vurduğu bir kafa sayesinde ilk 
golü kazandığını hatırlıyoruz. 

Bu golden sonra Galatasaraylılar bir 
az durgun oynadrlar~a da, müdafaanın 
ve bilhassa Salimin ga)Teti Fenerlilerin 
fazla gol atmalarına mani oldu. 

İkinci devreye Galatasaraylılar, Sa. 
limcie;ı mahrum olarak on kişiyle saha
ya çıktılar ve bu yüzden, takımda hir de
ğişiklik yapıldı. Fakat enrjisi birçok naz
lı oyunculanmıza nümunei imtisal olma
sı lfızım~elen Salim, hastalığına rağmen 
on dakika sonra yine yerine geçinc;e, ta
kım eski halini aldı. Bu aralık, Danyal. 
F>::dı atlatarak cidden güzel bir sürüş
t~n sonra 1 Ia~ime enfes bir pas •erdi, o 
da. yakından attığı bir şiltle Galatasa
rayın beraberlik sayısını yaptı. 

·-

bir topu uztJklaştırıyor .. 

Bu gol, sarı kırmızılıları birdenbire 
harekete getirdi ve Fener kale.;i müte _ 
madi akınların tehdidi altında kaldı. 
Fakat, buna rağmen, galibiyet golünü 
Fenerliler attılar. 

Filhakika, Bülendin uzaktan çektiği 

bir şilt, Galatasaray kalecisinin elleri a
rasından kaleye girdi ve Fenerliler böyle
ce - hakiki ve mecazi manada havadan • 
bir gol kazanmış oldular. 

Bir müddet sonra, Süleyman, tehlike
li bir akışla Fener kalesine girerken, Le
bib topu elle durdurdu ve hakemin ver
diği penaltıyı Necdet güzel bir köşe vu. 
ruşu ile kaleye sokarak Galatasarayın 
beraberlik golünü temin etti. 

Bu sırada, Galatasaraylılar, birkaç fır
sat kaçırdılar, Fikretin işliyemiyecek bir 
şekilde marke edilmesi üzerine sağdan 
hücum eden Fenerliler de neticesiz bir
kaç akın yaptılar. Bu akınların birisin· 
de, Bülendin ayağında bulunan topa. 
Mustafa en tabii bir şekilde şarj yap-

Muhacim hattında, başta Necdet bu .. 
lunduğu halde, Danyal ve kısmen Süley
man muvaffak oldular. Haşim son ıa • 
mantarda dribling yapmak merakına düş 
tü ki, bunu gerek kendisi, gerek takımt 
hesabına hiç de hi bir şey olarak gör
müyoruz. Bülendin, orta muhacim oyun
cusu olarak muvaffakıyet gösteremiyece• 
ği fikrindeyiz. Yerini - ki bu yer herhal
de sol açıktır - bulduğu takdirde mu .. 
hakkak ki, en iyi oyunculardan birisi o-
lacaktır. t 

Bu sene, hiç de fazla kuvvetli bir ta .. 
kını olmıyan fener bahçe, muhakkak ki, 
dünkü oyunda bütün randmanmı verdi 
ve bütün oyuncular, ellerinden gelen her 
şeyi yaptılar. Taknnm en iyi oyuncusu. 
şüphesiz, Esattı. Fikret, Salimin k.arşt

sında mevcut değildi. Bütün faaliyeti 
dribling yapmak suretile alkış toplama• 
sına mfuıi olan Salime kızarak tekme at• 
maktan ibaret kaldı. Derhal şunu royti .. 
yelim ki, Fikretin en iyi futbolcülerimiz• 
den biri olduğunu hiçbir zaman inkar 
etmedik, fakat iyi bir futbolcü olan Fik .. 
ret, çok ama çok berbat ve şnnank bir 
sporcudur. 

Dünkü berbat oyunundan sonra bile, 
omuzlar üzerinde dolaşan ve belki de 
hep bu yüzden şımaran Fikret, eğer her• 
kesin takdirini kazanmak istiyorsa, her 
şeyden evvel, hatt~ oyunundan evvel 
centilmen bir sporcu olmaya ehemmiyet 
vermelidir. 

Dünkü maç için söylenecek son söz 
şudur: 

Günün en büyük hususiyeti, havanın 
berbatlığına, ashanm tahammülsüz ça· 
muruna rağmen, üstelik bir de karanlığa 
kalan bir maçın yarıda kalmadan niha
yete ermesiydi. 

Oyuncular, topu balçık deryasından mttmnıya çalışıyorlar 

Ankara ve lzmir lik maçları 
Ankara, 2 (Hususi) - Bugün yapı

lan lik maçlarında Ankara gücü, Deınir

Çankarayı 2 - 1, Harbiye de Ankara 

sporu O - 1 yendi. 

İzmir, 2 (A. A.) - Bugün yağmurlu 
bir havada devam edilen lik maçlarına 

Alsancak Demirspora galip vaziyettey • 
ken şiddetli yağmur dolayısiyle maç ta-

til edilmistir. Doğanspor • Yamanlar 

karşılaşması 1-0 Doğansponın lehine bit• 
miş. ve Üçok da Ateşsporu 2·1 mağlitP. 
etmiştir. 



lngiliz siyasetinde 
büyük değişiklik 
olması bekleniyor 
~ Baştarafı l incide 

mel taşı olarak muhafaza edecek, fakat 
umumi bir sureti tesviye bulmıya da 
çal şacaktır. 

• 

dir. İcap ederse pratik bir reforma ama
.deyiz. 

Fakat hiçbir suretle teslim olmaga 
değil .... ,, 

Malum olduğu üzere İngiliz Hariciye " Ümit kesm~yelim ,, 
Nazırı Eden ile, Başvekil Çemberlayin Milletler Cemiyeti Umumi Katibi A-
arasmda oldukç;;. geniş görüş farklan venol şu beyam.tta bulunmuştur.: 

vardır. Şimdiye kadar gene hariciyede "- Milletler Cemiyetinin muvaffa R 

mühim bir vazifede bulunan Van Sit- kıyetsizliğe uğrcıması yüzünden, kendi-

tart ise Çemberlayinin fikirlerini tervic sinden ümidi kesmemelidir. Zaman va-
eder. 

Bu zatın Başvekil tarafınd.ın Ec!enin 
yanına verilmesi bu noktadan mühmi -
dir 

mı c'ler Cemiycnin zafı ve 
u \'Veli 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti radyosu dün akşam cenup Afri· 
kası başvekili general Smuts ile genel 
sekreter Avenolün Cenevre müe1>Seıesi 
ve kollektif cemiyet si6temi lehindeki yıl 
başı nutuklarını neşretmiştir. 

General Smuts, ezcilmle demiştir ki: 
"-Bütün dünya lıugün~ kadar Av-

rupa devlet adamlarının tnaımadxğı bir 
vaziyette bulunuyor. Batıda fikirlerde 
ve işlerde büyük bir kanşıklıl: var. Do
ğu, neticesi hen~ meçhul bir taarruz 

hareketine başlamak için bu k~rışıklık 
tan isifade etmektedir. Milletler Cemi
yeti böyle bir vaziyet karşısında hare -

kete geçebilecek kadar kuvvetli değil· 
dir. Zira, henüz genç ve tecrübesidir. 

Krndisi hakkında yapılan itham budur. 
Ekseriya Milletler Cemiyeti, Gran· 

dinin düşündüğü gibi, galip devletlerin 

hakiniiyetini czclileştirmı:k için yapıl· 
mış bir mekanizma olarak gösterilmek
tedir. 

himdir. Halen işlerin idaresinden mes'ul 

olanların cesaret ve ihtiyat göstermele· 
ri lazımdır. Vazife çok nazil::tir. 

Millelter Cemiyeti, ıimdlki ihtiyacları 
karıılayabildiğiııi isbat etmiştir. Dünya 

da binlerce insan cemiyetin yüklendiği 
vazifeyi bagarmasını beklemektedir. 

Milletler Cemiyeti, canlı bir- teşek • 
küldür. Bu itibarla islah edilebilir. Fa· 

kat şimdiki pal:tt:ı asgari bir teahhlit 

haddi vardır ki bunsuz ne Milletler Ce 
miyeti, ne de beynelmilel teıriki mesai 
vücuda ,etirilc bilir.,, 

Avenot, Milletler Cemiyetinin, ban • 
şın muhafazasını iıtiyen milletler için 

mutlak surette lazım olduğunu bildire -
rek sözlerini bitirmi§tir. 

"Milletler Cemiyeti ölecektir! ,, 
Berlin, 1 (A.A.) - Göbbelsin Al· 

man milletine hitap eden r.:esajı dün 

akıam bütün Alman radyo postaları ta· 
rafından neırcdilmittir. 

Göbbelı dıı politikadan bahsederken 
şu sözleri ıöylemiıtir. 

''- Veraailleı muahedesi ölmüıtür. 

Onun neticesi olan Cenevre te;skilatı da 

ayni akibcte u~rayacaktır!.,, 
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Romanya yahudileri 
R~::,·:~a Türkiyeye 
g .. diyor } b•ı• J • 

ikameti esna m~~i:i;:.:a~a~u~;:~:a ge e ı ır er mı . 
cak, imparatorluğun tecs ü5ünü tcs'iden • 

yapılacak büyük a kcri geçit ile .N'apoli

de yapılacak bahri bir geçit resminde 
hazır bulunacaktır. 

Roma ile Napoli körfezinde llitlcrin 

§Crefine levkalfide ten\'irat yapılacaktır. 

Ç i n Japon 
h a rbi 

C.- Uııt;turatı ı incide 

Tokyo, ı (A.A.) - Yılbaşı münalic· 

betiyle netırcttiği hlr beyannamede hü
kumet ezcUmle diycıt lti: 

••En bUyiik arzumuz, Çin anlaşmaz· 
lığının çnl,uk surette hallidir. Fakat 

millet h3rbe de~m etmek busundan 
geri durl'tl'1mahdır. Zira, Şan Kay Şek 

bütün Japon ısulh tekliflerini reddeyle· 
mektedir. 

Japonya. son dakikaya kadar onun 
fedakirlıklarda bulunmasını bekledi ve 
Umit eyledi. Fakat, bugün, memleket 

Çin - jopon anlaşmasına mani oaln 
bütün gü~lükle.ri yıkmak için her türlü 

vasıtalardan istifade eyleyecektir. E
sasen üçüncü devletlerin bir müdaha -

lesi vSki olmasa idi, sulh Uzak Şark1:a 
şimdiye kudar çoktan temin cdilmit o
lurdu !.,, 

Uaşlıınıfı l incide 
el bir Almanya ola,..ak şekH<le tedbir 
Jerc hn1.ırlnnınas1 clolnyıslln Roman 
yadan yüz hinler<'e Yahudiuln hic
ret etmesi muhakkak görülUyor. Hat 
tlt komşu birime devl ·tin bu ihtimale 
ltarşı hudutlarında tertibat aldıkları 
da bildiriliyor. Ilu Yn1.iyelte Jloınnn
ya Ynhudllerlniu kUtlc halinde mem 
Iokctimizo de hicret etmeleri ınev
zuubnhs olabilir mi? 

V!'!rllen malfımatr. göro Hornnnya 
ile aramızda mevcut bir anlaşma, 

böyle bir hicreti imkflnsız bırakacalc 
mnbiyettecllr. Filhakika 'l'Urkiye ile 
Romanya arasında. l 025 senesinde 
akte<lilmiş bir anlaşma mucibince 
hiçbir Homanya tohcası (cllplomnt
lar ve konsolosluk memurları mUs-
tesna) Türkiyede iki aydan fazla 
fknmet edemezler. Al~slnc hareket 
takdirinde Türkiye polisi onları hu
dut harici eder. Yahudiler hicret e
derlerken Romanya vatandaşı hak
kını bırakmış olamıyacnklnrına gö
re onlar hakkında da bu muahede 
lıUkUml~rlnln cart olacağı anlaşılı
yor. 

Diğer taraftan, memleketimize 
kUtlo halinde Yahudi muhnceretinin 
nnilne geçmek Uzere eski Ziraat ve-
killerinden Sabri Toprak tarafından 
BUyük .Millet Mcelishıe bir lrnııun 

tekllfl yapılmış olduğu da mallım· 
dur. Jı"aknt bu teklif hcnUz cncünıcn
lerden çıkmış değildir. 

Alm an ajansına gUre Roman~~ Başvekilinden Tlirklye 
... T I Başvekılıne .• 

Asıl er erue e Ankara, 1 (A.A.) - Yenl lloruan-
• • ~·n. knblnestnın teşeltkUlil munasebc-

açılan 'J'ürk milletine Romaııyanın 
sarsılmaz surette muhafaza ettiği 
hnrnretli ılostluğuu ifadesini kabul 
etmeslul ckseH\nsıııızdaıı rlcn ede
rim. 
Yukın bir mazinin bir çok iyi ha

tıralarını yndodorek oksclfinsınız -
elan yliksek tazlmleı imin kabulUnü 
clilerfuı.,, 

Octın·iaıı <iogR 
J•;ı .... clfuıs < >C'tın·inn Gogn 

Başvekil (Bükrcs) 
"IIaşıııellfı Krnlınız tarafından 

ekse-Hinsınıza tenli edilen yUkseli 
vazifeyi baıın bildirmek l~ln lütfen 
gönder<liğlnlz telgraftan ve Şefimiz 
ve memleketim hakkında izhar bu· 
yurulaıı ve Tiirk milletluin ruhunda 
necip noınnııyn mınethıo karşı ayni 
sndık nıalcrs bulan çok dostane his· 
siyatınızdan pek mütehassis oldum. 

Ekselll.nsmızdan en sumimt tcb· 
riklerlmin knbulünU rica ederken 
mcsatstnde tam bir ınuvaffnkiyet te 
menni etmeye rnüsarcat eder ve yilk 
sek tazimlerlmin kabulünil dilcrinı.,, 

Başvekil 

Kralın sözleri 
Ccliil Bttrnr 

Bukreş, 2 (Husu!'i) - Kral, öğle üze
ri, sarayın taht salonunda başvekil 'e 

bütün nazırları kabul etmiştir. Başn•kil 

Goga, ) eni sene için krala tebrikatta bu

lunmu~ ve tahta karşı olan derin bağlı· 
lığını bildirıniştir. 

Kral, verdiği cerapta, temennilere te

ekkur ettikten sonra ezcümle demiştir 
ki: Bununla beraber, vaad edilen garanti 

yi tahakkuk ettirmemekle itham edili· 

yor. ilk azasından birkaçı tarafından 

terl:edilcn bir cemiyeti halen vazifesini 
yapabilecek iktidarda değildir. Bu it· 

IDl;""ö;;;:,:u" 
n a S 11 gımışl er? tile Başvekil CcHll Bnyar ile Roman-

ya Baş\'ekll Oktnvlan Gogn nrnsın
da aşağıdaki telgraflar teati olunH Uoşt.nrafı 1 lnt>ldo 

1nevcut olduğundan tayyareler haro
kAta iştirak edememiştir. Gcnernl 
Valeranın kıtnatı öğleden sonra şeb 
rln cenubunda bulunan Muela mev
kllne ge1dlf;I vnklt şehirde mnhsur 
bulunan li'rnııko kuvvetleri de ş•mal 
istikametinde bir çıloş tanrruzu yap 

muştur: 

"Hükt1mctimin, doğru bir hat üzerin
de, zamanımızın umumt zihniyetine doğ. 

:: Cbeyt tCOçeır 
hnmlara ne cevap verebilirim? § Yalnız CUMARTESt GUNLER! 

1 
YALOVADA. saı gUnJer Kara· 
gUrn lik tramv.ıy durağınd:ıki mu• 
ayenebanesfode hastalarını kabul 

i! eder. 
ii ::: ::: :-::: :::::: =:::: :m:: :: :: : ::: : ::: =::::::::::::::-

Milletler Cemiyetinin paktı, beynel

milel te;ıriki mesaiye dayanan bir ce

miy ctin terakki yolunda en ileri nokta· 

sıdır. Kuvvetini yapan bu nokta olduğu 
gibi zaafını da bu nokta teşkli etmekte· 

-----iiiii•--••iiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

b 

3 günde 
Yeni ve cazip 

gü.zellikte 
Bir ten 

Buru13ukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güzeı 
görUnmeği seversiniz değil ml? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersinız, bu basit gUzcllik tedbirini tec. 
rübe ediniz. Her a'kşam, yatmazdan evvel J>"mbe 
rcııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
mln terkibinde Vıyana Unlversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib kc§fl olan ve bUyU'k bir itina ile inti. 
hap edilmiı genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEL'' tabır edileıı mUceyrelerl canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 

besler ve gençleştirir, ilk Uıtbikmdan itibaren erte. 
si sabah, cildlnlzın ne kadar tnzeleşmlş ve gençleş. 
miş olduğunu gdrcceksinlz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaclarındakı ko.dınlara yapı. 

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 

rın tamamen zail olduğu görUlmUştilr. 
GUndUz için (~•ağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
krcmınl kullanınız. Terkibinde ta7..C krema ve tasfl. 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mcsamata ntiftız ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir s:ıbunun ihrnç edemediği gayri saf maddeleri 
harıce atarlar. Sıynh benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet~ 

1i unsurlar lse, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyrızlatıp yumuşatır. 45 . 50 ya~larındaki kadınlara 
bile bir genç kızın tazellğinı ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
mc:ı bu gUndcn bir ttlb veya bir vazo T:'.>I<ALON kremı alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalncaksmıı 

mıAlnrdrr. Knıılr bir ~nrpışmnyı mil-
tenki:ı.> f'ranko kıtaatı Uç istlknmct
teıı şehre girmişler ve aralarında il'· 
tlbntı tesis etmişlerdir. DUtüıı bu mu 
harcbelcr sıfırın altında. on bir dere
ce soğukta. yapılmıştır. 

Frankocularm esir aldıklnr1 cum
huriyetçiler nrasmdn general Pallos 
ile hUfün crkftnıhnrbiyesi rle vardır. 

Doktor 
Hafız Ceaın l 

LOKMAN nı:KJM 

Dahiliye Mütehaı11n 

Pazanıan tıa.oka gtınlerd• ORledetı aorı" 
saat (2.~ tan e yal kadar latanlrulda Olvı;.r. 

yolunda t 104) aumaralı buauıd kahll!eslndc 
tıutalan.n.ı kabu eder. Balı, cumart~ gUr 
ıert aabf\b •·o,l'>-12" ıutıer1 bakJkı tukara)'rı. 
mabsuatur. Munyeoeban• H .., teıetoo· 

2239~ Kışlık telefon: 2JOff. 

X9 
Maceraları 

Büyük blr cild haJinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. içindeki kUçUk 
konu§malarla hiç yorulmadan X 9 
un harlkulA.de maceralarını takip 
etmiş olursunuz. 

X9u 
sfzln gibi çocuA'.larıntz da çok se.. 
ver. 
Bu onların ayni znmandn eğlence11 
bır okuma kitabı da olur. 

Fi;,.~ 30 kuru§tUr 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
hklnrındnn ayıracakları küçük ye. 
kunlarla bu küçük ı-akanu kısa bir 
uımnnda elde ederek 

X 9 un 

1 maceralanndan birer tane edinme. 
lidirler. 

1 

Ek" "lit11 ColiH Buyııı· DıtŞ'\ ekil 
A~KARA 

"Haşmetlu hUkümdnrım Majeste 
Kral lurnCmdıın bana tc\'dl edilen 
krallık başınübnşirliği vnzlresini der 
ulıte ettiğim ilk andan itibaren, bU~ 
yUk hir koruyu('unun azim ve dchnsı 
sayesinde bugün yeni bir bayata 

ru müteveccih olarak hareket etlll~c 

azmeylcmiş bulunma mdan çok mem • 
nunum. Zamanımızın zihniyeti, -evrela, 
milletimizin tarsin ve tak\iyesini i te· 
mektedır. Bu, herkesi memnun eyliyecek· 

tir. Zira bu kuvvetlenme hiç kimsenin a
leyhine müteveccih değildir.,, 

TUI AN 

I"' 

BAKINIZ ' 

,, PERLODENT'· 
' " " YENi SU~LU 

AHBALAJI NOA ~ 



lh yarın 
oı ·· mü 

Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 
bl;~niııgraddn tanıdığım bir ihtiyar llulbuki bu anıdıı, k:ırı ile koca-
Bu ~~n. ~Yku hustalığına yakalandı. ııııı oturmakta oldukları dairenin di 
h 1 tı,> arın bir sene enci gözlerine ğer oda komşuları arasında kıyamet 
n a::r bir ııcrdc inmişti. l"nkat tednvl ler koptu .. Kadınlarla çocuklar -
t: cesindc ı;özlcrl gene açılını":. hat Orada ölU var cliye - lrnridora 
\"ak~vl~ya çıkarnl> kiracılnrln - her ~ılrnmaz oldular .. ÖIUnUn iğrenç yü-
b t .> aııtığı gibi - lrnvg11 ~tmcğe züııil görmemek için erkekler !Jile 
ai!a~ııştı. banyo odasına giremediler. 

1ı, a ·at bırgüıı aııı;ızın uylrn lın~ta- Nihayet bütün ltlracılarııı arzusu 
ıı i:ına .> •lkalandı. Sizin anlayacağı- Uzerlne banyo odasının yanından 
/z, gPceleyln hc>r valtitki gibi uyku kaldırıldı. J<oı·lclorun diğer ucuna 
'ra kYnttı. Salrnlılt>yin kendisinde bir dış kapının clrnrma yerleştirildi. Fa 
ıw ·aı · d ihtı. a elik duydu. Daha doğrusu lcnt lrn defa dn dnfreye gidip gelen 

<ilu l~rı.n nkrnbnlnrı. onu yntağrnda ziyaretçiler feryadı lıast1lnr. Hakla.
,·az gıbı, hissiz '"" nr.fesslz yntnr bir J'ı lln \'arliı. Çünkü kapıyı açar nçnınz 

1 ~"dte lıulclular.. hlr ölU ile kaışılaşmak lıiç de hoşa 
kenctl.t):arın ne ıınhzı atıyor. ue de gldcct>k blı iş dcğll<li. Bilhassa kaııı-
. ı 1 ıtırlc> hl· h·n ııt eseri gi>rülü\·or nm yanındaki odada oturmakta o-uu Il . . 
llad ll~tl'\ ağzına ynl•luştrrdıkları ay- lan kooperntif müdürü huıın şiddctl" 
lllC't~ btlr> <'ıt u falt lılr huf;lnnma al{ı itiraz etti. Her nı:!densc. koopPratif 

görUlnwclı ınUdliriıııe birçok kadın girip çıkardı. 
<lü 1'abii hPrk' s ılıti) .ırm l'essizce öl- Koor ı-ntlf müdürü kendisine gelen 

t Un<> hükmetti. Oıu adamı c\·de tu- bukcl'lmlarm ölüden korktuklarını 
acak ı·ııı . <IC'glllerdl, yn ! J<~sasl"ıı ihtlya- süyllyer<>k orndnn kaldırı lma-

butüıı nll si <>fraclı bir tek odada. f'ındn ısrar C'diyordu. 
~luruyordu. Hemen ölüsünü evden Nihayet hu lşt" hiçbir eidıli nlllkn 

1 
lı:akJnştınnnl{ <:nrelcrin<' baş\'urdu- güstermlyen "ev mUdilril.,nü ~a-

ar. ;{ırmağa knraı· ,·erdiler .. ı-;,· ınüdüru-

1 
1 htıynrın ailesi: lnzıııdan kızının 1 ııc>, ölüyü sokak lrnpısı C'İ\ arına gö-

toc • ın n~ıııdnn. torunundan bir de hiz- türmec;ini tcl\llf ettilcır. O, bu teklife 
etçıdcıı ibaretti ynııa!::maclı: 

rl lhtiyarııı hem kızı, hem de dama- fllınaz. <lrılı. ('ü'llcii arıartınıa-
ı.\i";c gidlyorlar<lı. Torunu kfiçüktü.. 11111 geri kalan dirilNI anısında umu 
~"; 0

1 
orı altı ynşıııdald hizmetçi kızı- mi lıir hoşnutsuzluk doğıırabilir .. tt\' a bu küçül< çocuğa haksm diye Kirncılaı· klrııyı \'Crnıemcğe lrnlkar-

1 ınuııınrılı lar. \ . 
leı 'e.Ihnsıı karı koca salınhlcylıı göz Bu işten de hlr netice rıkma,·ııu:a 

01 
iı~ı açtıkları zııman ihtiyarın iHü ölünlin bulunduğu daire· klra~ıları 

'r a~ak Yntınaktn olduğunu gördüler. rese• ııa ıllıini. yani <lnmadı sıkış
P~ı·ıı ınUtet-s!::ir oltlular; ngladılar.. tırma,,.l Hı zorla kaıııyı n"::tırıp ölüyü 
fü •nt oda <'sn t n dur olduğu için içeri sokma~a lrnrnr ,·erdiler. 
d z~ıt blı· hal alan bu bir ki inin ora Damat ise Jıfıll'l odasında kapalı 
cı~ .... ~1n0h1 a. uzun müddet lrnlması caiz duruyor. ihtiyarın artalmlan bazı 

.., ufak ıefeğinl solJada yatınağa uğra-
ve ~a~nnt, hemen ınmtakanın "tcdıiz ŞI) ordu. 
.. n ekfln,, memurluğuna kor.hı .. Kı- Kiracılar, büyük bir gürültU ile kn 
' bir zaman soıır:'ı. seri döııdÜ: pıyı yumruklaınağ'a Ye bağırıp <:a-
heı ~ ?ier şeyi hallettik, ıl<'df. Yalnız ğırma<-a hnşladılur .. Gliı ultüdPn, uy
. H;ır mcsnıesl !Jlraı nynasız. Ce- lrn hastalığına yakalanmış olan ölü 
j~~?." nrahası her dakika hazır .. Fa- ilıtJyar da güzlıniııi açtı 'c P.trnfına. 
·eıt beygir yokmuş. Dört günden ev- bakındı. 

.de olmıyacakmış.. Kiracılar bu halden fena halde 
h~dın can sıkıntısile: korktular .. Herkes odasına. kaçıştı. 
- Ben esnse~ı lıöyle olacağını bili- Fnkat biraz sonra buna alıştılar .. 

1~rduın.clcdi.8cn sağlığında da baba Tek r teker sabık ölünün yanına so
; se\ m<'zdin! Onunla her v~kit kav- lrnlııınğa başladılar. Nihayet yeni

' 
0 

ederdin!. Şlmcll de hirseno dUşen den odaya yül<lenıneğc karar Yercll-
Onn__ \"azffenl ynpmnk istemiyorsun.: kr. Kapıyı teltmeledllcr. 1htlyarın 

"lıcy~Jr htılam•yorsuıı: sar '' luğunu, odaya g-lrınek lstedl-
lirn- Sanki hl"yglr bulmak benim c- ğin; .ıyl~ırdılar. 
rur;~c hnlş .. nen senden ziyade mo- D. ın.Lt hu gürültülere Jıiç cevap 
flln· !' blr.rn P.\\l"l odamızdan gitme \<'l"l 1 dl. Ancak IJlr snat sonra: 
"Ut1~ :s·ıl orum . Fakat ne yapayım.. Böyle pis pis numaralar yapnıa-

l\ at <'anbnzı dcJlliın ld. . yın, tlecli. Hana lrnpıyı açt ırıp ölüyü 
zu nrı ile> ı,oı•n beygir ııı<"sr.lesi yii- ı~('ri sokar mısınız? 
ın:ı~:n. iyice knvga ('ltiler. o za- Uzun nıllııakaı:ıalardaıı sonra ıla-
''O<'tıl· ),adar hiç l})U görınPmiş olan mut. ihtiyarın fiCSle1t1UCSİllİ. ondan 
tu.-.u 'i 1.htıyarnı mnıızrırrısmdan ırnrk sonra kapıyı :ıçnhilel'eğiııi sövledi. 
lndı çın n\az anız nğlnnıağn baş- ihtiyar sesl••ııdl: · 

- 11 u ... l hı 11 ! .. 
C1.!n1: l . . bu od ıızınctçı de ölüniln yattığı l)c,·amı 15 incide) 

Ferah Ferruh 

A 

HKA 
- 14 

11 a e f h" e '' n n 

Bu işte bitince trkrar dışarı çık•ı ve 
biraz sonra genç kızı elinden tutn uıı 
bir vaziy:ttc içeri girtJi. 

- Balı:ı ! B.ıbacığım ! .. 
Evlfıdım ! Sevgili k·zım ! 

Esklarn.ond, babasının yanına kof';· 
tu. Onun ellerini. göz ya§hı.riyle ısı::

nan yüzünü öptü ve : 

- Daha, dedi, metırr ol . Bu <:ci:lmın 
~imdi samı işkence edeceğini sanıyo

rum. 

Odada ı::nirli lıir kah'.<aha i~iıi .cii. 
genç i.cız dönüp bakm:ık iızcre iken o
muzundan yakalarJp geri çekildigir;i 
hissetti ..-ı: daha ne olduğunu farkc~rne
dc::ı Zaenin e11eriyle tutulan ince ro -
bunun ıki şi:ldetli h<ıreketle }' ukarıc.hın 
aşağıya tamamiyle yırtılıp parçafand•· 
ğını gördü. Şaşırdı: şaşkın bir tavıria 
çabalandı ve bu hareketiyle yırtık r<'

bunu vücudundan <'Şağıya kaydır:r.;J.,. 

tan başka bir şey yapamadı .. 

.. n a 
,·azgeçti ve kar::ı.rım ,·ermiş bir tavırla 
bağırdı: 

_ Yn öyle mi? Ölsün o halde! 
Hançeri var kuvvetiyle ihtiyar a

damın gırtlağına sapladı. 
Bir inilti i~itildi \'e ihtiyarın bı.51 

ı;öğsüne düştü, baca.klan btiküldü, g-öz 
le-rinde hayat ıf'ı ~ı söndü. 

İhtiyar ölmiiştü. 

- I'arn ! Alçn.k katil! 
Esklarmeni artık çıplak olduğunu 

unutmuştu veya duyduğu nefret ,.e 
dehşet hisleri, onda hicap hissini l 
l>ir an için unutturmu!"tu. Pap:ı.z:ı 1 

doğru ılcrledi. Saçlan dağılmış, onla
rın siyah dalgnları arnsmdan bembe
yaz vücudiiniin bUtün güzelliği tamn
miyle meydana çıkmıştı .. Artık örtün 

N a l<leden F. K. 

' • a 
'' Şaşkınlık cok sürmedi. Yavııı:ı ya 

v:ış ona doğru ilerlediler. Genç kı

zm etra.f mda gittikçe daralan bir da
ire çevrildi. Bu sırada Z~rn salon. 
dnn içeri girdi, etrafı dolu olduğu için 
k:ıç1rdığı a vmı görmiyerck takibine 
d::?vnm etmek üzere di~er kapıdan di
ğer salonlara geçti. Askerler gördük 
lcri manzara ile o kadar meşguldü

ler ki hiç biri onun bu geçişini farket.. 
medi. 

Kaba ı:ınkalar ve kahkaha~arla ıler
liyerek genç kızın yanına gelmişlerdi • 
En cürctkfırlarmdan birisi zavallıyı 

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

kırışla geriliyerek genç kı7 .. :ı. bir tokat 
attı. Esklarmond kendini müdafaa
ya azmetmişti, şim.'iCk gibi bir hızla 
atılarak tokat atan adamın belinde-ki 
ihapçeri <'ekip aldı. Askerler geriledi 
ve homurdandı: Papa.; onu bırakrr.amıştı, kurtulır.a· 

ğa çabalıyordu. Müc::.dele bir kaç sanıyc 
sürdii, ıı:r aralık dı·hşetle farkct ti ki 
vi.i:udunu, papasın nazarlanndan · bo
ğuşma esnasında ~özülerck dizlerine 
kadar inen - Simsiy<'h saclarından ı:. ~· 

ka örten bir şey kalrr.amıştır. 

• • e cnluımıyordu. papazın kendisine 
yiyecek gibi b~l:maf:mdan utanmak 
aklına gelmiyo:du. Mağrur bir krali
<'e id::ı..siyle. fı;Jmt çırılçıphk, papaza 
doğru yürüdii: iki elini uzatmıştı Ye 
p:ı1 azı göstererek öyle ürpertici bir 
sesle bağırıyordu: 

_ Katil! Alc:.ak katil! 

- Bak kahpe hz:!.! J{rndim naza 
' çekiyor! 

Tam !>.,basının k:ırşısında b:r pence
re iı;ine sık ~tınlmıo: bir vaziyette ı:;;•s· 

kın baka kaldı. 

Papas onı.: bır l:tı, bir m;:ı.sanın gC:zi.in
dcn çıkudığı hanç-:rle kızın babasır.ın 
yanına gitti ve fena b!r bakrı;la her ıki
sini Güzeı !:en : 

- Haytli Esklarır.ond. dedi, git ora· 
ya uzan ve beni bekle 1 •• 

Kız hiç cevap vermedi. Başını silkip 
saçlaı·ınr dalın ziyade dağıtarak göğüs 
,.e karnını mümkün mertebe örtmeğe 
çalıştı ve iki eliyle göğsünü b:ıstır. 

dı. 

Zacn hiddetle homurdandı, elin
deki hançeri ihtiyar adamın biribi
rinc bağlanmıR ellerine batırdı. Za. 
vallı ıstırapla haykırırken sapsarı 

kesilen Esklanneııi titrek bir sesle 
bab::ı..sın::ı. hitap etti: 

_ Beni affet baba! Seni kurln.r
mak için, senin gözlerinin öniinde fa_ 
hişelik etmcğe razı olmadığım için be
ni affet: Esasen ben de ya~ıyacak de

' ğilim senin pe inden ben de öleceğim! 
Hiç ummadığı bu harikulade mC'

t.a.net ve soğuk kanlılık Zac::i adeta 
kudwttu. Bir an dudn.kladı, genç in. 
za s:ılclırmak ister gibi yaptı. sonra 

Genç kızın bu halinde anlatılma~ 
• imknsız bir cesaret ve kuvvet vardı: 

dı: sanki eliniş öyle yere indirivenne
siylc papaz o anda mah\•olacn.klt; 
kendinden öyle emin götürüyordu. Pa
paz birkaç saniye için afnlladı, belki 

de kızın çıpln.k vücudüniin tesiriyle. 
elinde kanlı hançer, sihirlenmiş gibi 
hareketsiz kaldı, hatta geriledi. 

Esklarmond papazın yanında dur
madı, uykuda. geren bir insan haliyle 
i lerledi ve kapıyı açıp çıktı . Papaz 

kendisini toplyıp peşinden gitmeği a
kıl eLt.iği zaman o çoktan uzak:aşmııı, 

koca binanın dolambaçlı dehlizlerin
de kaybolmuştu. 

Genç kız. ayni kendini bılmez va
ziyette, bir çok dehlizler gec;ti, aydın
lık ve kalabalık büyük bir salona gi. 
rincc durnladı. Korkunç bir kabustan 
uyanmış gibi şaşkın şaşkın etrafına 

baktı, mırıldnndı: 

- Ne oldum? Neredeyim? 
Piskoposun, serseriler arasJndan 

p:ı.ra cazibesiyle toplanmı13 maa.cılı 
askerleri olan salondakiler melek gi
bi gUzcl bır kızın çırçıplak bir halde 
içeriye girdiğini görüoce lın:>Tctten 
donakalmışlar, kimi mulınvcrcsini 
kesmiş, kimi arkadaşlariyle oynadığı 
oyunu yanda bırakmıştı. Hepsinin de 
ağızları bir karış açılmıştı: 

On el birden kızcağızı tuttu 
silfıhı elinden alındı ve .zavallı, yaı·ım 
dakika. sonra kendisini bir yatr.ınt n
t:ılmış buldu. Kurtuluş ümidi kalma
mıştı, 

Vaziyetten tüyleri ~ıdi, m;1;:er. 
lerin boı:; bulundukln.rı bir r.amanda 
son bir gayretle yerinden doğrularak 
biraz evvel bileğini ısırdığı adamı bu 
fefcr de yüzünden. can havliyle bir di
ei kurt vahşetiyle 1sm:lı. 

Burnu adeta kop.:.c:ık gibJ olan ve 
yi.iziindcn ka.n akan asker hiddetinden 
kudurdu, kendisini kaybetti. Biraz 
evvel kızın elinden geri aldı~ı hançeri 
genç kızın ooynuna sapladı. .' 

Esklarmond\ID çırçıplak \.iicudü 
can çcld§mesiyle titredi, çenesi açılıp 
kapandı, giizel' göğsü son nefeslerle 
bir iki dcf a kabnrdıktan sonra hare
lcetsiz kaldı. 

Tuluzlu, gürelliği dillerde destnn, 
Esklarmond, saf ve masum olarak, 
babasının ölümünü doğuran cinsten 
bir ynra. ile ölmüştü. 

Pap:ız Zaen biraz sonra olup bite
ni öğrenince müthiş bir lıiddete kapıl 
dı. askerlerin hepsini cellada teslim 

etti. Fakat F..sklnmand ile bn.basınm 
cesetlerini şehrin umumi meydanın

da merasimle yaktırmaktan da geri 
knlmadı. 

(Devamı ımr) 
111 söyıt~ln h~zmet <'tmek lstemediğl
lar dl. F aknt maaşını arttıracak 

m!!Jl!IS: ____________ -"lll __ G=-: ______ _ 

Kaptan Blak ını mu,.. k 
lnş•ır.' - u Ya ·ındn bura.dan uznk-
dırcııı: <'.aklarını ,·aadedcrek kızı kan 

\1 •• 
I{ 

f;un:~lııı: techlz ve tekfin memurlu
ı·crnı bır hnftadnn evvel bevgir ve
kocaY..:cl"ğlııi bildirdi. ı:-avet kadının 

Si R " " fınctn b. ıraya Yazılsaynuş Uç gün zar 
Şinıdı e:sır nlnınk lmlcfını varmış .. 
lrııc:. nı n) n başka ölüler de karrn-

~···· Sırn 1 ı ı· · \·aı·rnı Je i ıycn tam on a ı tı ölil 
harta";! .. Bizim lhtlyarn ela nnC'ak bir 
b • sonra sıra 1 bil' n, hak!k ge e ırmiş .. Ara-
lirmış.. aten, her vakit bulunalıl-

l<adın b 
CUğunu i u kısa rapordan sonra ço-
hlznıctcı~·Y~irdl. Ağlamakta olan 
kocnııı~a ~ö c Yanına aldı Ye 

- n ncrek: 
n cıı, dedi k a ~!diyorum ' ız kardeşimin yanı-
kıyın"tıldl · Cocuğum babamdan 
~n öıu 

8 
r. Ben bu yaştaki bir çocu 

lstnrsen ~~~et~lremem .. Sen ele nasıl 
Iierır bu e ınr<'ket et!. 

131."n d sözlE:'re ı .. "rlrıdi: 
~nl~ea~ım.def:':ı1;~ht~yarla burada 
c~ıı. Se>nln b h ti~ nr benim haham 

~·atta lk a nıı! .. nen esasen ha 
ise <Hu sen de onu SüVın<>zdim. ı::;ımdl 
ti \•erfyo~ratnoıı ~örrnr>k bana tlksln-
rını · nu koridora k s · \·evahnt h 0 ' çı arı-
n T~c>y~fr bcıkll"sfnP7 e kardcışlmfn 

n..nrr fl · ·· 
dın C\ Çoruk v 1 ı ın kız k e ı zm<'tçi kız. ka-
kP.n•H 1 nrdt>oıtno clttlll'r H f .. 
s-ı t tnr<l<>sin ı .. er ue 
.nnı "vintl e ~ tti. Fakat karde· 

!ıu.ı:n ın1 ,1 ~ <' tifo s:ıhmıı hUkUm Rür
.:'t\ıı- "ldu. <>n" Nl,,ı::rnı dilnl"'1c-ğ(' rn<>e 

" Th h·nrı k 
lt """~ orlrlorrı rıknrdı O 

~att • ,, nıh~ · -
" '· T\"Tlı'lfsf rlo rnın yanına ll-

e fl<I ~"n . orlııınnn kannı d 
J"lı l( ""'',,d . . 1 

srnı n~tn.ıdı. C'tle hiç kfınscy<> kn-

11 l r• in <l<•ui: : ı• '""l't'r" 11ımar11: 1:-1 

Yazan: /li Rıza S~)ir 
yapılmış Iıir perdeyi lrnldırarak içeri girdik. Bu
rada, lıiı· takım sıra lar Ye sandalyelerde oturan 
bliyük hir lrnlalıa l ıl~ ,·ardı. P:ıristeki odada giir
dliğüm haydut kıyafetli gymiellerden lrnşka ~ene 
~yle korlrnııç kıynfclli seksen kişi daha vardı. 

Kırmızı fanlHUı bir takım zenf'iler. Amerilrn 
lılnr. ltalyanlar, yUksek alevli ocnğm <>nUnclo is
kambil oyna.fan Jspanyollar, Jn;;ilizler, Huslnr, 
Prnnsızlar, Çinliler hep karmakarışıktı. Her tara
fı tütün \"e içki dumanı kaıllamrntı. 

Diz içeri girer girmez haykırışmalar. kilfiır
l~r· türl<üler, lrnlıkahalar birdenbire ltesildi. Or
~alığa bir ö!Uııı sessizliği indi. "Dört guzlU.,nUn o
cağm yanına lrnyclıığ"u sandnlyelern oturduk: J{aıı 
tan Hlak için de hüyUl< IJir koltuk gctirllııılşti. Du
nun 1)nüne bir de masa kondu. l'zeriııılr. liirçoh. itti 
ğıtlar lıulunuyordn. J<nııtmı koltuğa otunıııcn ı:;n 
!ondaldlcre ylll\sek seslo şu süzlcri süykfli: 

- Ço<'uk lnr. iı;te sene sağ selı'\ınct yuı·clunıu
za gcldilc. Şimdi bu gC'li~iıı içki ile şenli~lni yapr.
cnğız .. 

Ben hlr şeye dikkat L:tıııiştinı. Ulal\ ••dıunl'lrı 
nın yanına geJiııce hillUn eski sertliğini, dil lrnbnlı 
ğ'mı gene göstermeğe başlamıştı. ,.ınsanrn iı zı rııı · 

de duran bir ağaç celdrl hızla nırarak hnykıl'<lı· 
- Hey. icara adamlar, şarap f;Clirinlz! Çu 

buk olun yıldırım çarıınınsı herifle>ı: 
Blrtn!mn zenciler 1rnşaral{ t;ılctıluı ,.c mıloııa 

hirç;ok şamıınııya sandıkları taşımagn haşlndılar. 
K~ptnn !:!lnk vınclıklnrın da~ılınnsıııdnn Ronr.L 
herkesin Uç dürt bardak içtiği vnktc kadar bc>lilc
cU. Sonra yilksok seEıl<' g<>ne brşladı: 

- Çocul.:lar, l<:ldye başladıktan sonra~ a:·:~ · ·· ı 
mı z iş hesnp l nnmızı giirmcktlr. nu geçen ny l\l\rlı 
oldu: ad:ıııı başına. !!30 !nglJlz lirası pay rlUşmiiı:ı-

tür. Du parayı ~evyorka ilk adını attığınız gün 
heplnil nlacalrnıııız. Bunu hen h<>snp ettim. Eğer 
içinizde şüphe eden veya istiyen varsa gelsin he
bapları kendi de görsün! 

Kantan biraz bel\lecli. Kimse hcsnıılnra bak
mak iste~I göstermedikten başka salonu bUyUk bir 
ıılkış gUrültUsil de doldurmııF,tu. Blalt sözUncle de
rnm etti: 

Çoeuklar, biliyorsunuz k i, hundan sonra i
şimizi bir \'akit için paydos edeceğiz. nu mecburi 
işsizlikten dolayı 1.ıcn de sizin lrndar can sıkıntısı 
ıluynınktn.yım. Son çattığ"ıınıı nllantil{ vapurunun 
Jrnııtuııı Avrupada başvurıııadık yer bırakmadı; 
bugün otuzdan fazla harp knı,·azöril dc>nlzde bizi 
arıyorlar. Benim IJu gemilerden zerre lrndar kor
lrnın yoktur; lüldn, ne siz, ne de ben öyle gürliltUlü 
znhmeUi muharebe işleri!<> uğraşmak istemeyiz. 
nı~ dolar ve lngiliz lirası lrnzanmağa bakalım. 
nnun için illdrnhara lrndar usluca olduğumuz yer 
de oturalım diyorum; içinizde bu iş üzerine söz 
siiyllyC'ccl~ var mı? 

Salonu dolduran adam kümesi içiııd<>n bu 
ı-ıorı;uya lrnı·şı ağzını açan olmadı. Kaptnn Blalc 
dürt Iıeş saniye bcklNliktcn sonra blrclenbirc kaş 
lannı ~atarak daha dil{ lıir sesle tlecli ki: 

~imdi lrnnuşncnğımız leli: vo ufak hir iş 
lrnldı: heni dinleyin. Geı;cıı gün ~\merika krnrn-
ziirün" terbiyesini Y<'rcllkt<'n sonra gemide çifto 
ııübC'l bt>klenıneslnl emrctmiı-;tlm. lçhıizc1en iki 
l•i. I ll't dftc nöbeti hcklc>rıcmek istemişler. gemi 
0ııırin<.' karşı gelmişlerdi. O iltl ndnm ileri çıksın
lar! 

l"nlabalığın içinden hir aclnm, ynnmı5 yl.izlü 
• rı ı:-akallı bir Hus çıli:tı \ ' C ınnsanın önUndc dur 

ılıt. naşlrn kimse ortaya çılonadı. 
Kaptan kayıtsız. ){lfdn korkunc. 

manalı bir St'sle sordu: 
I>cyvi Sldnn11•r nerdc? 

Tanıdığım bir ses cevap verdi: 
- lTyuyor sanırım .. 

derecede 

SPsin r;cldlğl yana baktım, (Güle gUrtillUsU 
Con) köşede iJlr sırnıım fü:ıtUnde oturuyordu. Yü-

zU hCıH\ o lrnnlı bezlerle sarılı idi. 
haykırdı: 

- Birknç tekme vurun köpeğe! 
Beş on tekmo DeyYI denilen ı;cmicıyi uyudu

ğu yerden ayağn fırlattı, bu uzun boylu, kara. saç 
lı bir adamdı. Ne olduğunu anlayamadan çok 
sarhoşmuş gibi döııük gözlerle etrafına bakmı
yordu. En sonra "Gök gürilltilsü Con,,a döncr<.'k: 

- Koca çizmeli herif. dedi, IJenden ne isti
yorsun bnknlım? 

Gök sUrüıtUsü, oııu hızın masanııı önündeki 
Husynlının yanma. doğru itti: 

- Eşek herif, bu sözü git de kaptana söyle! 
İki suçlu yan yana durunca. kaptan Blnlc sö

ze başladı: 
- Çocuklar, sizi cnll'lme karşı gelmekle suç 

ıu tutuyorum. Hem de bu işi hepimizin canı teh
likede bulunurlccn yaptığınızı söylUyorum. Bu 
suçu biribirinlzin üstlinc atsanız bile ben asıl suç 
luyu öğrmımeğe uğraşmıyucağım. Aramızda im-
za edilmiş olan kunturatoyu ve bu kunturato hU
kUmlerlndcn sizin çıkamıyacağınu: gibi heıılın do 
kaçamıyacağıını bilirsiniz. lki suçlu bu meseleyi 
aranızda. ha.lleclecck, bitireceksiniz . .,.,, yalnrn biri 
niz sağ kalacaktır; 

Con ilci bıçak getir! 
Ben büyük bir şaşkınlık ve lrnrlrn içinde Irnrı 

tanın gerçek mi, şaka ım söylediğini dUşünürken 
salondaki nclnmlnrdaıı ve iki su~ludaıı tek IJir i
tiraz kC'limC'si yükselmemişti. lki suçlu kaptanın 
son sözünü duyunC'a tabii bir iş yapıyorlarmış gi
bi üstlC'rinclı:-ki fanila ve caketleriııi çıkarıp bel
leı'lnc kadar çırılçıplak knldılnr. Bütün gemicil<>r 
içkilerini, oyunlarını bırakmışlar, iki çıplak ada 
mm etrafında bUyUk hir hallrn o1muı:;lardı. Bu iki 
kişinin cllerlncle şimdi birer bUyük gc>mlC'i bıça-
ğı bulunuyor\'~ hlrlblrlerinl öldürmek ilzerc l>o
j:tuf'mağa. hnzır ılııruyoı·Jarclı .. t(:te bu anda kap
tanın ağzından çıknn: 

( Devann var) 



HARl'R - Aksam oostası 
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Yıldzzia v~endi inden m ·· 
ile oahsolunmasını 

o 

Marl~n Ditrıh n 
ed eb llrs z; Gar· 

ne kadar mt 

b::ıca <lar ının güzell ğtnt 
Kt per' n baştan çıkarm ı=

;ıa eder ser z o kada 

Jon Krav o 
Nifıı lı11.~ anın ~ı; 

/azta ıakliı o 11nıuı 
• aaıı11a11 :-' 

Hayır, hayır.. .M t•bafüga etmeyinıi: 
~ ına 'tlarıııııı yüksebığinden, } üzlerinlr. 
~ üzelliğindm, tuvaletlerinin tevkal:ide
lığinden •>Jhsolunn,asını arzu e ... cn t-a
uınlarm C!I çoğu Hdivuttadrr. 

Yıldızların hemm hepsi kendilerin
den, hem oe mübalb~a ıle bahsolunıne
c nı iste.le.- Heme ı hcpsı bundan hoş· 
lanır, m m.uun olurlar. 

(J e 
açı ça tarif 
(abılıyatrnden 

se.v.lırsır z. 

Soğukların artması Y. dın kalple · , 
lÜriin:nek orzularını uy"ndrr r. Bunıi 
tolar pahalı. Bir manto için yüderr , 
:ızerindr clurulacak bir nokta var: Küçü . 

Meı;el~ Maden l.> t :h'ın bacakhhı~ 

nm r,ü 'dhğıni. :icııılmıyacağına emin 
oları:ık açıksa tarif edebilirsiniz. Gar
J<>nun ma .yatiz:nc- ı. uvvetinclen Klara 
:Eov'un ~.uibes.inr~c.n, Gari Kupenn 
kendini s.:vdirme, c~ştan ırıkıırma ka
Liliycdod-:n ne kaelct' çok, ne kad::ır 

mi'bJl.l~ lı bahse~ersenir o kado::r t.c· 
•ilir, takdtr olunursunuz .. 

bayan:r. arzusunu yerine g:tirmck icın, r m::ıntya 

Bunl3tın ıçinde, en 2'.iyade taklit o
lunan yıldı.:, hiç şiıph siz joan Krav
ord'dur. San'atkar olsun, olmasın, san'at 
la alakası ... uıunsuu bulunmasın dünya· 
nrn hemen bütiin kadınları onun giyın
ıne~iıii, s:iz söylem~~.mi, onun gülmesi· 
ni ve yürümesini t.:Jklit ederler. 

Halbuki o kimseyı taklit etmez. Eğer 
bir modı icat ctm:!?&e, emin olunuz ki, 
bunu istiyerek yapmamıştır. 

joan Kravford, cidden güzel giyinir .. 
Roplarmı~, tuvaletl:tini:l l:üçük bir 
kusuru olmamacma ~"k dil:kat eder. 

Geniş ieo'lu cntanicrini, sırma vey~ 

giim~~ lameli parlak suvan. tuvaletle
rini, .. por C"lbi:ıel~inı seçmekte, ken'line 

yakışttrm:.kta öyle tir mahareti vardı• 
ki .. H ususiytc lx>ynı.ın:J .. ki gcrda;ıhkl;ı, 
kulaklarm:laki l:üpcıer, paımal:loırınôa 

ki yüzükler öy!e mü .. tesna bir zevk ile 
scçilmişdir ki bunu l"ç bir k tJın yaı.ıa

mnz, taklit cdemel. Dudakl:ırını, ka§İ:"· 
rını ve ki. pHdcrin1 tuyamasında b~c 

kendine mahsus bir başkalık. bir t u 't" 

lik ..-ardır. Esmer rengi, kaşlanr.ın tabıi 

biçimi, çıplcık bacakları dünyanın dört 
köşesind~ bir çol: mı:kallitler bulur. 

Joan Kravford, bunlan işidince hay

retten kendicini alamaz .. Çünkü o, bun 

ları, ba§kalcırı takfül etsin diye değil, 
kendini göstermek, mevkihi muhafa-

za etmek için yapar. Bundan bahsolun 
dugu za r-'ınlıı.r haiilçc güler, ve: 

- Beni ~'lllnız tuvaletlerim için tak 
lit diyorlarsa bunıın ıeı·efi bana leğil 

tenim Adriyene •ıttir Çünlıü b'..!Dlar 
yapan o .. B:nim '"olüm. provnd.,. ım11s1 

şöyle, burası bövle olsa nasıl elur de 
mck~e:ı ibarettir. 

Der. Fak~t hcrl:es tevazu gö"terc:l" 

ni bilir. Çünkü gem herl:~ bilir ltl 
kısa çoraplar. alç::ık ökçel=r moda::.ını 

çıkaran, saçları 1-m;a kesmeyi, kul~r·ı 

İn"eltmeyi tavsiye <·.ltn Adriyen değn 
dir. 

Ro'">11'"tn"' h"ri~:ni k.,m .. ı::·n· v.ar 

nitiirlcrini de Q hinat ken iisi secer~. 

Modellerini de k•nrhıı: c;i~er Terz'nhı 

bunları ~ynen yapal>ilrrek irin ne 1'.a· 

dar uvr"lşt ğmı, zahmet çektiğini hir 
düsiin:ın •. 

Adriyene ııorars..,nız §" ce •<ıbı verir· 
- Gravford, ekzantrik d wa, fak~t çok 

• A115mıtrcs,, Jo11 l<ıaııford filmimle 

m:::raklı jir kadmd.ı Kcnılisini mcm -
nun et~ !; zoıdur. u: ... ı; bir ku&lır gör-

dü mü s: l\rlenir, it:raz etmemek, söküp 
yeni ba§ti'.!' yapma ' liızımJır. O z:ıman 

da çocult gib.i &evin;r. Yeni bir filmdcı 
giyece{:i topların n.odell~ İni çiz ... r, 'on 

ra be:ıi çağırır. Buı.fan birer bireı 

ıaatlerce, bazan ı:tinlcr<"c tethilc ederiz. 

Öyle şe)•ler b ur, Çlkarıı· lıi h:ll'rettc 

kıılmamak kab:J c'c'itd=r. Ben b"le ~"\§ı· 

ı·ırım. Bu ilhamı nçrcdcn alıyor? işte 

taklit olunrnnsının, ona benzc~k iste· 
nilmcsinin sırrı budur. 

Joan Kravfordun yerinde bir başl:as 

1 l . FakAt c 

hiç aldırmaz. Fena ır.uk1llitlc:i:ıi gbr 

dükçc g:.ik-·. eglenır. geçer. işte o ka 
dar ... 

Yalnız bir kere. takdirkarlarının, 

(Yağmur J filminde Sadi Tomson ıo

lündeki m.~ kiyajın• t • 1-lid ettiklerini c;ö 
rilnce ac;ıbi•eşmektcr. kehdini alrmamı 
tır. ve: 

- Sn .fi T<"mso"\ rr'lhvo!m ış, b:tm=" 
bh- zevk kı.dını itli Sarla~mr, adi br.r 

Brıgit H ~t m 
s ·nemada n 

çek •liyoc mu? 
S n za.nıaı1 a dn. sh cma d ınya.< m 

da bir ş:ıyio dJniıyor: B ·igil Helm si. 
ncmıı•lan avrılac"' mı .. 

Evvel<'.f> a,<:;ıl •2 <ı" v 1 n b rin •f' 

tin do~u ol •, - ı P r 1n1rl•' al n 
bir t(>ı~n, aPl" ,ı.., ... tır. 

Pari~tc kısa bır iı· •tt't <;(1nr 
&>rlinc ~den ı::ıı ıatkar. bıından son 
ra havntrnı f'Vllıe. im" ıı • e "O ı k 
la:-ına lınsrctmc~e kaııu \' mı tir. 

Robct Tay1or1a birlil.tc 

lar ıdolatan kndınlaı gibi yaptım. Yü
zümü de fozln boyndım. V c buoun 
stüdyo hıiricind~ l ilhnssn yülm:.k ha· 
yatta n:,"11cn taldid edileceğini hahnm 
b"lc gclinnerlim. 

Demiştir. Fakat kınu, hatalarınr ve 
kusurlarrnı da • n taklit odecck de
recede kcrdisine ~eftun olanlara nasıl 
a~llatmalı?. 

Bunun üerin~ kalın, yünKi bir kL;. 
maktan ynpılcın şık bir manto hu işi gö· 
remez mi' Şüphesiz, görür. Mantoya 
verilecek para ile de bayc:na pıı !arta bir 
bilezik, yahut ela bir biiı q alınır. Hem 
!ıu .. gözleri <laha ziyade k ma tırmaz 
mı? ... 

Bu sözüme hak veriyorsunuz, değil 
mi? Su hruc:e, sa} ın o':uyuculanm, size. 
bazı tavs:yetcrde bulunmam:ı dn izin 
veriniz. İlk evvel kürklerden, kürklerin 
m.ıliyet fiatm lan bahsedelim: 

Kürk, pa'ıalı b"r e\ dir. Fakat bu 
pahalılıfı tabii kar ılam~k litılT'dır. O 
muzlarınızı örten bu k:irl:ler, size ge 
lir.ı..:iyc kadar ııe kadar elden ~eı;miştir:' 
Bunu hiç d"şündünüz mil? .• Bakınız 
ben size anlnt yım: 

Eskimolaı küçücük bir hay..-anı av~ 
lıyab:Jmek için buzlar :lzerinde ıyiizler
ce kil<>metre yürurl~r; karlı havalarda 
ıafto.brca dolaşırlar. 

Orta çag gibi e l.i devirlerğe, or
ma'llarda d.:rilerinden kür't yapılan hay 
vanlar pek roktu . Buna rağmen deri 

YlYlmlYlır\Ç~ ~~nyO 
• ou ao an '°' Q::f ~ Y lfi1 lYl ~ e 

Cfl~ ı:~oa~ ~e ~~~ nun~ "~Ü' lQ>DD u-~ 

r "l hiç t er""' etfniı nı''. 

~ s• b r ç .,r rı "Pnyır, 

çıilnkiı korkt .. n. l~endi kendure } apa 
m m h"l!<l d-:dı:n. B~r ere de. ,. ı •·ek 
fazla pn.am )O' tu .. " diyec. tir. 

Halbuki bun a l '· .1lmadı • ı P,i
b, knr'ml<'cak b r " y de yJ .. tur Her 
ka n. yaş•. cildi ne olıır .. :ı >' un unu 

tntbik ed bi'ir ve çok l m ·ınnurı ka· 
hr re re g:c1"p Tara ve n } e d ü 

Kt:ıcli k"n 'ir.e )ap:ır. Vıılnız 
·ım. •· t tc s"ze ~r lrn k is 

t •• d bu ..• 
S rt dl 'lcre, r:-:ı l; yi t t'lı:lt tmez 

len "'v;rd biraz kr m <rmek 1 ınm 
r. <::crr rnuthko ~r'.:ı "i tu ıır!ı"a 

h • r Zi""" b ı V"" • •t• ç . re gcrilır 

ı;"ıgil ı t b'ı ha.in' .. !ır. 

Masl·elerin en kolay ve en .. rorsı 

zı: 'yumt rt::ı a!:ı ma ':esı'' dfr. 

Yumurtanın akını c;.,lkal miya t•i
zum yoktur. cansından nyırd ktan son 

ra olduğu gibi yilzünüze sürünüz. Üç, 

nihayet beş dal ikada kurur, çizgiler: 

gerer. Derin ·i siJe:::n üz ıme ikinci 

bir defa dah::ı rrebiJ'r"iı.iz. Bu mas 

kc i yüzden çıkarmnk gayet kolay r 

Bir parça p""rr.l•i'Tu • -ık suya be? ·rı 

'l ., . •"izilnüzc türünüz. repsi 
lur. 

kaybo 

İht:mal, 

f r .. \ . in z. 

bunu:ı fay.d:ısı ne? di· 

Pek ç • p·rincisi: çehre 

1e P,'C ~ı·1·. letafet ver"r· ik"ncisi: 
ç ,,"'erin d. -1 .: ·n: seb .. p olur. 

Eğer 1 i"r'~ 

siniz ...• 

rir. 

1 

J 

1 r 

s. s. 

• 
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Oç s·ıahşorlar 
~-----\l ~ ~ n E )UMA'nın 

- ... -

- -- ---1 No: 8 
V~ SiUihşorlar romanı ile bir

likte verdiğimiz l:ııpon'üırı top· 

ve kadına 
daır ' 

Arı.. lik 
r- ~ ~··' g r.ç te mesut eden bir 

aı, .ht, " ı . 
b , . ..r r ta rnım:zlar doğuran 

-aa -ttir • • ny~ . 
l . a ..... .:ı ııc kimse kadınlan an-

~mıştrr ç · , .. 
d .. n , · unıı:u seven p<k vakın. 

·ar 
• f Vr 1y•n de pek oza',tan .. 

la ; •4J.nı ku·naz, er ;e"i buöa. 

'her • y lllliyonım .. d~rni. 
lı 1 • • 

• ır şyd n l- 'lhenır. 
1 h J nr ı. .. e, iya va!an ~'y 

.ır 

• h·i .. 
ra · 'o:: ·ı ~ hr 

a 'ı rlıl 'en . 
~·bı11· n~c.k 

ur. 

ben '"r :C 

yub.t •-la 

Sc 
t il nı lcdn ' l:ıng cında er~ · 

• t•i kadın ırndık gö ·· mek ister. 
r'\,ll lın • ~L • 

lt 'ıl ' -'.uışılercc adi b:r hayvan. 
arca b' 

ehıı b· ır zevk aleti, AJmanlarca 
h' h' ır hayvan, lngilizlerc:: ayl•ksıı: 

:zrn tr · 1· - ~1• Amcr:kahlarca §ımank 
r Çotuı: 

lta3ran • Fransızla.1.:a zevklerinizi ve 
• l! arınızı artıran b1r dosttur. 

lta:ıırı tkek çok vııac • •• r, az verir. 
• 1 az vaad der cok verir. 

zd· 
aaıı· · .. ıvaç bir düğ'. -r.dür. Ekseriya 

"•!lı bo •ar. 
A~k b l 

~ırr • 1' :ışık hastal.klarJ benzer. 
Co~ k , 

• . or .a.s::ı o u~.ıl.ır. 
. ~lbar "'1 • 
ıscr . " crnınde muvaHdk. olmak 

1 tııi ini ) ~,. d l clinl • . .. eritti . .. · n.a u. an eyını soz.. 
bllla ~.~:ldi telakki e:liniz. Hattcı ica. 
· gore r 1 •• 
•era et ey er.nı alınız. Fakat asla 

• tncmPk şartlc .. 
Aş\ 'dd. bu tı ıyct+ .. n doğar. Ve iste 

n<ı"l : • ~ 
.~ .. .:ıı· 1 • 1 • 

vırıa ··.ı r " ..... •l:uı, l:acmca ta. 
r takı 

ıı .. n erkeklerden, erkekler de 

J.r~ .. 

( 
lıyaıılar bu romam kitap ha
lilıdc 1·:azanaca1:l.ıtdır. 

ıı 11• tı• mlUııumnMUU llM:llMJlllllilıı.•mmıumıınmnımnm 
ğ 

kuponu kesip 8 1 
saklayınız g 

___; 

·endil r•nı.: bcnziye.., kalınlradan nef
~et e3 .. rler. 

• Ekser aile k2v;;:ıhınnda kan ko.. 

canın uir·· ik k~lmhat':ri, kau ve koca 

,1 malandn • 

• B°rçok kaıJmlar, Ü2'erine mermer 

•riri'miş bir sobava benzerler. 

• A kta sad ce t şAbb'Js, muvaffak 
olmaktan on defa daha lezzetlidir. 

* Aşkın en latif kısmr b<ttlangrçtır. 

Ve zannederiz ki çabuk vazgeçenler, 
hep bu fikre i met ediyorlaı. 

• En evvel hizmetçi ile iyi geç.inme. 

nin daima faydası olacağını hiç hatır. 
dan çıkarmamalı .• 

• Serveinizden hiç bahsetmeyiniz. 
Sonradan görme olduğ1.1nuza hükm
.ediI:r. 

11; Eğer ı .. dmlar tarafından görülmek, 

takdir edilmek istcra:niz, asla onlar 
görmeyiniz, selamlamayıruz. Yalnrz 

dikkat ediniz onlar size kendilerini 
görmeniz için işaret edecekkrdir. 1ıte 

o vakit yanbnna gidiniz. Eğer zeki 
iseniz, takip ed~eğin!z yolu gene oruar 

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

.... .. vi, hiç ıelimlıımamayı tert:hi edL 

niz. Bu nezaketaizlikliğinizin mazere. 

tini - kendJerini küsültmemek için • 

yine onlar bulacaklar ve tilz tecrlib: 
sahibi olacaksınız .• 

ı; -• ~-----------------~--· ---
dv -ı•.\c uratle J,ontun uşağına doğru 
c! •• _'1· I',1' ·ıt Vcrdür, bu sırada. re. 
\ ...... 

1 
\'C • a ~izinci bar~uu ~altı. 

. "'•'-'u. 

1'~!'\ka\cl dC\am etti: 
'- - Azızim kont sizin her zaman ma 
~uı ktı ' 
b nu uğunuzu biliyorum. Artık 

t ~ndan bahsctmi~elim. Ve mademki ar. 
1

, Y~l? ıktır. dı~-ınya çıkmağa hiç bir 
ıu ', rn.:ını d ıldır. Burada Meta boi::'U-

0rum. 

n - baha do 'ru~u. kardinalin, "onu.. 
Yaptığını oğrenmek btiyorsunuı ... 
1'ranka\cl elemli bir sesle: 

kun-Evet, d di. Onu!'! kardinalın kor 
.. . \ P nı; 1 n ::ırac;ında bulurunas.ı dü
'Jt..ltıc' • b 
on ... ı eni ölrJüı·:.iyor. Eğer mahpussa 
t.' u l.•ırta ına1< \e Parisi tcrketmek is-
ıyorıl o:t f • . • 
ruın ' •ın rannı tem.ın emek ıstıyo 

· nu l'i"ımdır! 
Maltı r · ıul' d · e ını, duJlo üstadının omu. 
a ayadı \e c;Oyte dedi: 

-E'im-:1 'b. teı 
1
. e ıraz ,,.rvet v;ırr ;.Onu size 
ıf edıvo':'Um 1 1 . . . 

ka • • ta yada. genı;lığmız. 
• 'l1 w 

;·e . a 1 ııı•z \e ıE>kamz!a haratınıztt 
ntden ı... 'ı n·ı· . . b ·~ 'a ı lrsıntz. CTrankavel 

as"'ıı 11 d le. 'Si ı) dil-Jmt e.dint 4nnais dö 
::ı· lrW t ,, . 

" 1 • ıı> c ~ı ikl!'nm('kfr iır. Onun 
f) ''1 h ' -

' U'UvPnleı de bu fr,ak"t*' ma tuz ,_ 1 .., 
ıta ~ra'·l:ır.:ı c·· l'i' . • •ltr. •nkü bu volun 

lı i L: .:ı " 
1 t> ıqf ua r-ıo:ı gö'i.ı orun ,.e 
) , ... 

,. ~ ını Clren anh ir t alta .. 
lv 1 hir hı 'ı · içimle hağrr_ clı 

_ ..... 
n· 

<lı ') 
el 

\ "e Tranknvel acı bir kahkaha ile 
i!fı\ c etti: 

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

Trnnkavel bir an durdu, sonra kaL 
fasma dönerek! 

- Bu Korinranla Ra$1'a::ı bulmaga 
çalı , kardinalin, onu nereye gönderdi. 

ğini, onlar şüphesiz bilirler. Onlardan 
birisini bulunca, derhal kulağından ya. 
kalıyarak kontun ikatnetgfilnna. getir. 
Umumi karargfihımız ora ı olacaktır .. 

Montaryol: 

- Gidiyorum! 

Dedi •e Molüsün i~reti üez.ime 
kendisine iltihak eden V erdürle beraber 

dışarıya çıktı. 

Bunun üzerine kont dö Molfic: şöy 
le dedi: 

- Pariste birkaç ahbabrm var. On

ların \'asıtasiyle bir ~eyler öğrenebili

rim ... Hoşça kalın TrankaYel. Yarın e
\'İmde görüşürüz .. 

ı~ ont. o büyük hassasiyetiyle şunu 
anlamıştı ki, Tran.kavel, bulunduğu 

haleti nıhiye içinde, ancak kendi bz.ma 

teselli edilebilir.dil Yalnızlık hazan bir 

zehir. fakat baı:an da müessir bir ilftç. 

.!\loliiı; indi ,.e büyük salonda Hoza 
t<>c;.·düf ederek onu selfunladı. Dışarda, 

soknğın kaşe ini döneceği esnada arka

ı;;ına haktı ,.e lokantanın kapısı önUnde · 

trenç kızın. kendisini ~özleriyle takip et-

iğini ır5:-dü •.• 

Birkaç dakika sonra. Trankavel de 

cıktı ve bütün gün. hayatlarım feda et 

mi§ lalr.ıyt ve korkusuz insanların, ha 

'iyle, sokaklarda. ser., iv~ıne dolaştı. 

Brigit hat·ınun i~mi. o kadar az 

ecçti ki, okuyucula:ımız onu unut 
muş ol:ıbilirler. Binaenaleyh, medhali 

8111~11 s,~l' yıtJdli; zamd . 
htrli'ç' mtıi>'>''1findpki ~adutltzr4it 
adl.sı,,do ,'el/. J<ardtnalin ,söc/Mi 
Üze;ı"ml $i]ph@Y'1 dü.şen Ki!J<:d 
1. ui. baş Vt'klle . An do/'ri'~ in 
dai,~slnd~ ara-$dırnıaıa, 
va.11masma ~.$ala hl:>'(*/' ,,,, 
m:~m· - --
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hedef olarak Annais dö Lesparı inti
hap etmiş, Korinyana da Trankavellc 
arkadaşlcırı kalmıştı. 

Raskas şöyle düşün:iyordu: 
- Mükemmel l Şimdi artık istikba

limi temin edebilirim. Faka dikkat et· 
mek lhım: Rişliyö hiç şakaya gelmez. 
Sonra, aynı zamanda, işi rahipten cv
v:l başarm:tlc lbım. Bana öyle geliyor 
ki, her şeyden evvel, Kurto, sokağın- ı 

daki binada neler olup geçiğini anla
mak icap eder. Bunu iyi görebilmek 
isin, Trankı.ıvelin eski ikametgahını zi
yaret etmek hiç de fena bir şey o'lma
yacaktır. Doğrusu iyice kani olmak is
t:yorum, Sent A vuay sokağına gide
ceğim. 

Korinyan ise, kendi kendine şöyle 

diyordu. 

- Oh! Nihayet şu iblis tüceden kur 
tuldum. Ona, ne olduğumu göstereyim 
de, krskançlığmdan patlasın. ı ·i gün 
zarfında Trankaveli yakalayıp kardina
lın huzuruna getireceğim. Bunun için 
de, gidip, onun eski ikamegahına bir 
göz atmak hiç de fena bir fikir değil. 

Böylece - ve bu Olduksa tabii hir §-.y 
di - ikisinin de aklına ayıu düşUnce 

geliyordu. 
xxxn 

TRANKAVEL VE Ai\"NAİS 

Ayni sabah Bel Fcrronycr'in bir 
odasında, kalfa Montaryol, Trankave
lin Esyolda aldığı üç dört yara.ya mer. 
hem sürmekle meşguldü. Bu garip bir 
il8.çtı ve bir yarayı birkaç gün içinde 
kapatırdı. Eski hikayelerde, bu ilaç. 
tan sitayişle bahsedilir. Her ne ise .. 
O sabah, Tranlmvel kendisini son de
rece kuvvetli hissediyordu. Üçü de o
raya sığınmı&lardI. Molüs şöyle de.. 
mişti: 

- Böyle bir hadiseden sonra, bi~ 
zim için Pariste enıniyctli bir yer kal 
dıysa, o da Bel Feronycrdir. 

Uaki!,aten de öyleydi. Onları, Pa.. 

risin en kalabalık lokantasında ara.. 
ma.k hiç kimsenin aklına gelmemi. Ay. 
r.f.:a. Roz <la iyice göz.: kulak oluyordu.. 
Dördüncil günün sabahı, Trankavel 
giyinerek çıkmağa hazırlandı. Ve sı
kıldı~'lDl ileri sürdü: 

- Öyle anlar oluyor ki, .dedi. ade 
ta kendimi hapishanede hissediyoıı.nn. 

Molüs de şöyle dedi: 
_ Evet ama bW'ada gönüllü ola

rak mahpusswıuz. Sonra, unutmayın 
ki, üç gündenbcri büyük salonda. yer
I~mi~ olan Sen Priyak sizi görebilir. 

- Hhlt"kmız var kont, O herifi u 
nutuyordum. Eğer bütün mesele onu 
öbür dünyaya göndermekten ibaret 
olsaydı ... Fakat onwı istediği düello 
değil ... 

_Görüyorsunuz ya! Hiç olmazsa 
onun sizi gözetlemekten vaz ~tiği a
na kadar sokağa çıkmayın. 

Tam bu sırada, Vcrdür içeriye gL' 
rerek §Öyle dedi: 

_ Sen Priyak bundan vaz geçti! 
-Ne? .. 
_ Ne olacak, büyük salon serbest 

tir ve Sen Priyak artık gelmiyecektir. 
_Niçin? 
_ Çünkü nradığı şeyi buldu. 
Verdür! .. Evet, bu Verdürün ta 

kendisiydi. Çehresi bembeyazdı. Belki 
Sen Priyakln. çok iı:mişti. Belki de faz 
la kan kaybetmişti. Fakat, küçük göz 
leri kurnaz bir ifadeyle parlıyor Ye 

<ludaklan müstehzi bir krvrımla uza
yordu. 

Molüs ciddi bir tavırla 

- İzah edin, Verdür. dedi. Her 
Feyden evvel, nereden geldiğinizi söy
leyin ... 

Verdür, Monta.ryolun doldurarak 
içmek üıcre bulunduğu §arab bardağı 
nı a.ldı ve bir yü,dümda midesine bo. 
şaltarak ı:;u cevabı verdi: 

- Öbiir dünyadan geliyorum! Da 
lıa doğrusu öbiir dünyadan gelmem i
cap erlerdi. 
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Montaryol bağırdı: 
- Şeytanın kuyruğu W:erine ye.. 

min edcrım ki, gUnahk8.r rahip kadar 
sarhoşsun. 

Molüs tatlı bir tavırla tekrar sor
du: 

- Geceyi nerede geçirdiniz mös. 
yöVerdilr? 

Vcrdilr, içtiği şarabların hatırıı.siy 
le dilini şaklattı ve cevap verdi: 

- Kabarede! 

Montaryol bağırdı 
- Cidden orada olmak isterdim. 
Verdür mağrur bir eda ile: 
- Beni rahatsız etmiş olurdunuz 

kalf n, dedi. 

- Evet sen iyi içebilmek için yal 
nız kalmak istersin. 

- Birisiyle beraberdim. Öyle bi
risi ki, §İŞC üstüne şişe ısmarlıyordu. 
Hem de en iyi cins şarap. Doğrusu bu 
Sen Prlyak çok n'ticcnap ve misafir
perver bir ndnmdır. 

Tranka vclle Montaryol hayretlerin 
den dona kaldılar. MolUs, ise bermu
tad sakindi. Verdür bardağını tekrar 
doldurdu ve tekrar boşaltarak şöyle 
dedi: 

- Sen Priyakın şerefine! 
Montaryol sarararak ha~ırdı: 
- Bize hiynnet ettin! 
Trankavel, a~r adımlarla kapıya 

doğru yürüdü. Kapıyı kapattı ve kıh
cınr c:ekerek masanın üzedne koyduk 
tan sonrn: 

- Öyle zannediyorum ki, Verdür 
dedi. Gcldii{inizi iddia ctti~niz öbUr 
dünvayn ~idcbiler>eksiniz. 

Verdür. suratım gnrip bir tavırla 
ekşiterek övle drdi: 

- ~cc Sen Privak tnrnfrndan öl 
düriilcfüm. Bu ~~b::ıh da sizin tarafınız 
dan ö11ii'"lileceğim ... Doğrusu tnliimiz 
fena deöit ... 

MC'lbils vavas bir cıcslc: 

- M'.6syö Vcrdür, artık izahat 
vermeniz zamanı geldi. galiba 

ı~oııtun sesinde öyle bir nhenk vnr 
dı ki, onu şüphesiz iyi tanıyan Vcr
d:Jr tekrarladı. 

- Evet; öyle zannediyorum ki, L. 
zahat \'ermek ?.amanı geldi: İşte; biz 
buraya yerleşirken, asil baron dö Sen 
Priyak da büyük salona yerleşiyordu. 
tık gilnü onu iyice gözetlcclim. Ve si 
zi aramadığına kanaat getirdim. İkin 
ci gücü, bu loknntanm garsonlarına 
karıf)nrak, onun yanınn yaklaşabildim 
ve sabırsızlıkla mırıldandı~ bir kaç 
kelimedcın anladım ki, beni arıyordu. 
Benden istediüi şev ise mektuptu .. 

Molüs, sakin halini muhafaza et 
ti. Trankavel de ürpererek bağırdı: 

- Mektup! .. 
Kont şöyle dedi 
- Evet. öldüifüm ta kdirde alma

ruzl rica E'W~im mektup! .. 
Verd iir lx-rm ııt:ı d ~Pzc knrıfitı: 
- Knrdinal dö Rişliyöye aid o. 

lan mrktup. 

Montarvol. tekrar bir yemh sa 
\'Urarak bac;.rrdı: 

-De""1ek b;r ı::cv ö~eneceğiz. 
Verdür de ·am etti: 

- Hiç bir 1At.man okumivacnrhmz 
mı•h ... ı.-t·<ık olan mektup kont cenr-1n. 
n ! Size aid olmivnn bu mektup! ~iz 
-le bulur.masr size azao vereıı m·1~t··n 

mecını ı;ı<ıl,ih;nin fcv .,.ıfirtc bir <>1"i 
olarak Ri'n Privnkı.., bat'-ı <Tfnderdiği 

me'·•,,n! ~eN>fi "ze mhsvölcr! .. 
1'ranlfı.vı-1 b:ı"1rdT: 

- M('1rtubu ne yaptın? . 

- nurun ?" 1 ~·">A<t~f .... ' nı;.. '·q 
rı•lnrm ktı'l'PT'nc"'"' 7"m n. mf'svi; <lö 
~C'l Pri"nk ~ni gnrdii. Daha doünısu 
b n kendimi ona ızösterdim ... Yan1l"":ı 
\'aldac;tT, beni bir meuhnl"e"C pWi\~ü 
,.e b"'n1 b~l bol ~arn,,lar ıf:marladı. Da 
ha rln~su ~~a de.Til dı- T'f'e"hnnele
rin dncı"mclrrinc tsmarln1ı. C":ünkiJ es 
ki nnctht!YIU <"Ördii;,;im irin O kndnr bil 
vttk hlr h("re,.an ce t:ılıaı::atis fr''"~"V 

dim ki, içtiğim ~arablar mideme değil 
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de döşemelere boşaldı. Şerefinize möe 
yö Tranka vel ! 

Bu sözleri büyük bir dikkatle din 
lcyen Molbüs, Trankavele, kılıcnu:t kı 
nına sokmasını işaret etti. Trankavel 
de öyle yaptı. Verdilr gülümsedi ve 
devam etti 

- Artık sandalyamda oturantly~ 
cak kadar sarhoş olunca ... 

.Montaryol sözünü kesti: 

- Fakat, mademki senin yerine 
döş::m:lern içtiğini iddia ediyordun? 

- İyi ya döşemeler sarhoştu ve 
bir gemi gilvertesi gibi sallanıyordu; 
bunun için benim iskemlem de.. Ahlı 
yor musunuz knlfacığmı? Hülba, bu 
sırada. asil Sen Priyak cenahlan, bir 
ak'5ftm Ruayal meydanı cıvarında ra 
hh Korinyandan "çnldıfiım" mektu
bu kendisine vermem için, bana yirmi 
n ·:nteklif etti. 

l\Iolüs ürperdi. Verdürün küçük · 
giızleri parlnôı ve devam etti: 

- Evet, bu mektup benim tarafım
~:- 1 çalmmrştr ve ben tanınma.marn için 
rr-syö Tranka\·elin şerefli ismini tak.. 
mıştım. Öyle ki. muhterem düello üs.. 
c.'adınm, bu hırsızlar arasında ismi geç
ti... 

Montaryol )'Umruğwm kaldırarak 

bağırdı: 

-Sefili 
Molüs de takdirkar bir ta fTI'la: 
- Aferin Verdür, dedi. sizi teb:ik 

ederim. 
Montaryol hayretinden dona kaldı, 

Hele Trankavelin de, Verdürün elini 
tutarak: 

- Teşekkür ederim, Verdür, size 
bunu borçlu kalacağım! 

Dediğini görünce ha)Teli son hadd.L 
ni buldu. 

\·erdür devam eti: 
- Tabii yirmi altrnr kabul ettim ..• 
Trankavel heyecanla sordu: 
- Ya mektup? 

- Mektup üzerimdeydi ... 

. 
Verdür, Molüsün yüzüne baktı ve 

HA ve etti: 
- Mademki onu hiç bir zaman oku

yanuyacaksmız, mademki size rahat uy 
ku uyutmuyordu .•• Bu mektubu masa
nın üzerine attım ve Sen Priyak onu 
heyeQ!l ve çtlgm bir sevinç içinde kap.. 

Odayı derin bir sükut doldurdu. 
Trankavel ~ndişeli görünüyor, Molüs dü 
şilnUyordu. En korkunç bir dil~ 
~ı yaptıkları bu mücadelede. onlara 
öyle geldi ki; en büyük zaferlerden biri .. 
ni kazanmışlardı •• 

Molüs niha1.et §Öyle dedi: 
- iyi yaptınız Verdür ı 
Montaryol bağiidı: 
- Ya );rmi altm? 

Verdür cevap verdi: 
- Baron dö Priyak gayet ~icenap 

bir insandcr. Yirmi altını az buldu .• 
Evet: Bana yirmi altın yerine bir tek 
müthiş kama darbesi indirdi ve öldür .. 
dü. Tam şu gördüNnüz yırtık yere ye.. 
miştim. Bu darbeyi ... Tabii kanlar .• Da 
ha doğrusu ıaraplar içinde yere yuvar 
landım. Ve Alicenap baroin çrkıp git.. 
ti. Öyle ki. halihazırda, kardinal hu 
retleri, bu mektuQ,un, dünyada hiç kimse 
tarafından okunmamış oldutrıına taına.. 
miyle kaqidirl Şerefinize, mösyöler! 

- Peki nasıl diril din 1 
- Ayağa kalkarak kalfacığım!Ya 

nız. bu gece bir saat müddetle üzermı 
&ima giydiğim yabani öküz derisindeı 
)·e!eğimi dikmek roo:buriyetinde kal~ 

dım. 

Traıikavel: 
- 'Molüs, dedi. Bana üç dört defa 

hah ttiğini.z bu mektubun ne olduğunu 
bilmiyorum. Bu mektubun ne)i ihth-a 
ettiğini bilrr.iyorum. Fakat mademki, 
Vei'düriin, onu iade etmcl"te, isabet gös
terdıği111 söylüyorsunm ... 

- Mektup iade edilmiştir. evet ia. 
de edilmi~! 

Garip ve müstehzi bir ifadeyi .gizli 
yen bu sö.ıler üzerine, Trankavel ür~ 



A\fr·upanın Şarlokol
rnesine göre cani 

Vaydman 
\f- Puris cinayet enstitnıQ ıqlldilıü diyqr ki : 

V<dlman tlplndekD lkatlller kan 
lla dökmekten zeyk aıırDar · 

lldnıan ve Milyon, , akalanına:zdan evvel 
ensttiü miJd/Jı ilnil ziyaret etmişler .. -

ıı Zl1nrct cmstltUıoU mU.lürü bir konfrrnmmuln 
•tiıin . 

'de ş~ ~en!ıa, sakin bir mahallesin - r hissettim. Bira= bozulur gibi cldu. Kalk 
nırı i~P:lıyon &okagında eski bir bina- ~ tı, gazeteci arkadaşı gelince bana gön-
ta ~eri c kat boılkonunda aiyAh bir tah- dereceğini söyledi, çıktı, gitti. 
lc.,.lıa v tıe b.:-yaz harflerle yazılmış bir Bir kaç gün sonra bu gazeteci geldi. 

. ardır~ il' ;ı. • 1 •. .• ·ı·kl lA 'Cin . "' .. enyısıy c goruştum, gazetecı ı e a a-
1çcr1 aıy t enstit:.ısü,,.. kası olma;hğını anladım. Bu mesleğe a-

Sof~;ıi Ye girince ufak bir sofa ve bu it hiç bir malumatı yoktu. Bana, maruf 
)'lıı 'ta açılan uç kapı görülür. Kapılaiın bl~ gaaetetfyi gidip görmemizi teklif 
rı rafındax· ı ur: llb ı evhafar~ ıunlar -oku- etti • 
lllu"'I Ic· ~ratuvar, konferans salonu, u- ııterimin çoklugundan bahis ile red 

:E:nsti:~'~·· cevabı verdim, O _günden sonra ne .A-
\!dLı bi . ~~n rni.rdüriı, profesör Melken merikalı olduğunu söyleyen. Almanı, ne 
ltıış birrt&idır. Ve bütün dünyaca tarul- ~de arkadaşım görebildim. 

''Avru adamdır Amerikalılar ıkendisine .Bir hafta sonra, gazetelerde. Ameri-
vctnıi"'~anı~ Şcrlok Hwmesi,. lakabını kalı· dansözün kayboı lugu haberlerini 

~ erdır. 
lltrlin . \ okudum. Hatırıma, garip ziyaretçilerin 

ottn ı.... Polıs ıncktebinın eski miı:lürü ld" uu z ge ı .. 
~tlstituyu at bilahare Parise gelerek bu Karıma: Bu İ§C kanşnuya saliihiye-
0tıi \'ard açmıştır. Otuzdan fazla tale- tim yok .. Faknt, o iki adamın parmagı 
tılcta... rr. Tahsilinı (Zürih) te vap- · 'Lı· · b · d. 

"son J oldu.;una eminım. ı-: ıssıyatım em na ı-
lltııh ra zabıta meslegine girmi"- ve · · d b. d 1·1 

""
1 ltnel ~ ren aldatır .. Ne çare kı chm c ır e ı 

tn bu,,,, er çalrımııtır Son yüz yılın k d a· 
t r .. lc 1 yo .. ,. C' ım. 
ır. Bıit.' en ı<arışık işleriyle ugraşmrş-

l'.lıt. li \lıı canileri, dolandıncıları ta" Çok geçmo:li, polisler canavarın ye-
İlr0r s:' zlı.rtn -butün hilelerini bilir. rini buldu, Kendisini yakaladı. Gazete-
""t r, ken"'ı" . . b. lcrde resınilerini görünce derhal tanı-, C.i"e . u ı.:nr zıyaret eöen ır ga-

• J dıy0r ki. dım: Ekincisi Vaydman, iKincisi de -'b . d h;ı ~eniın . Milyon u. 
.Y"tı Pek ~~.esl.egımdc bulunanl;ırıq Vaydman, miıthio: bir canıdir. Ken-

i:urı, h"lk g .. npttr. Zira, bizler her ıı 
n " d'· dine mahsus bir "öldürme usulü,. var-lıyotu ~§tnanlariyle temasta bulu-
tnarı.t ~·-bu Sebeple dalma maceralara drr: Enseye kurıun sıkmak .• Vaydman 
ta.,. "ill111rz o· b" - bir tiptir .. Bu tipteki caniler kan dök-• ırn: · ~lZC ır ka~ vak'a anla-

mekt n zevk alırlar. Hiç bir vicdan azaScn 
d ' Y~d bı duymazlar. Ufak bir para için bir a-
biuırı. ~ilet &nbe.ri Paristc bulunuyor - dam Qldürmekten çekinmezler. Vayd-

t kllç le Yoda cınayetlere, cezalara ait man normJll bir adamQır. Vasat derecc-
)'ında b· onferans veıtlim. Temmuz a-

llısı çillı~~l gun, oturdugum köşküp ka-
lev· ı. Artım 'l' . . . . 

'ttıli b' :: • emız gıyınmış, sc-

de zekası vardır •. ,, 

· Enstitü müdürü, caninin suç ortak
ları hakkındaki filcirlerini de §Öyle an-tı~ &tld:r d~lıkanlı, Amerikadan he-

~tıru~rnek g~nı, b .. nimlc bir iJ hakkında la tmııtır: 
Ctıdı~İn.J ıstedıgını söyledi. tık evvel - Sebeke, tıpkı bir ticaret evi pren-

\'ct ettim en §Uphelenmcdim, jceriyc ela- sip!eri üzerine kurulmus. Jan Blan ser-
liabasın Çok serb.st bir ı:\eilkanlı idi. mayedar. Şüphesiz lıi.ltün cinayetlere 
ı::.unu, ae~n .zengin bir Ameriki\,lı oldu- vakıf .. Çete Amcrikada. belki de Av-
11Se Do"'ndgı nıunaıiebctiyle kendisini Pa- rupada te§kil edilmlı. Sermadar cina-
ki b Ctdiğ" • k . Y J r· ttıye.,i ih . ını anlattı. Sonra, bazı yetlerc bilfiil İftira etmıyor. a nız u-
llıalc ıned·r~ıralarınrn -beratını satın al- zumunda avukat ü:rctleri hastane pa-

l.tuh 
1

1>
1ni söyledi. ralarınr veriyor. Daha açık tabiriyle 

tluttıyo:~abıın, hUyi.i,k bir nezaketle ko- canileri sigorta ediyor. 
ter u. Paristek· A Kolet oynak bir z.cvk kad.nıdır. Oto-tndc Sok ı merikan scfa-
1>.b~ her h tan~d kları oldugı.ındanı ba- mobillerde gezmek, şık giyinmek isti-

1le . ll&usta y d yor. Bu, üç c:ıninin zevk aletinden bas-., C:eğınd ar ımda buluna-
l:>oıtıarı en bahsediyordu. Hatt4l · ka bir şey değildir • 

tt~ec:j Ya:dan, bu işle alakadar bir ga: Milyona gelin:e, o da Vaydman gibi 
llı.ı~ti. ında l>arise 17C)ccektir d"· bir serseri ...• ,, 

ıt • ~.. ~ -------------------------(:ibj CBlı:k kabı b" . 
lı ttıuraca la ır ço.k kımselcrin bu 
ı·lnc:•dan ll •• ~t rı !iiOk olduğu için ya-
1ıc . sllphcıc d. 

b .cYı tctlrf nnıe ım. Fakat, tngi-
v:1~· Şives~ ~ıu nazarı dikkatimi ccl-
1" ' 1nc be !ii. tc Anglo - Sakson şi-

fln nzcınıyo d S 
d ''~ a .. r u. onra, ilk evvel 
/~ra 1)~ b 0Y~emişti Her nalde bu a-
1ıt.1 ., •• inak 

)> 1 detildl y lldı vardı ve Ame 
b '1tn IÖyl: •lan •öylüyordu. 
~r oı•n Uı ıy~n, Y•lan ıoylcmiyc mec. 
ı . ., r •naın 

d ~l\diıin· ""' filYanı itimat değil-
trıbite • 1 

1 vır denemek iıtt-:lim Bir-
c:ın1 ~ rıtınt t · 

n hatınd 1 c vap verdiın. Yabah
cn söyI d" • • c ıgımı anladığmı 

DOIKTOH 
Necaettın Atasagun 
Her gUn ıs.ıbahlan ıoekiı buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar J.ilc 
li tayyare ıpartmnnlan ikiııcı daıre 

17 numarada h11talanm kabul eder. 

Cumarteıi ıtiınleri 14 den 20 ve n 
dar hastalarını parasız. Kurun. Ha 

oer okuvucularmı dakupon muka· 

b lınrl• m•ıa YC'rtt- edC'ı l' 1 f 2:r !':1 

Hnkaye 

ihtiyarın 
ö lümü 

(~ tarafı 11 incide) 
Fakat bu sese inanmadı. Dunu kJ 

racılardan birinin sesi zannetti. 
Dnmnt nihayet UlüyU tam kapının 

karşısına getirmelerini, anahtar de
liğinden ona bakacağını söyledi. İh
tiyarı kapmm knrşısına getirdiler .• 
Fakat damat onun canlı olduğuna 
inanmak istemedi. Kiracıların, ken
disi ol ı~nııtlırmak i!.:in, ihtiyarın elle
rini vo ayaklarını oynnttıklarnı id
dia etti. 

Dutun bu hallerden sonra artık is
yan bayrağını ceken ihtiyar, hayatta 
iken yaptığı gibi kUfretmeğe, bağı
rıp cağırmağa başladı. Bu ~ağrış
tan sonra damat ihtiyarın hakikaten 
canlı olduğuna kanaat getirdi. Ka
pıyı açtı. l htiyarı içeri soktular. 

1 lıtiyar e\·elı\ dnmadile hafif ter
tip bir kavgaya girişti. Bu arada eş
ya tarının yakıldığını farkedince oda .'"91. - • - • • 

um içinde bir kızılca kıyamettir kop 
tu. Bahusus kendi portatif karyola
ıınm da ortadan kaldırıldığını görün 
ce öfkesinden bu yaştaki insanlara 
has lcUstnhlıkla kendisini karı ile ko· 
canın karyolasma. attı. Ve oradan 
kalkmıyacağıiu söyleıneğe bn9ladı. 

Iliraz sonra damadın karısı, yani 
ihtiyarın kızı geri geldi. TabU bağı
rıp ça~ırmnlnr, ayılıp bayılmalar ol 
du .. Henüz biyolojiden, fizyolojiden 
haberdar olmıyan küçük çocuk diri
len ihtiyara korkudan ziyade hayret 
lo bnkınnğa başladı.. On altı yaşında 
ki nhdal hizmetçi ise, insanlarının 
kilh ölüp ktih dirildiği, bu e'\·de artık 
hizmet etmek istmnedeğini söyledi. 

ıs anbul Haricı Askeri 
kıtaatı ilanları 

SIN.E M AL.A.R~, 

lLKAZAK 

BEY OCLU 
Kreul:zer Sonat 

1 Periler diyarındn 

• Şen yumurcak ,.e Miki 
nin fen saati 

' Dufnlobil maceralar kra-
Jı ve &zar Borjlya (lUrk 
çe) 

• Sm istimal dansı 

• Namuslu kadın 

• Bekflret \"I." Se,·imli <'r-
aeri 

• Vatansızlar cehennemi 
ve Coşkun süvarılcr 

• Gönül yolu 
1 Bildlnnemiştir 

• bilclirıncmişlir • 

' Mnrinella ve Kücük prcn 
,.. ses 

t Kraliçe Kristin 'c Bu· 
dut haydutları 

J Bombal:ır yağarken ""e 
Gece baskını 

lSTA~BUt 
ı bildirmemiştir. 

• Dişi Tar:zan ,.c gcSr, işit 
söyleme 

• La bohem 
s Dişi Tarzım '"C gör, işıt 

söyleme 
ı Lahohem 
J bildirmemiştir. 

KADI KO Y 
• Prorrammı blldlrmcmıetır 
ı J>roırammı blldlrmeml§Ur 

OSKODAR 

lhtıyarın ülümUnden ancak dokuz 
gün sonrn beyaz boyalı siyah bey
girli cenaze arabası ge!Qi. llk defa 
arabayı gören, o ~anada pencereden 
dışıı.rısını seyretmekte olan, damat 
oldu. llıtiyara dönerek: 

- Baba, dedi, işte nihayet seni a
lıp götürecek olan araba da geldi.. 

lbtiyar fena halde sinirlendi. Ba
ğırıp çağırmağa, odadan bir adım 
blle atmıyacağmı söylemeğe başladı. 
Pencereye koştu. Zayıf seslle araba
cıya scslenmeğe, hiç zahmet etmeme 
sini, bOŞU böşuna merdiYenleri Clk
ınamaSJlll lıaykırmağa başladı. 

ı OilrJlrmemiştfr 4 

BA K IRKOY 
:ı::u::n:::=-.:::. .. -==:::-.z wmml "11.Th'ADI ı Tatlı lıclii 

Meccani muayene 

Denizli Garnizonunun 151100 kilo 
ununun hilosu 13 k'UIUStan 11-1-938 Salı 
günü saat 14 de kapalı zarfla ihalesi ya
pılacaktır. llk teminatı 1474 liradır. is
teklilerin teklif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evvel lspartada Satmal
mak komisyonuna vermeleri. .(672) 
(8516) 

----------~~----------------

Per§embe günleri aat 2 deD D • lradaı 1 T I Y A T R O L A R t 
Ortak6y Tagbasamak Palangada 25 
numarada Doktor Mümtaz Gtınoy 1'EPEBAŞI DRAM KISMI 

1 fakirleri parasız muayene eder. 

Dcyaz paltolu sa'rı yıldız şapkalı 
arabacl oda kapısına dayandı. Ken
disini fazın bcl{letmeden kimi Yerc
ceklerse vermelerini söyledi. 

Arabacıya ıtıf anlatmak bir türlü 
kabil olmuyordu. Herif ayak diri. 
yor, illede ölüyü istiyordu. lJlrllen ö
lünün de yardımlle evin biıtüıı kiracı 
ları araba~ ıyı zorla kapı dışarı etti
ler. Arabacı, hiç olmazsa bir kl'ığıt 
vermelerini istedi; bu isteğini reddet 
mediler. 

lhtlyar bir türlil pencereden ayrıl
mıyor, mütemadiyen arabacıya küf
rediyordu. Arabacı ile ihtlyar arasın 
dnki kUfiir savaşı bir saat sürdU. Ni· 
hayet her iki taraf ta yoruldu. Ara
l.ıncr han~ket etti. E\'in içinde her şey 
tnbii halinde cereyan ctmcğ'e başla
dı. 

tık ölümünden on dört gün sonra, ı 
uzun mfiddct açık pent·eredc durmak 

,. ıı ıma•nmıw ' --

tıuı kendini Uşüteıı ihtiyar hastalandı 
ve Jnsa hlr zaman sonrn da hakika
ten <Hdil. 

llk zamanlar buna kimse inan
ınndı. lhtiyarın gene lA.tife yaptığını 
zannottllor .. 1',akat cağrılc.n doktor 
meseleyi halletti; şilphelerl \'e tcrcd 
dütleri dağıttı. Fakat bu defa da ki
racılar arasında lıir panik koptu. Jlı
tiyarın kaç gün evin içinde mn ola
rak kalacnğı malOm olmadığı için 
herkes başka yerlere gBç ctmeğe 
başladı. İhtiyarın kızı, gene çocuği
le '\"e hlzmetçlıUlo kız kardeşine kaç
tı. Damat. istlralınt etmek tein ev-ine 
gltmeğc hazırlandı. Fakat bu defa 
nasılsa ceıınzo arabası ikinci günU 
geldi. lhtiyarm öllisü de ev-den ancak 
iki gün knlnrak gömüldü. 

Ferah Ferrulı 

lstanbul Deniz Komutanhğı Satı nalma 
Ko misyonu odan: 

Tahmin ed.ılen bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömürUn gemiden aalıildekl 
depoya taşınması açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 3-ll. Kanun 938 Pazar
tesi günü saat 15 de Kasımpaşada Caınialtında İstanbul Komutanlığı Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameslnl görmek ve almak istiyenlerfn her 
gün bu komutanlık lc\•aztm mUdilrlUğUnc müracaatları ve yapmağa talip olan
ların da 150 liralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle 
birlikte gösterilen gün ve saatte Satmalma Komisyonunda bulunmalan. 

(8456) 

Deniz ·Levazım Satınalma 
- Komisyonu ilanları 

Cinıi Miktan bedeli 
Kuruı Lira Kurut 

Sığır Etı 69768 kilo 32 
Kuzu Eti 28000 kilo 43 3036. 38 
Koyun Eti 14229 kilo 43 

ı - Yukarıda cins v~ miktarları ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatıyazıh olan Uç kalem et, 8- İkinci.kanun- 938 tarihine rastla 
yan Cumartesi günü saat 11,5 de kapalı zarf usuliylc alınmak üzere müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç kalem ete ait şartname 203 kuruş mukabilinde Komisyondan 
hergün alınabilir. 

3 - İıtekl:lerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
.ı:apah teklif mektuplarını en geç belli g'lin ve saatten bir saat . ~vvcline kada; 
Kasımpasada bulunan Komisyon Başkanlıtına makbuz mukıbılınde vermelerı. 

~ (8465) 

M. M. V. Deniz Merkez 

1 - Tahmiıı edilen bedeli 1500 lira 
olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin açık 

eksiltme ile münak:ııası 5-1-938 tari
kinde müsadif çarşamba glinü saat 14 de 
Ankarada Vekalet binasındaki K"miı
yonumuzda yapılaı.:aktır. 

Sabnalma Komisyonundan: I 
2 - Şartnamesini görmek iıteycnle

rin hergün münakasaya ittirak edeeek
lcrin de mezkQr gün ve saatte 112/SO 

lirı.lık teminat mektubplan ve kanuni J 
belgeleriyle Komiıyonumuza müraca-

atlan. '8423~ 

Bugün tatil 

günüdür 
--o.-

'RANSIZ TiYATROSUNDA 

OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 
BtR KAVUK DEVRlLDI 

5 perde komedi. 

Dil Celfil Musahip oğlu. 
--0-

EBTUGRUL SADl TEK 

TiYATROSU 

Bu gece: (Kadıköy Sü
reyya) yarın gece: (Ba-

kırköy - Miltiyadi) ç:ar 
§arnba: ( Üsküdar -
sinemalarında: 

CEZA KAı ·u?\1U 
Vochil 3 perde 

ŞEHZADEBAŞl 

TORAN T1YA1'ROSU 

sanatkar Naşit \C arka
la!lları oh."Uyucu küçük 
~emiha ve Mişel varye
~i. 

;onra anlarsın. Takhtli 
~omcdi 3 perde. 
Ialk gecesi: Localar l 00 

her yer 20. paradi 1-0 ku
ruş. 

~ - --------------~--~~ 

HABER 
AKSAM POSTASı 

i DARE B V/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posb kutueo: lstaobul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
vazı ıeıerı teıetonut 2387'2 
idare. ııan •• : 243;0 

ABONE ŞARTLARI 

Seaollk 
• •Jlık 
s •Jhk ' ., .. , 

TDrlllge Ccnebl 
1.400 Kr. 2.700 lir. 

'Z30 •• l.450 .. 
'00 .. 800 • 
150 .. 309 • 

Sahibi ıre Neırigat•Müdürü: 
Has an Rasim Us 
ll•ııldılı '" (VAHiT > ~latbaa&r 



ıe 

GRAWOR 
o ütüız 1 ükige Y aJnı;; 

GRAWO Rkullanıyo. 
Sı 

sahip 
de bi '' 
olunu~. 

GRAW R •• a 
Çün •• u: 

Sesi fevkaliide yüksek, plaklan ka•ıyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetitıde olan meşhur (GRA WOR) lüke 
pik-uplu gramofonlanru her yerde ısrar! a istcyiniz.T::.şrada accntıı aranıyor: GRA WOR Galata 

Bankalar caddesi N o: 7 5. 
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• ', •• -~. : i .. .. :... '.7. • • • .«t~" ....... ·- •••. ;i .t._. ./t·~~t> • ..,..,.,. ı '• 1 .. •. ı'tr. "' ·,,. , , . . .... 
•..,. 'l •ı ,• \l, '•J • • •- , ,.•, • .,/r.,.' .t 'İ •'; ~, ..,, ıl~"'iı-•• ~_ıir~dl""'.: ·•,,. # •• •4 .-.. 1 ·• 
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~ A O EM i KT • 1 DAR 

H Bin 
f abıetler. • .. er eczane da arayımz. • P::>sta ,;utuııu 1255 Hor.no~in ı 

...._____ ~ -

~·11m~·1e1>m•ıırm .............. waG-.ı111 ............ mHl!i1m~~*11111ıml!!!Blı:ıımg1mMM1111 

inhisarlar lstanoul 
Başmüdürlüünden: 

Çaınallı merrilaha ında c::uretı ma _ ' :ı te:: is edilmiş ulan ince tuz değir-
men:erındc fenni bır .;urcttc ihza~ oluıun ve ewelce kilo u ' ':J,25" kuruş hc~a

lıiyle 50 kiloluk çmalı "26~ 5" kuruşa . · tılan mutfaJ... tuzunun 1-1-938 tarı· 
hinJr:n itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarildrıi temin rnakradiylc kilo 
su 3 80 kuruş he abblc elli kiloluk çuvalı ıco kuru~a indirilmiştir. 

(,:..ıval bedeli, tu"' fıatı n:t dahil o!duii-ımchn mii terilerdcn ayrıca çu\·al be 
deli alınını} acaklır. (87~6 

......... 111ııı..ı ................................. a ..... +wes 

lh2> o lK ır (Q) ~ 
r~ecaetlln Atasagun 
Her gün s.ıbahlan ı.ckiı buçuğa 

nk~aml:ın 17 den 20 ye kadar r ,aıc 
ı; tayyare apartm:mla::ı ikiııcı dai~e 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.-a 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

h lın ~e muLı ~ene eder i'ı lef · 2::c :;:~ 

ite like işaret 
e baş ğr 

i 

icabında 
ediniz. 

fi R i Pi 
ile bertaraf el/ 
seniz birÇOk 
hastalıklar& tlı 
mak tehli~ 
göstermiş Ol""ı 

tir. 

fiRıPI 

tecrübe 
gUode S kaşe alınablllr 

lsi:n ve marka~ına dikkat. Takll11er!ntlen sakını" 

HAZIMSIZSIK 
Hayabn zevkinden insanı mahrum eder 

1 
Çok teıı1iz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mütkülat 

göz önünde tutularak yapıJmııtır. lm---·-- HER ECZANEDE SATILIR. •---·---rt 
Avrupa ve Amerika ve lstanb 

üniversitesine talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama EnstitUsll 
Genel D;rekt6r1Uğllnden s 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji ~ 
ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Anıerikaya ve kezalik jeoloji tahsil için 6 

lcbc de İstanbul üniversitesine gönderilecek ve talipler arasında müsabaka 1' 
pılacaktır. ~ 

2 - Jeoloğluk müs1bakası 1 den 7 ye kadar s;:ra ihraz edenler AvıuP8 Jft 
Amerikaya gönderilecek ve 8 ıncickn 13 üncüye kadar olanlar ise en'3titU 
sabma. İstanbul üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşağıdaki ı;;artları haiz olması lazımdır. 
A -- Türk olmak. 
B - Maden ocaklannda çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam 

"sıhhi muayene ankarada yapılacaktır.,, 

C - Olgunluk imtihanı vermiş olan lise \·cya kollej mezunu olup 
ca, almanca ve İllgilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 

o~ 

F~ 

D _ Ya~t 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak. 
11

0 
4 _ Mühendislik için müsabaka. 3 şubat 1D38 perşembe, Jeoloğluk içltı ·~ 

ab:ıka ı ŞQbat 1938 cuma günleri .Ankarada M. T. A. enstitüsünde yapılS"' 
tır. Talebc!erin imtihanda üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır.. ~ 

5 _ Maden mühendisliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanik, f 
kimya ve yabancı dHlcrdcn biri ''İngilizce, Frnnsızsa, Almanca,, 

Jeolo~l•ık imtihanı: riyaziye "hendese, cebir,, hayYana,t nabatat, jeoloji, 
z,k. kimya ve ya.hancı dillerden biri"lngilizcc, lil'ansızca, Almanca.,, ~ 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ielride taluıil · milddetleri kadar mec~-' 
hizmete ~fı.bi olduklarından bu hususta miikellefiyetJerini teV&ik etmek ~·· 
bir taahhütname \'erecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdit..if 

7 - İsteyenlerin nüfus hiviyet cüzdanı. hüsnühal varakasını, mektep~ 
detnamesini \ cya bunların tasdikli birer suretleri 4 kıta fotoğraf ve dil ~ 
lcrini 20 kanunusani 938 cumartesi gürıü ööfoyc kadar Ankara.da M. ~ 
enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeieri ve 31 kanunusani 938. pa ~ ~., 
günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere sabahleyin snat 10 da adlıye se.P"· 
karsrsmrla M. T. A. enstitüsü dairesinde bulunmaları ilnn olunur. (8622~ 

11 eJDl--f' if#I llm'Milil 1111-'.Xiht.tmil 
Kabata5 ıcvazcm anbarmda mevcut av arya olmuş 2000 kilo sigara paket 1'~ 

10-1-938 Pazartesi günü şaat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malı her Y 
anbarda görebilecekleri ve pazarlık için de yüzde 15 teminat paralarile birlikte 1 
an-en gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğündeki sS 
Komisyonuna gelmelri ilan olunur. ,(8563), 


