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Romanya yahudileri 
K~dlon töcccarr<®tü 

Y ©\ iP oyo rrD carrd o 
mü 

? a 

40 yaşmdan aşağı Romen kadmlan yahudi 
hizmetinde bulunamıyacaklar 

YenılLll=tDOeırnn çeDışto~o lb>Drr çok ga~s'lte kaqpatoOdo 

================================~============== 

Si~ gapurda manevralar yapacak olan lugiliz donanmasından bir PtJTça 

lngiliz donannıası 

Singapur 
önlerinde 
On bin kişınin iştirak edeceği 

Büyük bir manevra yapacak 
Japon nazoıroaro, Japon 
mnouetnını uzun sürecek 

Bir harbe hazırhyor 
Haınkovu lb>cmlb>aDayan -8apon 
tayyaıreıern ıngDIDz gemıuerıne 
<dle taarruz edeırse mukabele 

" 
lldilerin kadın ticaretine mdni olmak ilzcrc hülz12met ytni bir karar aldı resimde gördüğünüz gibi 40 yoşmdan aşa~ı bıtlH-

·görecek 

1 Roı:ıcıı kızları yaht1dile1 yamnda ralışamryacok. 

Macarlar endişeli 
" görünüyorlar 
a~hllLDdJDler paıraDaıro nı çeklycırDaır 

hudUe rcı. 4 (A.A.) - Romanya ya- ı ya hükQmcti Macarca çıkan ve mühim 
}'e ha~ iirkerek mevduatlarını çekme- bir gündelik gazete olan Temesvari 
ltn ılarnışlardır. Son günlerde çeki- Hırlopı kapatmıştır. 
Yon ~e~d~atın tutan bir kaç yüz mil- * Budapeştede bu ayın onundan on 
harekatın ediliyor Yahudilerin bu ikisine kadar devam edecek olan Roma 
~ te~ .memleket ekonomisini boz- protokolu devletlerinin konferansına 
tır. e lıkcsini göstermeğe ba§lamış- Avusturya Başvekilinin bizz3t iştirak 

\> ahud· edeceği bildirilmektedir • 
D11ı l muharrir ku11anan Konferansın proğramı malOm değil-
~'4.ıeı eıe k :a·· r apntılıyor dir. Maamafih konferans muayyen bir 
l>l}ı Ukrcı S (A..A.) - Dahiliye nazırı ruzname olmaksızın siyasi vaziyeti ve 
\'ila Udi muharrirler kullanan birçok bilhassa Romanyada hasıl olan değişik 

.;et gazetelerini kapatmıştır. liği derin bir tetkike tabi tutacaktır. 
u tedbi • • ne r, yazılanle Romen mı1lcti- Şuşnig harek ,t etli 

tcte~rar verıru, olan diğer bütün ga- Viyana 5 (A.A.) - Şuşnig ile B. 
~ae ere de teşınll olunacaktır Guido Schmidt, pazar günil Budapeş-
~C ar. gazetesinin kapallması teye hareket etmişlerdir. 
lıya:~.:landa derin bir heyecan Yahudiler kadın ticareti mi 

.......................................................... . . 
~ C. H. P. İ 

i i 
i Başvekil ve Hariciye Vekili i : . 
5 Harici slyasetinılz 1 
~ Hakkında izahat ,·erdi i 
• • 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. grupu 
bugün 4.1-938 öğleden sonra ,Trabzon 
sayla\1 Hasan Sakanın riyasetinde top. 
landı: 

1 - Petrol ve benzin fiyattan Ye \'3-

ziycti hakkında Kütahra sayla\'1 Meh· 
met Somerin sorduğu suallere iktisat ve. 
kili Şakir Kesebir cevaplarını verdi. 

2 - Yeni sene münasebetiyle Bas\"C'~ 
kil Celal Bayar \'C hariciye Yekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras harici meseleleri ve 
arsıulusal ~iyast durumu izah ettiler. 

3 - Bazı mali kanunJann üzerinde 
birçok hatiplerin mütalealanna maliye 
'-ekili Fuat Asrah cevaplarını verdi. 

Hükumetimizin bu hususlara dair 
\•erdiği izahat grup~ ittifakla tasvip o. 
lunarak mü7:ıkerC\·e nihayet verildi. 

l3uaa dı yapıyorlardı 
glzeteıe~·~e 4 (A.A.) - BudapeJte Bükreı s (A.A.) - Hükf1met gaze- Teruel o·· nu·· nd e 
~n yazdığına göre, Roman- mmr" Devamı 8 ıncıcıc 

Hazır ilaçlar üzerinden 
Hazirandan it•bar en 

istihlak • 
resmı 

8 alınmayacak 
v~ :uretle hazır IU\çlar ucuzlamış olacak 

tihıt{ r ve ~c~ebi müstahzarattan is- f sa olsun bUtçe müvazcnesini sarsacağı 
birkaç e~ının kaldırılması hakkında nı söylemiştir. Neticede, encümen müs 

talcri.r d~ n ~vv~l M~.clise ven1cn bir tahzarattan alınan istihlak resminin 
Cöruıuırn~ . eclıs butçe encilmeninde ı hazirandan itibaren kaldınlmasına 
V~kili F §tilr. Müzakerede Maliye karar verilmiştir. 
llUsnn ;.~ Agralı ile takrir sahibi Bu sabah bir ceza deposu sahibi ile 

liu .. 1 PÇı da hazır bulunmuı:ıtur 
c~- snu I<itapç • bü :. • görUştUk. Bize §Unları söyledi: 
..... :Yet . ı, umumı tçede an-
rt tuıaıntş beş bin lira kadar bir gelir ye ''Milstahzarattan kıymeti 25 kuruşa 
ltun ol~ fakat halkın sıhhati için müm kadar olanlardan kırk para, 50 kuruş<ı 
lat tn 

0 
ulğu kadar u:uza aattmlmaaı kadar olandan iki kuruş, yüz kuru~a 

b ~e e ·ı· ir niıb n 1 açlann fiyatlarmı mlihim kadar Uç kuruş, daha yukarısından bcı 
ette 'k 

Şlddetll muharebe 
devam ediyor 
Frankocıılnr, Fransız 

lrnnsolosuııu tevkif elliler 

tJ ~u. ! 
Olııııı.. .. ~ .... ~ 

Tokyo, 4 (A.A.) - Maliye nazın 
Kaya yeni söylediği bir nutukta Japon 
milletini uzun sürebilecek bir harbin yü .. 
künü taşımak için hazırlığa davet etmiş.. 
tir. 

Diğer taraftan dahiliye nazın Suet... 
sugu gazetecileri kabul ederek: 

''Japon milleti vaziyetin vahametini 
anlamalı ve bütün müşküllere karşı koy
mak üzere birleşmelidir.,. demiştir. 

Dahiliye nazın Amiral Sujetsugunun 

Kaijo ~tesinde çıkan beyanatı Jmtın 
siyasi mahafilinde kommante edilmediği 
gibi diğer gazete taraf mdan da iktibas <>.. 
lurunamıştır. 

Ec::a en dahili~·e nazırının fikirleri ö. 
tedenberi ma!Uındur. Bu zat deh~tli bir 
Ingiliz dü~marudır. 

Şahst fikri mi? 
Londra: 5, (A.A.} - Londranın 

iyi hnber alan mahfilleri, amlrnl 
Suctsugu'nun beyanatını tcessune 

- Devamı 8 incide -

Gediz nehri taştı 
Karadenizde yeniden b~r fırtına 

çıkması ihtima i var 
Voldnkl vapurlara vaziyet bildirildi 

Diln gece sabaha kadar süratli rüz
garla karışık fazla yağmur yağmıştır . 
Rüzgarın sUrati öğleye doğru saniye
de on beş metreyi bulmuştur. Yirmi 
dört saat zarfında yağan yağmurun 

metre murabbaına t>ıraktığı su mikta
rı altı kilogramdır. 

Karadenizde fırtına devam etmekte
dir. Hava rasat istasyonlarından alı

nan mali'ımata göre Karadcnizdeki fır
tınanın şiddetleneceği anlaşılmış, deniz 
ticaret müdilrlliğünce limanda bulunan 

vapurlara telsizle malUmat verllmif"' 
tir. 

Y eşllköy meteoroloji enstitüaOnden 
aldığımız malUmata göre yurdumuzda 
hava tamamen kapalı ve yağı§h geç
mektedir. Yağışlar Kocaeli, Zongul
dak, İzmir, Ankara, Malatya, Diyarıba .. 
kır, Erzincan, Trabzon, Kayserlde yağ 
mur, Çanakkale ve Eskişehirde l.ar 
şeklindedir • 

Rlizgarlar şimalden Trakya ve M:ır 

~ Dc~nmı 8 lnclılc 

Kömilr pahalılaştıkça. • • 

,,,..,_ ..... ' ' 

tılnıa81 yu selten verginin kaldı- kuru~ alınıyordu. Bu resim ilaçlan 
ttılıtir Yolun:Jaki takririni mü.fafaa et· alanlara çok ağır geliyordu. Çünkü 

~aıİye v ek . kırk paralık bir aspirin için kırk para-
C•\ Qö . Ilı ııcne ortasında yapıla- da lstihUik resmi verilmesi icap ediyor 

Yle bır ten ·ı· 
Zı ın tnlktan ne olur- d u.,, 

Bilbno, 4 (A.A.) - Teruel öuUnde 
muharebe şiddetle clcvam etmektc-ı 
dlr. Sisten istifade eden Cumhuriyet 
eller cllcrlndekl bUtUn kun-etl mu-

~ Devamı 8 foclde - Eczacı amca, beş lmmşluk tlleme kömiirü t•crscne! ... 



Kudretıı ve 
temiz 

Türklyemız 
Yazan : Şekip GUudO.Z 

L E Temps gazetesinin son sayıla.. 
nndan birinde, Louis Reville 

imzalı, uzun bir "Türkiye mektubu'' çık
tı. 

"Türkiyenin dış sıyasası" başhğmı ta
şıyan bu mektup, bitaraf ve dürüst bir 

yabancıya Kemalist Türkiyenin göster
diği çehreyi, bütün temiz hakikatleri ile 

aksett'ımiş bulunuyor. 

Le Ternps gaıetesinin o uzun ve geniş 
sütunlanndan takriben ikisirü dolduran 
yazısmı büyük 1bir dikkatle buraya kay

dettikten sonra Fransız gazetecisi. Louis 
Reville'i meslek namına tebrik etmekte 
kendimi haklı görüyorum. 

Gazetelerin ve gazetecilerin adetl bi. 

ser "hakikat düşmanı" kesildikleri bir 
devirde\ve bilhassa mensup bulund~ 
gaZ°eteci \ ailesiyle giri~iğimiz girift fikir 
mllnakaŞ$ından henüz tamamiyle kur
tulamadığnnız bir hengamede Louis Re
ville'in bu ;derece dolrusu çok ve yanlı
şı az veya hi' yok bir yazı yazabilmesi 
bu meslekdaıJn, asrı gazetecilik duygula
rından aynlmryan dilrüst azlıfmııza da.. 

bil kalmaktaki güzel ısmnnı göze vuru· 
yor. ' 

Louis Revillt Sevr ve Lozandan bugO
ne kadar Tfuk dr, sıyasasmm iriki~fıru 
wzuhla tesbit ederek şu neticelere uıa,_ 
mı~ bu1unu}'Or! 

1 - Türk-Helen anlaşması tam ma_ 

nasiyle tedafüt bir füifaktır. Bu anlaşma 
Briyan • Kellog misakının ve Milletler 

Cemiyeti psikolojisinin en uygun ve tak
lid edilmesi l!ztm nOmunesidir. 

2 - Türk-Helen anlaşması çekirdeği 
üzerine lrurulm~ olan Balkan paktı da 
bütün hedeflerine ulapnı, ve komşuları 
ile iyi g'Çinmemelerlne sebeb kalmamış 

dört devletin samimt sulh temayüllerini 
ifade eder. Bu anla~~ Bulgaristan 
için daima açık bir kapt vardır. 

3 - Türkiyenin hütlln Dünya ordula
rına mensup askert mütchassislar önün

de yaptığı büyük manevralar eok kuv
\"etli ve ihmal edilemez bir asken devlet 
olduğunu ispat etmiştir. 

4 - Saadabad paktı Türkiyenin irşa
dı ile yapılmr, bir siyasi anlaşmadır. Bu 
da tamamiyle tedamt bir ittifak mana

sına aJmmalıdrr. 

5 - Türkiye Milletler Ceml}•etinde 
daima iyi bir çehre bulmuş, daima tak. 

dir edilmiş ve her istMi~i hedefe • hep 
haktı oldu~ icin • daima uta~rştrr. 
Filvaki cemiyette geçen yıl yan daim! a-
zalık istediği zaman buna muvaffak ola

mamıştı ama bl1 mr d:\ha Myle bir amı 
gösterirse muvaffak otamryacafma del~ 
let etmn. 

6 - !skenderun - Antakya işinde biz 
Franqzlar bu kuvvetli Tilrkiyenin tekli· 
fini ufaktefek tadil~tla kabul ettik. 

7 - Türkiye Sovyf'tlerle daima iyi 

mUnasehet devam ettirmiş bir deVldtir. 

8 - Türkiyt- Almanya ile büyük ahcı

veriş yapmaktadır. Fakat Türk - Alman 

münasebetlerinin siyasf bir ters tarah 

yoktur. Türkler umumi harpteki mütte. 

fiklet'inin temayülleri hakkında k!fi de
recede fikir sahibidirler. 

9 - İngiltere Türkiyeye bfiyük bir 
güler yüz göstennektedir. lngiliz serma-

yedarlannın Türkiyeye yaptıktan ve ya

pacaktan her işte \'C açacaktan her kre

dide lngiliz hü~meti kefalette bulun

maktan ~kinmemcktedir. Fakat buna 

mukabil Türkiyenin tngiltereye bir si

yac;i müzaheret \'aadetmiş bulundu~u 

iddiaya imkAn yoktur. 

10 - Türkiye ile tta1ya arasındaki 

münasebat dostanedir. Türkiye Adalar

denizindeki bu kom~sundan çekinme

mektedir. 

l 1 - Tilrkiye ln1km bilyük tevec:cll
hünü kazanmtJttr. 

12 - Suriye Türk dost1u~ndan ken. 

disini mahrum edmti~·~ni anlamış
trr. Velhasıl her devlet kuvvetli, ıekt \•e 
temiz çehreli Türki~·enin uzattı~ı dost 

gamta::aa==-~ı=11=gg=n=ı:mı:=WA=n:==~--:::::::.~::= 

Doğru 

Değil mi? .................. •• 
ff 

Güınde 19 .. 
.saat ış: 1 

Kıresteciler • Eyüb hattında işliyen U 
otobiıllcrin yolcula11 ne büyült bir leh. U 
like içindedir, biliyor mmunuz? Oto- İi 
biıllerin harab, frenlerinin bozuk oldu- n 

1 l 'dd ' •• İ unu ı ıa edecek dcfiliz; bu nokta- :! 
il um belediyenin seyril$ef cr şubesi her- ~ 
U halde /Czımgclcn dikkat ve ehemmi- fi 

1 
yeti~ ko~tro~ e~mek~edir. l' alnız btt o. H 

1 tobwlerın motorlerı, frenleri ve saire- U 
1 si, yani makine kısmı kontrol edildili ri 

l 
1ıald~ "'?kineyi işlet~ adamlar neden- i 
se şımdıye /tadar hırbir kontrola tabi • 
tutulmamıştır. Eler kontrol yapılsay

D dı bu halla otobüsler "sair • ;ı • filme. 
P
1 

nam,, vaziyetinde şoförlere emanet e
:1 dilmezdi. 

fr . ~ünkü K erestedler • Eyüb hallmda !I 

~ 
•• ışlıyen on ür. on dört otobüsıin ancak il 

o kadar şoförü vardır ve b11 otobüsleri H 
~abahın alacakaranlılından geceyarısı- ft 
na kadar hep ayni şoförler idare eder.

1
. 

!ı ler. Sabah altıda işinin başında bultt· • 
! nabilmek için saat beşle yatalından • 
İ kalkan şoför, eler gece nöbetine ayrı- • 
fi lan dört <1/obiistcn birine düşmezse, .. 

1 : saat yirmi ikiye kadar 17 saat, gece 

nöb~tin~ kalı:sa 19 saat ra1ışmak mec- ı: 
burıyetındedır. Buna mukabil aldığı !: 
bara da günde 250 kuruştan ibarettir. ij 
lşittilimize göre şoförln dahiliye tıe- li 

kt!letinı müraraatla şikOyette bulun- :! 
muşlar. V tkôlelltn vnilen tmir üzeri- fi 
nt iı dairtsi mestleyle aldkadar ol- d 
muş. 'otobıislerde ikişer şoför çalışma- n 
n ltfzımgeldili mal sahiplerine tebliğ ı=i 
edilerek kendilerinden imza alınmış. i 

Fa1ta't bu muamr.lelerin üstünden iiç :1 
haf taya yakın bir zaman geçtili halde ·ıi 
vaziyet gene eskisinin aynidir. 1 
Nı bekliyoruz? il 

u ..................... ..: ... u 

- Saç mı, sakal mı? 
- Hayır, mıistemlekt! .. 

-ltalyan karikatürü-

Japonya (Çitılilcre) - Kendinizi ge
ne mts'ut sayınız; ya size harp ilôn et
seydik? 

(Fransız karikatürü) 

eli tutmakta biribiriyle yarış etmekte· 
dir. 

Louis Revillc'in yazısı biterken 1921 
de Kilikya meselesini halletmek için 
Fransanm Ankara ile doğrudan doğruya 

milzakereye giriştiğini hatırlatarak iki 

memleket arasında.ki asırlık dostluğun 

kuvvetlendirilmesini temenni etmektedir. 

Güzel. 
Fransa matbuatı, me\'cut, ufaktefek bu 

lutlann kaldınlmac:ı için bir parça Del

bos'u İrşad ederse bu temenni hedefint 

ulaşır sanırız. 

Şekip CUNDOZ 

romanı: s -

Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

Nazım 
Pedronun gebe kadınlara karşı çocuk

lujundnıl beri büyiik bir saygısı va~ clı. 
Sokakta gebe kadınlara rastladıkça ku
laklarına kadar kızarır, kimseye ben: 
etmemeğe çalışarak onlara merak ve 
hayretle bakardı. Bu sıkılganlıkta karı
şık saygıda çocukluk günlerinin en ka.. 
ranlık ve en sevin~;l: hatıralan da var
dı. Anasının en bü:>-ük çocuğuyıdu. Ana-
sı iki Uç senede bir muntazaman dogur
muş, o, apğı yukan anasını hep gebe 
görmüştü. Her yeni ço;uk eve biraz da
ha darlık fakat Pedroya biraz daha se
vinç getirmişti. Babası son yıllarında 

içkiye uüşmüştü ve anasıyla cttigi kav
galarda: "benim gihi usta bir i~iyi b.:>y
le ayyaş yapan senin ayarı bozuk kar
rundır, eğer sen bu kadar çok doğurma
saydın, ben de bu kadar hayvan yavru
sunu nasıl bcsliyeceğim diye kara sev-

' . daya tutulmaz: ayyaı olmazdım,, derdi. 

Fakat, bir gUn kolunu tornaya kaptı
np ölen ihtiyarı, ona sekiz çocuk veren 

• kadın nasıl aff etini§'Se Pedro ıda öyle 
affetmişti. Ve ıimdı aylardır gebe ka· 
namın günden güne dcği§en, git gide 

ağırlapn, ci ileıcn yüzüne bakarken 
onada anaaınm çizgilerini buluyor, za
man :zaman, kendi kenldine gillerek: 
''o da bana sekiz çocuk doğurursa çok 
sıkıntıya gireriz ama kara sevdaya dil-.-
şüp ben de ayyq olmam her halde", di-
yordu. 

Konçita kım:dandı. Dalga ldalga 111-
zıltılan olan siyah aaçlannı düzeltti. Ko
casına ac;rdu: 

- Çok çirkinlcttim değil ıni Pedro? 
- Hayır Konçit.ı hi~ te çirkinleş -

medin. 

- Doğurduktan .sonra da beni seve-
bilecek misin Pedr<: c Şu alt başrmııda
ki ko,l!ll~ ldoiımlql\tan~ra koc~ iğ
renm}p dört bfJ aY. yanına Y,f klıııma • 
tnIJ kadının. 

Pedro yerinden kalktı. Iri gövdesiy
le karyolanın somyasını göçerterek 
Konçitanın ayak ucuna oturdu. Elıni 

onun kamı üstüne koydu. 
- Bizim oğlan kımıldanıyor, dedi. 

Elimin cıitında yüreğinin küçük bir sa
at gibi i~lcı:Iiğini duyuyorum. Bir iki 
güne kadar sesini de işiteceğiz ... Hele 
sen oğlanı doğur da .. 

- Oğlan alacağını biliyorsun .. De -
mek kız olursa aevmiyeceksin? 

Pcdro ''l:ız olursa da severim elbctt c 
de, yalnıt. ne bileyim ben'' filan diye iti
raz edemedi. Konçitarun gözleri b:rclen 
bire ldotu olumuştu. 

- Nen var Konçita? yine sancı mı? 
- Hayır Pedro, sancım yok. Yalım: .• 
-Yalnız? 

- Doğuramıyacağmı. öleceğim diye 
korkuyorum. Doğururken öltn kadınlar 
az mı? düşün Pedro, doğururken ölmek. 
Halbuki öyle yaşamak istiyorum kı. •. 
Bir §ey söyleme Pcdro .. Dinle beni, ne 

olur 1 Koca koca gözlerini açma. Sade· 
ce ölmek değil, doğururken ölmek bana 
müthit bir ıey gibi geliyor. Uzun uzun, 

hiç ölmeden ya,taınak istiyorum, Halbu
ki ölüm ıu masanın altın:Iaymış, ora} a 
gizlenmiş, elini masanın altmdan uza
tıp şu mavi çanaktaki yemişleri tane ta
ne yiyerek bana bakıyormuş, doğur - · 
mamı bekliyormuı sanıyorum. Ak-
si gibi de içimde hep gUzcl gün
lerimin hatıraları var. Kendimi 

o kadar zorladığnn halde köütü 
günlerimi, annemin öldüğü günü, seni 
hapishane parm:ıklıklannın arasından 

seyrettiğim günleri ve daha genç kız-

ken, hatta ne yalan söyleyim sonraları 
bile, pencerenin ıdış:nda toprağa doğru 
alçalan yağmuı:lu gök yüzüne bakıp 

gözlerimin arkasm:la biriken ağlam:ık 

ihtiyacıyla "yaJayıp ta ne olacak san
ki?" diye hiç bir sebepsiz ölmek h:tc
diğim günleri değil; mesela berti ilk öp-

tüğün günü, yeri, saati hatırlıyorum. 
E\":le, kızı Donya Konçita böyle do

ğururken öleceğim !diye korkar ve aksi 
gibi yalnız güzel günlerini hatırlarken, 
yolda, Don Pavlo Alvares ve yemeğe 
davet ettiği arkadaşı Don Karlos Mad
rlCl üniversitesi mUtekaid felsef c profc-

Hiknıet 
sörlerinden Don Alfonsoya rastlac!ılar. 
Don Alfonso yaz kış uzun bir pelerin
le gezerdi. 'l'ekaüd olduktan 60nra da 
kışları Madrid üniversitesi mah<ıllesin
de oturur, yazlan Akdeniz kıyılanna 
inerdi. İsminin sabık kıralınki gibi 

Alfonso olmasına ehemmiyet verir ve 
kendi kendini taktim dderken isn-.i.ni de-

rin saygıyla, hece hece telaffuz eder
di. 

Don Pavlo Alvares Don Karlosun 
yolculuğundan bahsetti. Don Alfonıo: 

- Sendeki araştırıcı ruhu takdir e· 

derim K.arlos, dedi. Evet mukalddes 1s
panyamızda artık büyük insan kalmadı. 
Talihin yardım eder de İngiliz sarayına, 
yahut Tibetde Dalaylamaya misafir o
lursan aradığın insanı belki oralarda 

bula bilirsin .. 
Don Pavlo Alvares güldü: 
- Bizimldelikanlı şileble seyahat edi

yor, dedi, şileb yolculanrun İngiliz aa
rayına kabulü protokol icabı memnu· 

dur. Dalaylamaya gelince ... 
Don Alfonso büyük bir ciddiyetle 

Don Pavlonun .sözünü kesti: 

- Bilinmez, diye itiraz etti, bilin· 
mez .• Kimbilir? Fakat neye saklaya
yım, ben Don Karlos gibi bir ruhun 

daha felsefi meselelerle uğraımaanu te
menni ederdim. Meseli, o, bqer tarihi
nin en b~ük muammasını çözmeğe ça· 
lışmalı, sonra bunu çözemeden, kanat
lan kmlmıı bir kartal azametiyle peri

§an fakat mağrur toprağa dlipeliydi. 
Don Pavlo Al var~ aoıidu: 
- Hangi muammadan bahsediyor· 

sun?. 
- Ölümden .. Beşer yalnız muanuna

yr halletmek için yaratıldı. Ve bunu 
hall«;tmcden yok olacaktır. Biltlin ... 

Don PnvJo Alvarcsitt tepesi attı. Bu 
sefer de o Don Alfonsonun llÖZUiıü 

kesti. Haykırdı: 
- O muammayı senin gibi pelerinli 

budalalar uydurmuştur. BUtün kainat
ta yaşamak insiyakının asıl olduğunu 

görmiyecek kadar körsünüz. Kendinize 

"ölüm fikri,, diye bir bela yaratmıpı
nız. Kafam pelerininin içinden çıkarıp 
etrafına baksana 1 Kiraz ağacında, ke
di yuvasında, henilz felsefe yapnuyan 

filosoflan olmıyan bahtiyar Afrika 
vahşilerinde senin muamman var mı? 
Onlar ölmek istemiyorlar, ölmekten 
korkuyorlar belki, fakat ölüm diye 
mücerret bir fikir, ölüm diye bir opera 
iskeleti yok onlar için, anlıyor musun? 

Beşer ölüm muammasının değil, yaJa
·mak hakkının hudutlarını aramakla 
meşguldür ve ben o hudutları buldum ... 

Don Pavlonun bu ani feveranına, Don 
Alfonso kollarını açıp kapıyarak, pele-

rinini uçura uçura itiraz etmek istedi. 
Fakat Don Pavlo Alvares onu, kaldırı
mın üstünde bırakıp Don Karlosu sü
rükledi, yürüdil. Ve yanda kestiği böy-

le bir münakaşanın üstüne eve gelerek 

kızının gözlerini dolu dolu görilMc, 
bunun sebebini de öğrenince Don Pav-

lo için mutcid kahkahasını atıp isyan 
etmekten başka yapacak iş kalmadı. 

-Karlos 1 diye misafirinin yakasına 
yapıştı. bu gözleri yaşlı kızm anası da 
böyleydi. O da, doğururken öleceğim 

deyip tuttururdu. Hatırlar.sın ya, ben 
de o zaman pelerinli Alfonso gibi fel
tdi palavralar yapar sana, ''i§te bayat 

ve ölüm mefhumlarının ayniyeti; iıte, 

aşağı yukan her gebe kadında yeni bir 
hayat doğurmanın sevinci belirir belir

mez ölüm korkusu ıda başgösteriyor,, 

derdim. Hatırladın değil mi Karlos? Bu 
mühim sözlerimi hatırladın değil mi? 

Don Karlos, ''bu ır.Uhim sözleri ha
tırladığını,, söyliyerek yakasını Don 
Pavlo Alvarcsin elinden kurtardı ve 
Pedronun ikram ettiği cigarayr içer1cen 
sordu: 

- Kı.ymızı rahatsız etmiyelim. • 
Babasının ani hücumuyla taılana 

dönen Don ya Konçita: 
- Rahatsız olmam, ôedi. bilakis tü

tün kokusu iyi geliyor .• 
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CinalJellerin 

arkası 
kesilmedi! 

Pariste bir şoför 
daha arabasındB 

öldürüldü 
Pau-nson şc1Föırıet 
!heyecan açınd• 

Oldiirülen ıofar oe arabası 

Parlste gene blr cinayet fşlennılJ 
ve bir şoför esrarengiz bir suretti 
HldUrlllmUştUr. 

Saat 12 y1 talıyor. Nöbet değtftll'-
me zamanı .. Polis memurlanndail 
GUcyblu ve Baron karakoldan çıkl" 
yorınr, Sen Deni kanalını taklbtO 
istasyona doğru gidiyorlar. ,Yot11• 
ortasında fenerleri yanan bir otoıııO 
bil var. Taksi makinesi işliyor, faka& 
içinde kimse yok. 

Polislerden blrJ, yerde bir ıoflJt 
kasketi görüyor, şüpheleniyor ve at" 
moblle yaklaşıyor. Kapıyı açınca. 

şoförün, başını arka cama yaslaınlf1 

cansız bir halde durduğunu göruyot• 
Şoförün ytızU gözU, UstU ve başı k•'°IJ 
!cinde ... 

Hemen karakola. haber veriyor-
lar. Biraz sonra polis komiseri Ti 
mUddelumumt geliyor. 
Maktuıun Uzer! aranıyor, ccblndeJI 

erkan bir hUvltet cUzdanından tsınl" 
nin Leon lluber olduğli, 1882 sene" 
sinde Lu:vasda doğduğu anlaşılıyor' 
Çakmnğı ve gUmUş saati de buluntı" 
yor. Deri ceketinin le cebindeki para 
cUzdnnının da alınmadığı görUltl" 
yor. 

CUzdnnın fclnde yalnız onar fran• 
lık banknotlar '·ar. Taksiye göre, 
bunlnrll\ beraber şoförfin nzerlnd• 
700 frank bulunması lflzım ... 

Ynpılan keşfe nazaran zavallı 00"' 
{örUn müşteriden para almaya hazır" 
lnmrkcn öldUrUldilğU anlaşılmıştır. 

Polisler, otomobill gördükleri zamaO 
taksi saati 14 frnnk, 50 santim yazı" 
yordu. Du da, gece tarifesine göre 6 
kilometrelik bir mesafe katolundtl" 
ğuna dcldlet eder. 

Katil veya katiller pek mUsalt blf 
yer intihap etmtşlerdlr. HaklkateOı 
gecenin o saatinde bu sokaktan he" 
men hemen ltfmse geçmez ... 

Hiç şüphesiz taksi, sokağın orta" 
sındn durdu. Katil, yere indi, ve açı~ 
pencereden tabnncasını uzattı, ve o 
sırada taksi sn.atine bakmak itin e
ğllen şoförün Uzerlne ateş etti. 

7 m-mG5 cesametinde olan kof" 
şun sağ ynnaf;ının UştUnden glrnılf 
Ye kafatasını delerek çıkmıştır. J{llll 

lı kurşun, otomobllln itinde bulun" 
muştur. 

Maktulün lkametgA.hında yapıJa1l 
tahklknttan bir fayda çıkmamıştır• 
Leon HUber bckA.rdı, kllı;:Uk bir apaı" 
tımanda yalnız başına oturuyordu· 
HergUnkU gibi sabahleyin çıkmtf1 

gnrnjdan otomol>1lln1 almış, işine 
başlamıştı. Geceleri saat 2 ye doğrıJ 
garaja dönüyordu. 

Znbıtn, otomobilin kapısında blt 
takım parmak izleri bulmuştur. B1S 
sayede katllln veyahut katillerin el• 
geçlrllecet'1 umulmaktadır. 

Yeni cinayet, Parlsll şoförler! be-" 
yccan içinde bırakmıştır. 

,:;~'ti 
~,., __ iii' 
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~a daü: 
Hürmet edilmi
Yecek fikirler 
H :tnır .. ~sı~ 1 nJ " • benim boyumda be 

rcrneın. m tabfatimde olmasını bti· 
(it tabı ' zaten kendi huyumdan ken 
, atımd ' 

Fakat her en memnun mu)'"Um ki? 
ctınck lA ke 1 de olduğu gibi kabul 
tUrıu zrmgeldlğl lddlnsım da bir 

nnhramııt'I bcnı... rm. lforşımdnldnln 
••• SC\'dftd 

Clerı h 
1 

e m, beğendiğim eserler 
r oş nnma 
il lllıp Ycrnı ınr, hnttA onları ala· 

1111111,.1 esini kabul ederim· bu· 
"n on • ları 
12 

u ınuhnkkak zevksiz, an· 

'>cncıen :YJnam da icap etmez. O, 
lcarşllndn~ıkadır, işte o kadar. :Fakat 
rJrıcıcn h adam hiç bir sannt esc-

osJan tatı11 ıu • mı;yor, anıttın, e<lchl· 
lltt söyı::ın uz bir meşgale olduğu· 
llrn? 

0
:.. rsa bunu dn mı hoş göre· 

<>lına2 h nıan da mı her insan bir 
llıeıt dly:rkcstn fikl'lnc hürmet et· 

''() 
1 

ses tıknrmrya "'IDl., 
1 eki " • 

tl~ldi • ın cleri ıslah etmek kabil 
1 r, ne sö 1 t n u ın )' c en boştur; onun I· 

ti onı•rı •k IAzımdır,. deme)in. Ger· 

lc&n1 "•..:" do~ · rola getirmek im 
ıtıınu 't ır, onlara da sanatln ili· 
lrtitecc; asaleti taRdlk etttrlllr de
ı-ı ıı 111 ; ÇtinkU nihayet onu dille-

e Ucı-
<ıııt etın ar etseler bile kalb ne tas-
k"lıt-, J.'.e:ler, )'ant imanları zah.lri 
illa rııcı at )"ine «,;nrpı~ nınmız, o ada 
~ela drUlcrJ ''C hattA kendi ~ahsı hak 
tırı ŞUn 1·· r.n 

l{ b.itnı c u~unıUzU, hiç olmazsa 
Sô)'lc >a lAyık bulmadığımızı 
~ ltlen11 JA " .ı. Odi 2 Zrmdır. lcabında ka\'• 
harckett Ur. Çünkü her tildrde, her 
o ı,._ c bir ı ""'lıınızd s ra.ret kun·ett vardır; 
(!lerc 

6 
•ki adam da. blı,:ok kim· 

~r:t&p a1:ek olabilir. Onun sözlerine 
1~o'k: adatı, edebiyatı kötUUrecck 
"" aınıar ka ..o.ıer flld tı r. 

~aıc falan r ınuhtcrenı dcğil<lir; an· 
lii-ınctil lA esası kabul eden :fildrlcr 

llllsalJ Yıktır. Yine yuluındakl 
bl c de,·aı 
ratın lli2l n edelim. Sanatln, ede-

C<len ki •nıunu, asaletini kabul 
l1. ınsclcrı • ne hu.... n fakirlerin~, ze,·kle· 
'il · •alet e<l 
ı. ttnnkacı" cbillrim. Onlarla da 
U('l'. ..-•ya J 6Cn<1Jktf' ~ rrdm, tunkll onun 
i\l'.l~e)( rfnı nh::ln bcğenme<llğtmt 

zeı bD}(] ' benim latan şeJi ntçln gtt. 

~Ul'nıctsı~~ıtnu ar.tatmak ona karşı 
Hltalcıı:nı;ıc değildir. Esa~ fikirde 

in t'arfirr \'e bu kMJdlr 
rı an o~ı • • lctrıcr unuı: iman ettiği e a 
0lanları ldalnız s:.nate, cd~blyata ait 
1 Uıuın1 cğtJclır. IlenJm, ahlAkın 
!\·· •nu, lht otu dl . lraslarınuzı i>i veya 
"e 3 e ayırın x... 
1 ' tanı hükn •f:!>• kabul ctmlycnlc· 
l're <le hu ın ,·ermcğl reddeden· 
~le ıekı rnıeunı yoktur. İçlerinde 
ltllııabııı~.t;k bUyUk adamlar da bu-

ll\·\·cu ' aknt. ahlAkı, hakkı de"-ll 
•1111 csns dlt.·c .. f:' ' 

t il: "~ " go tcrcnlcr karşı-
bUror d• 0 Yapalım? o <la ö .. •le dil~-
ll " iye " • 4ka~Ya, h ~ctn i onların fikri mil· 

llugu Urmctc layık değildir 
bn._ nku dün . d . • 
,, ~b111 ... 

1 
>a a müsavat esası-

"O~ " mlycnl ~5ları el er, bazı kimselerin 
~il• lıza göo!ayısne lnıtfyazh olma· 
h~hıı <leklJds t».rcnlerıc de münakasa 

t1ncı lr. Çünkü ıntt akaşa ' 
ıı. Şartı h llrrt n nm 
ı.:. hllrrı ycttJr; müsavatsız 
'"q\·aı... Yet tasa . h •ı •~teını . \\'Ur olunamaz. l\IU· 
~ lll etnııyc )en, onu esas diye ka· 

• u .. l'f)•ctı 1 n aclam, bazı kimselerin 
it- n ftc kah l tıtı' Onun d 11 etmiyor demek-

? a fikrine hllrmet cdiUr 

............. ....____ 
------Nurullah ATAÇ 

Mdaam 
lüpesko 
~om Elv a nyadan 
rı ırnası tavsiye 

O lu 
ndu: Parise 

eilkr Qidıyor ı 
' C§ten Veril b" ırı· lül>esk en ır habere göre Ma-
1~r. u Parise gitmeye k~ ver-

bı~ lacıaın Lü , Ilı ~I lllalfun J>esku nwı kral ile olan ra. 
.urı bil'denb· dur. ~'ahudi olan bu kadı· 

llhesiz Ye~~ Pa~se gitmek i temsi. hiç 
~Udi al • hükCtmetin takip ettiği 
~r. e~ htarhğı siyasetinden ileri geJ. 

~t krı 2arnantard ba . 
k..._ ~ raı ta a şvekil Goga ve biz-
~i · rafından g" d ·ı Si~·e Sit1t Roma on erı en iki zatın 

Cltilclert nyadan ayrılmasını tav. 
ıannolunuyor. 

GDniln meselesi 

lçtinıai tehliken • ın 
en korkuncu 
Kocakarı ilô.çlarile vatandaşları 
ahrete yolcu eden mütatabbipler 
BOyücüDeırın heklml l k yaptıkları orta çağ 

devı rıerlınde bDCs tehllke bu kadar büyük değaa~n 

1 • 

K A YNAR suda yanarak ve kalbi 
durarak can veren lohusa hika

yesini benim gibi birçok vatandaşların d:ı 
Haber de okudukJan tabiidir. Bir erkek 
çocuk meydana getirdikten sonra ıstı
rapları şiddetle devam eden betbaht bir 
genç kadın için yakınlan koca Bahke~ir 
vilayetinde diplomalı bir hekim, bir ebe 
veya hiç olmazsa mektep mezunu bir 
sıhhiye memuru bUlamamışlar mıydı? ... 

Uzun senelerin ve bin bir tecrllbenin 
bile tamamiyle öğretemediği doktorluk 
sanatını basit bir aktar çıraklığı sanarak 
ağrılara tavsiye etmis olduğu sıcak ban· 
yo ile bir kadım öldüren \'e çocuklarım 
öksüz bıraktıran hekim mukallidi mu
hakkak ki şimdi bir hapishane hücre
sinde yatmaktadır. Ve ihtimal ki davası 
da uzun sürecek; muhtelif dava.vekilleri 
tarahndan müdafaa cdilec.ek; ve belki 
suçu olmadan ölen zavallı ana mezarın. 
dan çıkanlatak. Kalbi sökülüp yeniden 
muayene edilerek adli tıb bakımından ra· 
porlar yazılacak. 

Suçluyu sade sıcak bir banro tavsiye 
ctmi olmakla itham etmiyorum. Fakat 
bir doğum akabinde ıstırab içinde kıvra
nan bir lohusanm elemlerine salfıhirettar 
bir insan sıfatiyle müdahale eden cahil 
bir erkek doğrudan doğruya bir küstah
tır; \"e eSkiden bunlara (mütetabbip)' 
derlerdi; ''C halen de bu kelimeyi kulla
nıyoruz. 

Meşru hekimliğin sım bilgi ve tecrii
bedir. Hekim taslağı yorgun \'e ceht sar
feden bir kadında kalbin ifl~s halinde bu.. 
lunduğunu \'e kaynar suyun gayrimun· 
lazam olarak ve bataetle takalliis eden 
bu adaleyi birdenbire durduracağını dil
~ünemez ve hatta bu uzvun · göğüsteki 
mevkiini bilemezdi. tşte (çizmeden yu
kan çıkmanın) feci akıbeti budur. 

insan cehlin ancak uzak memleket 
köse!erinde hükümran olduğunu ve he-
1<im müsvc..-ldelerinin yalnız buralarda 
meydanı boş bulacaklannı sanır. 

Bundan sekiz sene önce, her gün için
c!en üç trenin geçtiği ve hatta merkez
den daha önce İstanbul gazetelerinin o. 
kunduğu bir kazada hekimlik yapıyor
dum ve benden başka bu küçük kasaba
da iki hük(ımet hekimi daha vardı. Böv
leyken halkı ikide birde tehlikeli bir t~-
kım kocakarı ilaçlarına teşvik eden m~ 
tetabhihlerden canan yr.runış olacak ki . 
(Bir köy hekiminin görüşleri ... ) başlığı 
altında askeri sıhhiye meanuasında neş
rctmi~ olduğum paramedikal bir musa
habemde buna dair bir sürü misal göste
ri •or ve feryad edivordum. Cumhuriyet 
hükfuneti memleketin en tenha vt uzak 
köşelerinde bile sıhhat bekçileri ve ciispan 
serler bulundurmakta ve her yerde fakir 
h:tı:talara parasız rılarak baktlmaktadır. 
Sivı1 doktorların bulunmadığc hudud 
bovlannda dahi asker he!:imler mevcut· 
tur. Ne yazık ki. dioloma,.ız hekimlik 
f\t!Vdactına dilşen küc:.tahlan htanbul ı:ı:ibi 
her adrm bac:mda savmz serbest hekim 
muavenehan,.lerinin \"e Avrupanın bir
çok sıhhat mücsse.~lerini aratmıyan has
tanelerin bulunduğu en medeni şehirleri
mizde bile ı;:örüvoruı. Serbest veva res. 
mi tahahet \'3pan her hekim her gün u
mumi sıhhati tehrlid eden bu nah()C) 'vak. 
alarla karşıla,.ır. Jc:.te hizzat ~ahidi oldu· 
ğum en basit bir vaka: 

"lki ay önce yakmlanmın ısrarile mu
ayenehane olarak kull::ınmadığım evim
de hazım yollarına ait ıstırap verici şi-

~ -! ~~·~· T • • 
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D:,'>loma.5ı~ hekimlik sevdasına dil§en küstahları, Avmpanrn birrok sıhhat mü. 
essr.sdcrını aratmıJan ha5tarıelerin bulrmdtllu en medeni şehirlerimizde hatta 

/stanbulda bile görıiyomz ..• 

Yazan: 

Dr. Rasim ADASAL 

Hek:mıerın teifavl
lerlnl çok defa tesir-· 
siz göateren ve onları 
haksız tenkıt:ere ma
ruz kılan belll bafll 
aebeplerllen biri de 
halkın cehalet ve lh
mall, b"r lblrlerıne lllç 
tavaıye etmeMe acll 
tedavUerı lmklnaız 

kılf!'•I arıdır. 

kayetleri olan alrz \'e soluk çehteli bir 
bayanı mua}•ene ediyor ve karaciğerin
de şüpheli bir hastalık başlangıcı sezin. 
ce eline bir tavsi}'e pusulası \"ererek Gül. 
hane dahili}'e kliniğine gönderiyorum. O· 
rada koydukları teşhis tedaviye müsait 
olan yeni bir kanserdi Ye ertesi gün has
taneye yatınlmak üzere de müracaat 
etmesini söylediler. Bugünlerde, ayni 
kadın, ihtiyar anamın delaletiyle yine 

karşıma çıktı; bu sefer çok daha bitkin 
ve kulunç halinde gelen a~ nöbetleri 
dolayrsiyle de iki büklümdü. Hastaneye 
yatmak için gitmediğini, çünkü kom~u-

lannın methU senaları karşısında dayana 
nuyarak bir hekim taslağı taraf rndan te
da\'i altına alındığını yan& yakıla bana 
anatıyordu. Tedavi i, her gün kendi e
tiyle hazırladı&'! çok yağlı bir merhemi 
kamına sürmek \'e bir ka:ık acı su içirt. 
mekten ibaretmiş!. 

Tabiatiyle hastalık durmadan ilerli· 
yordu. Yeniden mütehassrs hekimler ta
rafından muayenesinde artık kanserinin 
ne röntgen şualarıyla ve ne de cerraht 
müdahale ile kabili teda\i olmadığT an
la_stldı. 

Halkın anlıyabileceği bir lisanla yüz~ 
le:-cesini yazabilec~iı bu ~yelerden 
çıkan netice, en korkunç içtimai bir teh
likenin hasit işaretidir. Papaslann. am
pirik ilaç yapıcılannın Göte'nin "Fa. 
ust" eserinde tas\ir ettiği büyücülerin 
hekimlik yaptıktan ortaçağ de\irlerinde 
bile tehlike bu kadar büyük değildi; 

Tonton amca 
ressam 

çünkü esasen o zamanlar hekimliği bu 
insanlar yapardı. Halen "Ruhi telkin., 
tedavilerini dahi psikanalizin en modem 
ilmi metodlariyle yapanlar. ruh hekim
leridir. 

Hafif bir kırgınlık, ufak bir sivilce 
vukuunda derhal te!Aşla hekime koşma
~, i~tiyecek kadar ifratçı olmadığımız 

gibi "herkes biraz da kendi vücudunwı 
hekimi olmalıdır,. vecizesini de faydalı 
huluroruz. Bir diş ağrısına veya hafif 
bir nezleye karşı bir aspirin komprime
si almak teşebbüsü pek tabii bir ~ydir. 
Fakat b~ı çol· basit deva tavsiyelerinin 
derece derece yükselerek iptidai müda
vat kademesini a~tıklannı ve ''kaynar 
ruda can veren lohusa., hikAyesine ka
dar \'ardıklannı içimiz sızhyarak görü. 
yoruz. A~ağı yukarı herkes evinde kah 
yakmlanrun \"C kah dostlannm iHiç tav
şiyelerlne kulak Yermekte Ye hatta bir
çok re'iCteler elden ele dolaşarak her has
talıl{a k~ı (dcvai kül) savılmaktadır. 

Tahabet. ilmin kifavetsizliğinden ileri 
selen amoirik zihniyetin hükmü altında 
bulunduğu zamanlarda "teryak" gibi 
bir sürü nebat köklerinin halita~ olan 
bih ille haplar her derde deva idi. Maat
tec>ssüf yinninci asırda ,.e medent cemi
yetlerde de, bir daha hekiminin kontro. 
Iwıdnn g~eden birçok muhtelif hasta
lara komşular ve dostlar taraf mdan Ye
rilen reçetelerle ec-a depolanndan kolay
lıkla alımın il::çJann da bunlardan farkı 
kalmadr. 
Mesel~ gayriuzvi bir sebebe bai.!lı bu· 

lunan geçici bir baş ağrısına verdiğim i
laçtan son c~rccc memnun kalarak ma. 
lumatım haricinde reçetemi ötekine be
rikine tavsiye eden bir hastam. dolav1-
sivle reklamımı yanlığı halde ben bila
kis bundan çok müteessirim; cünkil bu 
ilacımr ücüncü devre fremdrun arazından 
sayılan şiddetli bir baş a~nsma da baş. 
ka bir ha· tanm kullandı~ı ve muvak
kat olarak ıstırabını teskin ettiğini son. 
radan anlıyorum. Halbuki tamamivle a
razi olan bu tedavi usulü aldatıcıdır ve 
za\'allı hasta uzun müddet bununla o
yalanarak doktora müracaat etmediği ci 
hetle kanındaki frengi mikroplan tahrip
lerine devam etmekte ve günün birinde 
birdenbire asabi bir felce sebebiyet ver
mektedir. Başka bir hasta da ayni baş 
ağnsı ilacını yine hekim taklitçilerinin 

~ Devamı u tııctde 

Dr. Rasim Adasal 

___.___ 1-' ~ awwwz.-........--. 
Yalandan çıldır an şu.ir ! 

1 KlSOl Abdülhn.ll>.lt ricnllnclen 
Jandarma dairesi reisi llnltln 

paşa, iyi söz söylel', nUktcdnn bfr a· 
da.ındı. Edebiyat ufkundn. ara tara 
bir şimşek gibi çakar, .k.unetll bir 
gazelle "KafilcJ ~unru., arasmdıı ndı 
saygı tlc anılıroı. 
Paşa lkiııcl Abdillhamldi çok sc\ er 

<il. Onun alc)·hinde bulunıınlnrı n.· 
zarlıu·, \ 'e hiç nftetmczdt. Camnı, ma 
lını, "zatı şahane11 uğrunda feda et
mekten çekinmeyen bir "bcndcl l;::em 
teri kemine,. idi. 

ı>aşnnuı oğulları da kendisi gibi 
edebiyat fişıkı, güzel söz mcrnldı ı 
g~nc;lcrcli. KUçük oğlu Mehmet Cc
llU, şilrlorllc, gnzcllerilc, do,·rlnc gö 
re ı>ck çok olmıuın romnıılnrile n<lı· 
nm etrafında bir şöhret Çe\'l"CSI or• 
müş. Nad dcnlnln değerli vo mUm· 
tnz bir şairi olmuştu. O da 1smaU 
Safa gibi "ınndcrznt,. bir şairdi. 

Mehmet OellU, o her devrin her 
şairi gibJ, çok Jcerdi. Ahmet Rasim, 
Andellp, l\lüstccabi zndc İsmet onun 
sofra ,.e kadeh arkndnşlnrmdn.ndı. 
Şair, babasının AbdUlhumidi aşırı 
derecede sc\·diJ;,rlnl bllıncslııo rağmen 
cllLlııın padişahın aleyhinde bulunur• 
du. Memlekette lıUrrJyct vo meşru· 
Uyetln takarrür ,.o tccssUsU için çnti• 
şanlarla beraber )iiıi.lmcktcn ç-0kln· 
mczıll. PadJşnh aleyhinde küfürler 
sa\'uı~ır, ağır sözler söyler~ hnliycle
l'ln rezaletlerinden yana yakıla bııh 
scdcrdJ. 

llu halleıindcn dolnyıtlır ki, yıllar 
ca babaslle konu~mnmış, başına bir 
çok fclllketler gcldihri lıalde, bnbıısm 
dan yardım istememiş, lıiınayct rlca 
ctmcmiş,ntlnııet btle ctn1c.mlştl. Bat· 
tA babasından yardım şöylo dursun, 
zarar blle gi.irmllş, (Plzıın)I boyln· 
masına, sürgünlerde stırünmcslne bir 
şey kalmamıştı. 

Şair, çok zamanlar, e' den knybo· 
lur, aylarca evinin semtine uğra· 
nıazdı. Dlr kere de e\'ln gene; u,ıığı 
Hasanı alorak kaybolmuş, epey zn· 
ınan gözükmemiş, l>abnsı tcll\Jnn· 
mı,, Ahmet Uaslnıe lınber yollannuş, 
Ustad da semt semt onu nrnıunğn çık 
:mış, niha1et ı>cncllkto bir otel odnsın 
da bulmuştu. 

Mehmet OoHUlıı.gccc akluın. gelen 
bir beyJtl, yazdığı bir gazeli 01."ll.lnıık 
için, İstanbul Yttk.sekkaldınımndnkl 
odnden geccyarısı kalkıırak, ta Da· 
kırköyUne, Ahmet Uasimin C\inc git
tiği çok olmuştur. 

Onun babasllo daı·gın olmııclıbrı 
günlerdeydi. Şaire bi~merak mu nl· 
lat olmuş, eski lladlşnhlnrın manzum 
bal tcrcUmolerinl yazıyor, bu nrııda 
tarihi ,-aknlnrı canlandırıyordu. 

Dlr gece, bermutat Tıwukpnzn
rmda Sarnç hanında rııkısım içti, 
tanı yeıııck zamanıncla e\inc geldi. 
Yemek sırasında, Jilf döndü doln~1ı, 
CelAllıı yazmakta ollluf::,"U Jlndişnlıln· 
rın hal tcrcUınclcrine geldJ. Dnlıası 
böyle bir eser yaznıasıııın aleyhhı
deydi. Çilnkii, "hancclnm snltmınt 
hazeratmın bu seciye ( !) , .e kah· 
ramanhklarıııı ta \ire,, imkan gor· 
nıUyorclu. 

CelAl, buna kızdı: 
- Den, dedi onlnrm ne olduklarını 

bllhim, ben milletin hnmasetini ynz· 
mak, göstermek istiyorum. Pııdişnh· 
lar hakkında blı·kaç sitn:rişkfir söz 
yazıyorsam, bu tavizden bnskn bir 
şey değildir. Hele bugünkü İ>adlşn.
hın yazılacak no tarafı , ·ar .. .l\lcınle· 
keti mahveden, hnrabiyo sürükliycn 
o değil mi? .. J{afasını ezmeli onun!. 
Ona culfisiycler, kasideler yaznıılnı·· 
dan biride benim, :fakat no bi lel'lo 
yazı)·orum onu, bir de bana sorun? 

Hakla paşa. oğlunun lJU uluortıı 
hUcumlnrından fena halde sinlrletı· 
dl, velinimeti hnkkrnclıı bh1aknn mu 
na ebet.siz özler söyliycıı kim C)1 • 
velevkl oğlu olsun • •\anı ulıudi) ete 
lAyık bir ~ekilde tecziye ettirmek,, 
IAzundı. He.men emir ça\'uşunu Jln· 
sanpaşa karakoluna gönderdi, gelen 
polis ,.c jandarmaya oğlunu tc Um 
etU. 

za,·alh şair uzun :zamanlar kara
kollarda süründü, sorgulara çektldl, 
nllıayet işi yalandan deliliğe \'Ul'du, 
hfiylellkle Taksimdeki 1"1.·nnsız hns
tant>.slnin akUye ko,·uş1mn knpnğı 
attı. Sürülmekten ancak böylelikle 
kurtuldu. 

Ccll\1, hastaneclc akliye kov:nşun· 
da geçirdiği günleri, ' 'c orndnkl in· 
tıbalarını yaunı~, kllçük bir ıi nlo 
halinde S'>...3 yılında bastırmı tıl'. 

Ha taneden tıktıktan sonra, bu 
vak aya telmih an şu kıtayı yazdı: 

Sorun erbabı akla, rUştUnU lsbat 
eyliyen insan 

Bizim e\·dc cnnun esbabını ilmado 
bulmaz mı? 

Peder hiddetli, dader hnle hayran , 
valldc matuh 

"Bu esbabı cünunu scyreyliycn di~ 
vane olmaz mı? ,1 

Hüae,U. Rüttü TIRPAN 



lÇERDE: 
* Odlncü umumi müfettiş 'l'nhsin Uzer, 

dün Trabzondıın elıdmiıc gelmiştir. Ken 
dini teılnvi ettirınl·k üzere ynk.ını.la \'i;)'nnn 
ya gidecektir. 

• Diln Romanyndnn 1690 göçmen gel
miştir. Du kııCile, im yıl gclnıe51 icap eden 
ırkdaşlarıınızm $On kafile.sidir. Göçmen· 
lcr Marmara Ercğlisine yerleştirilcce1'tir. 
Nakil işine gelecek )'ıl dc\"run edilecektir. 

• .Avrupada tetkik seyahatinde bulun
makta olan Sümer Bıınk genel direktörü 
NuruJlah Esat ve lzmit ku~ıt fnbdk.:ısı mü 
dürü Mehmet Ali dün şehrimize dönmüş
lerdir. 

• Hukuk ve Tıp fokilltcJeıi talebeleri 
sömestr tatilinde Balkanlarda l·apmayıı 

karar verdikleri tetkik scyıihatindco, .Ji· 
ze ilcrellnln fıızlahgı yüzünden cn:rmışlıır 
dır. 

• Onh·ersltede dikilecek Şeref :sütunu 
için, iç kupının önilndeki büyük meyd:ın 
muvafık görülmü~tür. Sulunun pJtınfan 

hazırlanmayn bnşlanmıştır. 
• Türkiye - lspanya ticaret :ınlnşınnsı 

feı1hedllmiş, tatbik mevkiindcn Jknldınl· 
mı.ştır. 

• KOllUr bakanlığı, fevkalllde :inzibatı 
haller olmadık~, öf;retmenler arasında 
nakiller )'npılmamnsını nlfıkadnrlara bll
'dlrmiştJr. 

• 937 yılında İstJlnbal vtltıyetinc gelen 
~e gönderilen evrakın sayısı 48,711 dir. 
Bunların 33,740 ı gönderilmiş, 15.077 si 
gelmiştir. Aynca 1,162 mahrem evrak gön 
derllmiJ, 17,603 mahrem evrak gelrt\iştir. 

• Eminönü balkevinin yaptıracağı :yeni 
paviyonun inşasına şubatta başlanncnktır. 

• Gazi :köprüsünün Unkapanı nynkları 
gelecek ay, A%apknpı ny:ıklan dn nisan
da bitmiş olacaktır. Köprünün tnmnmlan
mnsı için bir buçuk ·yıllık bir zaman kal
mı~tır. Bütün inşaat bu müddet içinde ta· 
mamlanacaktır. 

• Yeni yapılacnk sebze hali bir iki güne 
kndar münnknsnyn konulacaktır. Jhale., ma 
yısta teslim edilmek şartile yapıl:ıcıiktır. 

• ?ılulınf'.rlr bayan Sabiha Zekeriyanın 

Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı hnlca
ret dn\·ıısının ialikikatı bitmiştir. Evrak 
ikinci ceuıya verilmiştir. Davasa yakınd:t 
başlan:ıcnlclır. 

• Evvelce m:ıliye 1ahsil ştlbeleri 1arafın
clan görülen, muamele ve iıstihlak vergile
rine oil muameleler, bundan sonra~ tek el
den idure edilecektir. Danun tein fehrlmiz 
de yeni bir mlldürlük ilmnılmuştur. 

• Marmara mıntakası ölcüler nıfi!ctt4-
liiine. 1ktisat Teklileti iş dairesi memur
lanndan Salp Evrensel tayin edilm~lir. 

• Bir martta Millet Meclisine verilmesi 
llzımgelen, mülhak bfitçe ne idare edl1en 
müdürlüklerle, veki1ctlerln 1938 yılı büt
celerinin hazırlanmasına başlanmışlır. 

• Türkiye - Romnnya arasındn )'apıla

cak ticaret anlaşması etrnrındnki mOza
kere.ler tamamen lıitmiş, -yalnız imzn işi 
kalmıştır. 

• Ticaret odası, _yeni meclisi bugün ilk 
toplantısını yapacaktır. Toplantıyı ,·ali ve 
belediye reisi Muhiddin 1lstünd:ıA bir nu
tukla açacaktır. Bundan sonra yeni idare 
heyeti secileccldir. 

• ~omanya ne ticaret nnlnşın:ıs:ı milın
kerelerin de mllşnvir olarnk bulunan deniz 
ticaret direktörü Müfit Necdet dün şehri
mize dönmüştür. Müzakerelerj idare eden 
iktisat Teklleli müste~n F.ailc Knrdoğlu
nun rJyaselindeld heyet ynrın gelecektir. 

• ldarei hususlyelerin damızlık.lan }'erli 
hayvanlardan ıllmnlnnna karar Terllınlş
Ur. Aynca r.ınşlardn muvaflokb'd kauın 
Inlf cins nt ""e kıınlklardnn istifade edil
mesi de aldkadaıiam bildirilmiştir. 

* Bugün BcyoAJu ball;evinde bir kitap 
sergisi açılacaktır. Sergide · 936·937 yl)
lanodaki kitap neşrlyalı halka te~ir edi· 
lecektir. Sergide teşhir edilen ldtaplardrın 
almak btiycnler, hn.lkevlode.n nl:ıcnklnn 
bir kartla, o Jdtnıılnn neşreden mfic.ssese· 
den yfizde yirmi tenıililUa istedi 1 kitabı 
alabilecektir. 

* Dün borsada birinci tertip Tlirk bor
cu lah,·illerl 18,50 den, ikinci tertip tah,·11 
Jer de 18,40 sntılmıştır. 

• Muallimlerin mesken bedellerinin ve
rilmesi hakkında D:ıhiliye bak:ınlı~ı bü
tün vililyetlere bir tamim Rlindenniştlr. 

• Dün :ıkş:ım Oni"crsile konferans sıılo
nunda (16 ıncı ns1rdn Avnıp:ıcla milJI dil
lerin teşekkülü) mevzulu bir konferans -.e 
l"ilmiştir. Konreronsı prorc ör Aucrlıach 
Yermiştir. 

r;ı lnsiliz elçisinin ~l bayan Per5i Lo
ren dün l.ondnı)ıt gitmiştir. 

• ~füzeler idaresi, lstanhulılıı tnmlre 
muhtaç e.o;ki ve tııriht :kıymeti ol:ın eser
lerin bir listesini haıır.l:ılmış, J\iilliir ha· 
~r."~·f'"'" .. ·~ · ,.._ u -\iştir. Tnmir işi için büt· 

~çe)e \nhc;\snl ıconm ur. Yııkındn ranliyete 

gecnecek\\r. ınes\nc\e 't 
.:ı ıt:ıı:n ~ ~elri ile ~ehi çalışan memurl:ı· 

rın te'k:ıU\\uk~~cek \n7.nı\n.t düşe el:lf'rin n· 
nelerine verı · r knnun lü ''Ol h:ıkkmda Nn· 
na -.·ektL\e\i bı hnsı h:ııırlnrnn· 
~a ll3şlnmış~ır. ecneh\ il' 

" Nnb1e\ıf \t ı.nnun\nt'emleketlerinilc 
"'er'\ o\nn \o"P~nrlı l öy\lisfı·nı tetkik ede· 
ı-c'k. toprn'k!!ıı . un hnnr\nne lopnık ver· 
1Tlck itin Mr ~~~dn ıdni btlı) a b:ışla) ıın 
ı.omi~'\·on , '\"a 't'<"ckllr. Ka· 

Yeni yıl 
m llnasebetlle 
Başvekilimizle Bulgar 

Başvekili arasında 
Dostluk telgrafları 

Anknra, ;4 (A.A.) - '\eni sene dolayı sile 
llulgar başvekili Kösch·anof ile lıaşvekil 
Cel.ıl Daynr ve Hariciye vekili Tcvf.ik Hüş 
tü Ar:ıs :ır:ısındn nşnğıdnld le\grnnar tcııti 
olıınma~tur: 

EkselAns Ccınl :Bayar 
Daşvekil 

Ankara 
Yeni sene dol:ıyJ'lile, şabst snadeUerlle .a

sil mcrnlcketlnfzin taalisi haltkındn en iyi 
temennilerimi kabul ,,buyunnalarını ckse-
16nsınızdan ricn ederim. 

Başvel:il 

Köseiuarıou 

Ekselans l\öseivanov 
Daşv~kil 

Sofoa 
Çok sıımiml telgranarından dolası ek

ı;clfınsınıza hararetle teşekkür eder ve şah 
si saadeUerile asil memleketinizin rcfuhı 
hakkındaki en iyi tcmennilerimln knhn· 
lünll rica eylerim. 

Celdl Bayar 
Jlnrlciyc Tekili elcseH'ıns T.R. Aras 

Ankara 
Yeni yıl dolnyısile, dostlulc hislerimi TC 

şahsi saadcllcriniıle asil Tür.k milletinin 
refahı hakkında en snmimt 1emennileriml 
.kabıil buyurmnnızı ckselAnsınızd:ın rıca 
ederim. 

'Küseivanov 
EkselAns Rö eh-anov 

Baıvekfl ve llariciue vekili 
Sof ya 

Yeni yıl dolnyıSile, ekseJAnsınmn bana 
knrşı izhar etlikleri hissiyat 'Ve temenniler 
den çok miilchn. sis olarak en samimi te
şckkilratımla birlikte şahsi saadetleri ve a
sil Ilulgnr milletinin rcfnlu hakkındaki en 
fyl temennilerimi kabul buyurmnnı1J rica 
ederim. 

T. R. Aras 

Ustasının saatini 
~almış 

Beş ay yirmi beş gün 
hapis yatacak 

.Beyazrtta Oto atölyesinde çalşın Hak 
la isminde bir genç dün atölyenin 'Usta

başısı Mc1ımedin saatini çalarak kaçmış
tır. 

Yakalanan suçlu birinci sulh ceza mah
kemesi tarafından beş ay yirmi beş 

gün h~ mahkfun edilmiıtir. 

Tedavllle çıkarılan 
5 llralıklar 

Ankara, 4 (A. A.} - Türkiye cum
huriyet merkez barikasr, 15 ikinciteşrin 
1937 tarihindenberi tedricen tedavüle 
çıkaımağa basladığı yeni harfli beş lira
lık bariknotlardan 1937 senesi sonuna 

kadar cem'an 18.079.975 liralık bir mik
tannm tedavüle çıkarılmış ve buna mu
kabil eSki harfli banknotlardan ayni mı'k 
it:ar yani 19.079.975 liranın tedavülden 
hcıldmlm~ olduğunu bildirmektedir. 

Emııiyd Smıdı~ı Müdürlüğünden: 

Sultanahmette, Akbryık Keresteciler 
caddesi No. 28 de oturan Yahya kıh 

Bayan Naciye 28 nisan 936 tarihinde 
sandığmııza bıraktığı para için \-erilen 
8286 .Ko. lu bonoyu kaybettiğini söyle
miştir. Yenisi ''erileccğinden eskisinin 
hükmü olmıyacağı ilftn olunur. 

(V. P. 2138) 

nun, köylünün geçinme es:ısları sözön!inde 
1utulnrnlc h:ızırlnnmakt:ı, çiftçi ailelerinin 
lehinde hükümler bulunmnktndır. 
•Şimdiye knd:ır birinci müfettişlik mın 

takasına 20 bin göçmen yerleştirilmiştir. 
* Sultannhmc.ııe hafriyat ~·apılan sahada 

bir arkeoloji müıesi l'apılması hakkında, 
İstanbul belediyesinin yaptığı tcldif, dn· 
biliye ve'kAlctlnce tetkike başlımmıştır. 

DIŞARDA: 
•:Norveç bankn ı iskonto h:ıddlni ) llzdc 

dörtten yüıde ile huı;uAa indirmiştir. 
* ŞimalJ Çin parasını tevhit etmek üze· 

re Pekin hükumeti şulJat ortnlnrrnd::ı lıir 
merkez banknsı kuracaktır. Du yeni bankıt 
bir Çin - Japon m!iesscscsi değil ınünlııısı 
ran mu,-nkkat hDklimctln bir mücsse~esi 
olacaktır. 

* lngiliz müstemlekiıt nezareti mUstc· 
şan l\larkis Ot Duffcrin ı\nt, şnrkJ Afrika· 
da bir tetkik cyahııli ynpm:ık üzere tııy· 
y:ıre ile Snuthnmptondnn hareket etmiş· 

lir. 
t.ı So''Hl "lnturlst,, seynhot bilrosunun 

nltı cnedcnberi çalış:ın l.ondra şubesi, i 
kiınunusnnidc kapanncnktır. 1nturlst şube· 
ind~. hu karııı·ın ne sıbi ebl·ble.r talıtın · 

cin a1ıııc\ı#;ı llusıı undn hiçbir jzahat \eril · 
mcnıckletlir. "'I'imcs,, gnr.etcsinin hildirtlı· 

itine göre. Almonync!o ela ayni tedbir nlın
mıslır. 

* Orübclde de' lct n:ııırı H' milli Bclçi· ı' 
kn hnnka ı direktörü l.ouis Prnnckın re· 
naz.e merasimi. bfr çok nnrır, ayan ar.aı11 

ve mehusun i~lirnkile 'apılmıştır. 

HABER - ~kfaJD 'PQ8n. 

Adananın kurtuluşu
nun 16 ıncı 
yıldUnftmü 

Bu gün Eminönü Halkevinde 
merasim ~apıhyor 

Adananın müstevlilerden kurtarılışının 
16 ıncı yıldönümü, bugün saat 14,30 rla 
Eminönü halkevinde, lstanbuldaki bü
tün Adanahlann iştirakiyle ktithilana
cakttr. 

Merasime i tiklal marşı ile başlanacak 
ve bundan sonra muhtelif natibler ve 'bil
hassa .bu arada (Sinan pşşa) namiyle 
maruf, mücadele hareketlerinde büyük 
roller Oynamiii olan .zat tarafından mil
cadele hatıraları anlatılacak, bundan 
sonra da alafranga ve alaturka konser ve 
rilecektir. 

Toplaıttryı tertip eden Toroslular ce
miyeti bundan başka ayın sekizine rast
lryan -nümüzdeki cumartesi günü akşa-

mı Perapalas salonlarında güZel bir gece 
hazırlanmıştır. Saat 21 den sabaha ka
dar devam edecek olan bu eğlencede 

dansedilecek, nıillf oyunlar oynanacak 
ve tanmmıs sanatkarlardan Safiye ve 
Mualla tarafından şarkılar söylen&ek· 
tir. 

Karaya oturan 
vapur k ortarıldı 

Köstenceden Palermoya 6.000 ton ben
zin yükü ile giderken dört gün evvel 
Çanakkaleye boğazında Galata fenri 
mevkiinde fırtınadan karaya oturan İn. 
giliz bandıralı Arlon vapuru, dün sabah 
Türk gemi kurtarma şirketinin Alemdar 
kurtanna vapuru tarafından kurtarılmış 
ve Gcliboluya getirilmiştir. 

Bir kUmür hırsızı 
Dün Şirkr.tihayriye maVnalanndan J;ö 

mür ~ta olan Kadir isminde Jıırisi 
yakalanmış, birinci sulh ceıa mal:ıkemesi 
tara!mdan bir ay hapse mahkum ecn
miştir. 

Radyo beyannamesi 
vermemiş 

Vaktinde radyo beyannamesi :vermi
yen Ali oğlu Satlı isminde bir ıgenç, dün 
birinci sulh ceza mahkemesi tarafından 
yirmi beş lif? para cczaSTna mabMm e
dilmiştir. 

Bir hırsız hapse 
m ahkôm oldu 

Sabıkalılardan Salahaddin Sara dün 
K:umkapıda Kudret namında bir kadının 

evini soyarken suç üstü. yakalanmış, j. 

kinci sulh ceza mahkemesi tarafından üç 
a}' hapse mahldl.m edilmi~r. 

Yakalana n esrarkeş 
Dün esrara müptela ŞCbab isminde 

birisi yakalanmış, kaçakçılık İ§lerine ba-

kan asliye beşinci ceza mahkemesi ta
raf mdan Bakırköy akıl hastanesine se\'

kcdilcrek tcda,·i altına. almmı~tır. 

3 yaşında bir yavru 

Yanarak öldü 

~~~ qı,e -
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Yakacak derdi 1': 

KURUN' da 1 Bundan bajka dcmiryollarımıza _ırt/ 
yerlerde halkı maden k müril ~ " 

A
S/il US, .Doğu illerinde yaptığı tetkik alıştırmak icin tertibat alınması dil$ tut 
seyahatinin mü~ahedelerinden biri- yoı du. SJI. bek 

ni, vatandaşların 11'1= ortasında bile .uaka Faka\, ne o, ne de bu olamadı· kar 
cak derdi re klikler.ini anlqtıuor ve diyor de mnlfiın: ormanlarda nitnc kcsiJeC.~ tı:ıi 
ki: leri tayin ct:ııck, köylülere baltalık 1 1 

"Hüknmet ormnnlarımu:ı tahripten kur- lccek o~açJarı göstermek için her~11 ir 
tarmak icin 'bir orman knnunu fok.lif etti. evvel biiyilk bir fen memum teşkil rııa 
Büyük MiUel Mecll i .ciddi tetkikleri ile zımdır. Böyle bir teşkil~t için iblİ·--' eli 
bunu tasdik etti. onda birl derecesinde bile fen ıııell" ııını 

.Knnunun mnksndı ormnnları tnhrlpten yor tı 
kurtarmak olduğuna söre nıemlekct 'VC yoktur. Bunun için m~'ktcp oçtlı ~ 
halk füti~·açları için uığaç kesilmesini ma· rne.ktlplcre devnm eden geneler yeti )'l 

.kul bir hnd dniresine indirmek, bunun i- yetişenlerin sa:r.1ları biitün mcmle.kt~ "llr 
ı;inclc a]ac kesilecek :yerlerle ynsnk edile· -yncmn kafi dereceye gelecek, nnc:ık ~ t.ı 
ce'k yerlerin orman fen mcınurlnn tam· sonradır ki onnım kanununun bu ~ ;- bir 
rınaan tayini Jazımgc.liyordu. hiiküriılcri tıımnmile tatbik olunabıle bir 

Roosevelt'in · nutku dinlendikterı ıaıı 
sonra dUnya işleri ~t 

CUMHURIYE1,, de scbeble Sovycfler Rnsyası da ycrJnd~ ~ı 
lanmıştır. liğcr başk.ı bir çaresi bU1 itı-'. J 1 

sa Uzııkşarkla birlikte lılltün dün~ 'rJ. 11Y 
nin halli için evvela A'Tupadn bır tckı 
yapıl:ıcnktır. Gizliknpaklı bir şey dt )l\' 
ti şimdi blllün b:mrlıklnr hn ibtinıtılC fıJa. 

A
MERiKA cumhurreisirıi11 son nutkunu 

tahlil eilen Yunus Nadi, ,ö11le di11or: 
"Mister Rmtveltln Jisanınd!l, sarahaten 

sö~lenmemiş olmakla beraber, Jnponynnın 
Uzakşarkta yilrüttilAü istilli harekeli birin· 
cl derecede bir tenldd sebebidlr. Ondan 
sonra do Amerika fıışist devletlere ve sis
temlere :kn~ı aleyhtarlığını gizlemiyor. 
Amerikan mlllt mlldafnasının daha tlyade 
kuvvetlendirilmesi işi esasen hemen he
men tanır ve hııttli icra halindedir. Ame
rikanın ergeç dünya iolerinde 'kendisine 
düşen vntlfeyi ne istikamette ve ne tekilde 
Jra edeceAi bugün düne nlsbetle daha zi
yade ncı'ldık 'Jrnznnmış bulunmaktadır. A
merika geçen Umumt Harbe iştira1dndcn 
dolD,yı. &% çok acı hayal inklsarlanna uğ
ıramış olmakla beraber dünya Jıarb "Te sul
bunun kendisine tevcih ve tahmil eltili 
vazifelerden ilfınihaye kncmamıyacaktır. 
Ynlnız Şeref ve lıa)'Siyeti dc~I, menfaati 
de bunu kendisine böyle emretmektedir. 
Ve ;giderek bu emdn ibir gün icbar hnline 
selelıileceği şilphcsiıdlr •• , 

''Uznkşarltta.ki harp hareketleri blltün 
dünyayı ateşe verecek yangının çok açık 
bir başlangıcıdır. Bazı deT]etler ve bazı 
devlet adamlıın dllnynnın olbnı üstüne 
getirecek yeni bir hnrl>i kendileri için bi-· 
ricfk çlblacak yol telikki ettiklerinden 
Japonyaıun Uzakfarkta istediAi &il>i kesip 
biçmek maksadına dilnya tnrlhirun hiç 
knydclmedi~i kadar büylik yardım :yaptı
lar, ve Japon:vn ile Adeta dünyanın yeni 
bir taksimini istihdaf eden bir ittifak •'t
dettiler. Ja]>Onya ile iltifat eden hu de"T• 
!eller Avrupalıdır ve bu ittifakı diğer Av
nıpn devletleri aleyhine nkdctm4lerdir. 
Uıakşnrlrta Japonyaya knrşı iılrşey yapıl
mamatta olmıısımn sebebi budur. İngiltere 
ile Fransa Uzakşarka daha fnıla ehemmi
yet verseler A\TUPada taarnua marnz ka
Jacaldannı pek h•i biliyorlar. Ve bunun i
çin l'erlcrindcn kımıldayamıyorlar. Ayni 

Halk konferansları 
Eminönü Halkevinden: 
Bu sene için tertip ettiğimiz '(Halk 

konferansları) serisinden (Hekim ve 
Halk) mevzulu olan birincisi Dr. Osman 
Şerafeddin tarafından' 6-1-938 Peqembe 
günü sıat ( 17,30) da Evimizin Cağa

loğlundaki merkez silonunda verilecek.. 
tir. Davetiye yQktur, her amı eden ge-
lebilir. 

re takip Te ikmal olonınaktadır. -·~ )İ 
Belki l'lJvvetler;n muvnıencsl fe~· r 

önünü alabilir, ki işte bu noktada :::>" ... 
l\merlka Cmnborf3 etleri İttihadının ° dt · 
yacaftı ro1 ço1' mühimdir.,, 

-----------~ ı,11 r Berlln operasındafl ti1zt 

~ASAC!~~ 
~ l(j -N-az·a·n-dikl!I. ,.ka_ t·e·: l"!l'B•ü•t•tln-d!mlo""'k•to•rl!'la~t 

ve tekmil Universite talebeleri· ı, 
ıtln görmesi lhmı enteresan ıatU 

bir film dı 

r lki sene evvel Frdderic Marslı ./ 
Miria Hopkinsin sevirdiği 

iki VUzlft Adam 
Filmini kim tanımaz! 

Şimdi ondan daha ~üzel ve difl' 
heyecanlı bir mev.zu 

i ki canlı adanı 
' 

Baı rollerde: Ralp BellamJ: _. 
Marlan Marsh 

Tıp Aleminde yeni bir ke§if, bit 
caniye yapılan ameliyat ve 

üzerinde tatbikat 
BUGON matinelerden itibareıl 

ALK AZA~ 
Sinemasında başlıyor. 

JI 

' >ttirı 
Dün Tarakçılarda oturan Civan na- h ..,, 

mında bir kadının üç yaşındaki kızı oca
. lst 

ğın etrafında oynamaktayken yemek ten-

ccre~ine düşerek ağır surette yammştrr. Baş, diş, nezle, grip, romatizf11S 11

t~,! 
Yaralı eocuk derhal crmerii hastanesi· .. 

ne kaldmlmrşsa tla aldığt yaralarm te. • e biltfln ağnlannızı derhal keser. ~'i 
siriyle biraz sonra ölmüştür. icabında ~Unda 3 kaşe ahnablllr ~ ~ 

Tabibi adli Salih Haşim hastaneye gi- isim ve markaya dlkkaL Taklltlerlnden sakınınrı' ~t~, 
derek ölümft te bit etmiş ve cenazenin '" 
defnine ruh ... at vermi~tir. tt 

~------------------~.,.....--------------------------~----~---~~h 
VAR 1 N 

S A R AY 
AKŞAM 

sineması 
inemanm en Jne!bur jönprömycsi 

GAR Y C O O P ER' in 
GEORGES RAFT ile beraber sevirdiği en güzel ve en mükemmel tilmi 

Deniz Kahramanları 
Fransızca sözlü şaheseri takdim ediyor. Okyanusun ihtipmı aruınÇa 

cereyan eden büyük bir roman ..• Birk a§lc ve macera filmi ilbeten: 

F O X J UR N A L DUnya havadisleri 
, .. r ,~ .. : -~.... .... e ;.; ;.,·~ . • ı ~ , • .. ... 

•• 



\'azan: !vizameltin Nazi/ 
ne kadar lspanyol subayı varsa, 

"~cyıa 1t hepsi ~imdi kazıklansın ! ,, 
tutl'n.ilt . ~ ovan,, İspanya kJyılannı ti. Hoş. .dilnyanın hiç bir tarafında da 
bckı.:llll;~~n karanlığın iyice çökmesini görülmemiştir ya .. 
kar•?a ~ k Sonra Altea nehri ağzında Mevlayi Hasen, evvela, sevgilisinin 
tniı \'e il~ ara~ Parçente kadar ilerile· ailesini k1rmamak istemişti. Onların 
latdaJri .... :adıgı bütün köy ve kasaba- nazlanıp kendisinden fazla menfaatler 

ı. ·••Usl" 
n."'riylc b' ~ınanları çocuktan ve ka- koparmak arzusunda olduklarını sanmı~ 
<lillllit &:e:~kte Önüne katıp sahile in- ve cidden çok cömert tekliflerde bulun-
~1lllııtı. lı ere doldurup Cczayire ta- muştu. 
gı h4t!hı u gece yolculuğunda rastladı Aizzenin babasına bahşettiği çiftlik-
~~ığı hı~~stiyan köylerini yakını§, ler, Tunus devletinin dörtte birini kap-
"~lll:ıuı, .Yüzlerce İspanyolu zincire lıyordu. Fakat hükümdarın biitün ih-•'lu ı. esır et . . 
b' r«ıya bir rnışli. Bundan sonra sanlan ve ricaları, vezirlerin ve Tunua 
ıt So\ .. sefer yapnuı. oradan da ülemasının tavassutları hep boşa çık-bi lllUsl" 

1 t Sok e . uman kurtarmış ve gene mıştı. 
,~ bir ısır alınıştı. Hadiseyi haber a- Aizzenin babası bu izdivaca bir türlü 
"'ı" b spany l f' 

c- Utı; 0 ılosu, Cenovadan kal muvafakat cevabı vermemişti.. ~bebi cc~· .. n hıı· ı 
c;ı Yolu k ıy a Şeytankovanın ı:eçe- sorulduğu zaman sadece susmakla ikti-
1srıan csıneğe çalışmıştı. fa ediyordu. Bu esrarengiz sükutun de-lıı d Yol ır • • 
Y tı. " ,.eınılerı büyük ve çok yol- dikodusu Tunusun ütün çarşılarına ve C ı.. '-Cıay· 
Cıdcrind ır rnavnaları ise taşıyabile- evlerine yayılmıştı.. Ailenin dostları 

:;\>l§ gi;1 Çok yilk aldıkları için pek arasında bu muammayı hallettiklerini 
.°'u li'ır 

1

Y0rlardı. Nihayet İspanyol sananlar yok değildi. Bunlar babanın 
>'ır fl}Osı.ı Ottıcntera adası önünde Ceza- bu izdivaçtan büyük uğursuzluklar çı 

t'Paıı nı.ı karşılayıverdi. kacağına inandığını söylüyorlar, ve; 
dtıı.tıciJ~~l filosuna devrin tanınmış - Çöliin meşhur bir, iki müneccimi 
~lllda Cd'.lldcn Rodrik dö Portondo ku- Aiz.ze ile Hascn'in yıldızlan birleşirse 

• "'~~ıı}'oJ ;ordu. Betbaht Portondo ı bundan Tunus için bir kıyamet kopar 
: '<ilce ş.. 0nanrnasının heybetini gö- demişler. Sonra rüyasında da bazı alt-
ııııı: •Yta L 

ll~Ccc~ 11~ovan derhal yelkenleri metler görmü§.. 
~ıç bit İh ~e teslim olacak sanmıştı. Diyorlardı .• 
. §lallıı~Yata lüzum görmeden arka- Mevlayi Hasen, mağrur olmakla be-

l-i:liıı.iıı ayrılmış ve gemisini Ceza- raber, şeytan bir politikacı idi de ... Tah-
•Ur.... tc .... : · k k T 'lz d 1 • ""Iİ!ftU ... ,sıne doğru, pupa yelken tına çı ar çı maz unus ası a e en-

lıı. · nin kinini tahrik etmemek için kızı ba-ı>" 'I: o ı 
•0~u ön·· aıııan İspanyol donanmasının basının muvafakatini alma.dan nikfilı-
;ıdıl'tnı:l\ıde, Şeytankovan, bu gemiye Jamak cihetine gitmemişti.. Bununla 
d'.P hıııı.'k tatla göz arasında rampa e- beraber onu babasının evine de gönder-
t 

1rcğİlld 1lıç içine atlamış ve gırandi memişti. Ölen Tunus hükümdarının oğ-
0tlugtı ~ •allanan Şarl Kent impara- luna zevce olmak Uzere seçtiği Aizze, 
Ytatın "Yrağını indirip yerine kendi şimdi, Ahfas oğulları hanedanının Bar-
tıtıUtt' 1 takıvermişti. Diğer lspanyol du adlı sarayında incilere, yakutlara, el 
~cıı~

1 

il~ı~lar:ını başlarına toplayıp maslara ve zebercetlere garkedihni§, 
o l>0tto t~çıncıye kadar Cezayirliler çok sevilen bir odalıktan başka bir §CY 

r \>c Qı~lioy.u boğup bir direğe uınıı- değildi. 
lı.ırıtı b' Yctındeki bütün subaylarla Babası bu hale de tahammlil ediyor • 

trcr küreğe zincirleyivermişlcr- du, fakat asla bu izdivaca muvafakat et-
" miyeceğini tekrarlayıp duruyordu. "tııq 

tt 
1 
er Ce Mevlayi Hasen bir müddettenberi 1.1 tonr zayire vardıktan bir müd-

, trin irı a'. Şeytankovan, kendi yaptığı hemen her gün sevgilisini alıyor ve 
' u~iıy tıkaınını almak için İspanyada gehirden iki üç saat ötedeki bu zey 
tı~ llıGıı~~ Papaslarının bir çok günah· tinliklere gidiyordu. Orada bir kçük 

ı b -.ıan1 köşk te vardı, hazan kapanıp kalıyorlar-l•ı. abcr 1 arı <liri diri yal:trrdıklan-
., 

41 bit ta lllıştı. O zaman da en u- dı. O zaman muhafız kuvvetler, zey-
tttı,:_ treddi.it .. d . tinlikler arasında uykusuz sabahlamağa .""'iti. gosterme en şu cmrı 
"t • mecbur oluyorlardı. 

.,~ ·lıllıizd Hükümdarın bu hali de §ehirde ve tıı~~. hcps~ ~e k~dar İspanyol subayı askerler arasında bir ba1tka dedikodu 
\ı t.~lı.ırıu 1 §ırndı kazıklansın 1 Kapta· 

ti. t bıı ~a unutmayınız! . .,, 
ıq.tlir 1 ~lllır derhal yerine getirilmiş· 
)ı illlu!tu ı.ı ayların hepsi kazıklara vu-

mevzuu idi. 

~ ıı~ • ~aptanın oğlunu kazıklama· 
ı. ""'Utma 1 sezeceğe benzemiyordu. 

, _ .. ıı.c. 'll~w• lllı§ ardı. b 

Mevlayi Hasen, aşkı ve gururu ile 
günden güne körlcniyor ve günlerin 
kendisine ne kötü bir çorap ördüklerini 

"'• <1.,, Tunusu tehdit eden tehlike ir ise, 
, 1 tıbj di liascn, bunu bir masal din-
~ ele -:::rni§, sonra gitmif, sevgili
d~r ll:ı.ııtı. hnıştı. Fdkat, fazla umur
t~ ~hiç bi llun~n üzerine genç hüküm 
' i A~ Vcıi r nasıhatin kar etmediğini 

"ı. rlcr rn 1 . • ı· ·1· llıu ~~eye b' • . ese eyı gız ıce sevgı ı-
l~t; ıldırınenin bir yolunu bul-

' t-"-~ ger il • 
~tf tdcta aıbarosu kııkır1makta de-

hltıde }'c~ Yann, öbür gün Tunusun 
&Je.ı· er eser \lltt • 

l
. tuc L nı:~ıerdi, 
•ııı· ır.ııı 

'la 1
klcr un Uzerinedir ki Aizze zey-

lldUh... arasında . . l k .. .. 
'lef ·o.qUı sevışır er en sozu 

ltıc sc .. · dolaştırını• bu meseleler Ü-,. ylrııt· . :r 

tli 1 llıalttı ışti. Fakat Mevlayi Hasen 
~ttrıa bin ~t:1n çekinmiı ve sevgilisi

d~t~ll.ç hU1t~ırıp şehre dönmüştli. 
tc clı, Onı ttıdar Aizzenin yalnız aşıkı 
tll tcçil'ttıiı ar Çocukluklarını da birlik-
l hicr Olduk} • • b' 'b" 1 . . ~b il d arı ıçın ın ır erının 

~~,~~ aab~tla:1 -~diler de.. . Hasen'in 
1~)1a ti~~cn b·h~kumdar, şehnn en asil 
~~~ h~tab ıtınc mensup olan kızı oğ-
. ı, .rı biri~·r 0kutrnuş ve büyüdükleri 
cu~~ ı\izz ırlcriyle evlenmelerini iste 
h~., ~llnu c de tıpkı Hasen gibi ço

l-t~ dai; ~hfas oğullan sarayının 
11~0 tııfl.de . . . 

~tb· "'llıcla geçırmışti .. 
ıtat ~Clcrinctın V'e sevgilisinin tahsil ve 
1 •i öl tniıı. bÇok dikkat edilmişti. Fa
Çıı. ta:ıı> b· abası ölünce Aizzenin ai-

"'atı ır · · 
aı .. ~cııı ı.Uınat ile kızlannı tahta 

t • ~tcı q k" 
}') l , Uındara vermek isteme· 

t h· 
it h 

al l'unusta his görülmemi 

kendisini tehdit eden tehlike iki idi. 
Zira Tunusun yalnız Barbuos tarafın
dan zaptından korkuluyordu. Halbuki 
kendisi tahtını hem Barbarostan, hem 
de bizzat öz kardeşinden korumağa 
mecburdu. 

Kardeşi.. O da başka ser.sıriydi ! 
Aralarında iki yaa fark vardı. Babası 

ölünce ağabcyisine Tunusu paylaşmayı 
teklif etmişti ve MevJayi Hasen bunu 
rededince atına atladığı gibi sırra ka
dem basnuştı. 

Nereye gitmişti? . 
Kiminle beraber gitmişti? 
Bu teklifi yalnız başına mı yapmıştı? 

Yoksa kendisini bir tahrik eden mi var
dı?. 

Kardeşi bir başka anadan doğmuş
tu. Bu kadın çöliln en azılı kabilelerin
den bir kaçı ile akraba idi. Acaba bu 
kabileler kardeşini hükümdar tanıyıp 

kendisine karşı bir harekete kalkışırlar 
mıydı?. 

Aizzenin dalgınlığında nasıl hüküm
dara karşı olan aşkından daha başka se
bepler var idiyse Mevlayi Hasenin dal
gınlığında ve can sıkıntısında da Aizze 
ye karşı olan aşkından ve Barbarosa 
karş ıolan kininden başka böyle bir &e
bep vardı. 

Ttahta çıktığı gündenberi bir gece 
rahat uyku uyuyamamıştı. Sarayın ne 

tarafına baksa kard:şi.nin ;.otladı~ı. b~r ı 
han~eri veya kardeşının gonderdığı hır 
zehir şiıesini &örür gibi oluyordu. 

(Devamı "mi') 

HABER -1'\lCşam poetaa1 
: ................................................. , 
I_!?_~ .. ~ A_ı 

Mübauaoa 
rrekoıru 

En az kelime ile en akla hayale sığ
maz bir hikaye anlatmak için bahse gi
rişmiıterdi. Biri anlatmağa ba§ladı: 

- Bir gün sokaktan geçiyordum, bir 
de ne göreyim? Adamın biri beşinci 
kattan kendini sokağa attı. Fakat son
radan pişman olmuş, ailesini düşünmüş 
olacak ki birinci kat hizasına geldiği 

sırada intihardan vazgeçti ve ... tekrar 
beşinci kata çıktı .. 

Bahis tutanların ikincisi hemen atıl
dı: 

- O adam bendim. 
Ve bahsi kazandı. 

,l\t\l'ıııcn - Yah 7Jı ı·allı ! Te<lbirı<.iz 
li!:inc .kurhan gitti. "Çivnt gc.;itlcl'ln 
ortasınılıuı git.. dl;ro knç defa t4'.nbilı 
etmiştim! 

ILoD<antada 
Garson - Baylar ne emrediyorlar? 
Birinci sağır - Mükemmel! Bana 

ondan getir?. 
!kinci sağır - Bana da ... Amma be

nimki salçalı olsun! .. 

IBe<dlblın adam 
Daima gayri memnun ve fik1yetçi

dir. Buna rağmen talihine de diyecek 
yoktur. işte size bir misal: 

Geçen giln evinin balkonuBdan ba -
karken müvazenesini kaybetti ve üçün
cü kattan wkağa düştü. 

Bereket o sırada aaman yiıklü bir 
kamyon geçmekteydi, t:ım onun üzttine 
düştüğü için bumu ibile kanamadı. 

Bizimki söylenmeğe bagladı: 
- Ne felaketi Yanımda kapının a

nahtarı yok. Şimdi c.;ilingir çağmpkapı
Y..I açtı~ lazımı .• 

Dş ve eğlence 
Kaynanası, sizlere ömlir, hakkın rah 

metin~ kavuşmuştu. Bir arkada11 ertcai 
gün onu itinin ba§ında çalııır görünce 
şaştı: 

- Yahu, iki saate kadar kaynananın 
cenaze merasimi yapılacak. Sen gene 
burada çalışıyorsun .. 

- Hayatta itle zevki ve eğlenceyi 
biribirine karıştırmamak lazım.. Şimdi 

burada çalışıyorum, iki saat acnra da 
kaynanamın cenazesine gideceğim! .. 

17 l nkılap dersi: Oııh er itedcn nal.: len 
Yusuf .Kemal Tengirşenk. l 8,30 plAkla 
dans mu!>ikisi, 19 Necmettin Rıra ve arka 
daşları ıarafındart Tiirk musikisi, 19,30 
konferans, Doktor Fahrt•ltln Kerim (Ruya 
!arın mahiyeti), 19,55 Borsa haberleri, 
20 Mmtafa ,.c arkadaşltırı tarafından Türk 
musikisi ve hnlk ~arkılıırı, 20,30 hava ra· 
poru, 20,33 Ömer Hızn tarafından arapça 
söylev, 20,45 ~ezihe ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ,.e halk ~nrkıları .haat 
yarı.) 21,15 Orkestra, 

ı - Rossini: Tıınced uvertur. 
2 - Bcrel - Clcrc: lllusicn, 

Ynlse. 
3 - Pucclnl: . Madnme Ilutterflr. 
4 - 1'rnnslnteur: Seranode. 
5 - Engel: Covboy Liebe. 
, 15 AJnns haberleri, 22,30 PlAkla so 

]olar, openı ve operet parc;aJarı, 22,50 Son 
haberler, ,.e ertesi günün programı, 23, 
son. 

BÜKllBŞ: 
18; pl;\k, 10,15 Küçük orkestra, 20,50 

dint müzik, 21,30 plılkla opera . 

RUIJ.\l'T:ŞTE: 
18,,30 pliık, 19,40 sigan orkestrası, 21,20 

operadan temsil nakli, i,10 cazbant, 
mmr.I.\': 

18,30 plı\k, 20,10 milzik, 21 kabare, 22, 
hafif milzik, 23,30 dnn havaları, 
RO!ı!A: 

18,15 keman konseri, 20,30 hafif müzik 
22 senfonik konser, 23,15 ham milzik. 
l'ARŞOl'A: 

18,aO plak, 21 plrık, 22 Sopen müziil, 
23 kütük orkc'ltrn. 

Ya:an: J{enan Çintu - lUelckzad ÇfnlU (Tcrcnme ve ikliba! hakkı mahfuzdurl 

( ERl{EK - KIZ ) - Numara 31 -

'" Günde sekiz mekitup R 

Hiçrao beni seviyor 
ve kıskanıyordu 

Muhayyel karımı büsbütün 
parmağına dolamıştı 

Maamafih Hicran, benim evlilik ha
yatımla pek alakadardı. O, ilk görüştil
ğümUz zaman uydurduğum yalanı iki
de bir önüme sürüp duruyordu: 

- Kenan, karın gitti mi?. ' - Ne zaman gidecek?. 
Suallerinin ardı arkası gelmiyordu. 

Böyle bir yalan uydur.duğum için adeta 
pişman olmuş gibiydim. Fakat gene 
bozmuyor ve işi idareye çalışıyordum: 

- Çok bir şey kalmadı 1 •• 
- Yakında .. 
Aramızdaki münasebet gün geçtikçe 

derinleşiyordu. Bana günden güne daha 
fazla bağlandığım, mektebe yalan olan 
kahvelerde oturduğum zamanlarda ba
na gönderdiği ve adetleri günde yedi, 
sekizi bulan mektuplarından anlıyor

duin. 
Bunlann hepsi de ayrı ayn sitemler

le doluydu. Onun böylece gönderdiği 

mektuplardan birine karşılık verdiğim 

bir mektubumda, çocuklarına kaI'§I olan 
alakasından bahsetmiJ ve bu alakasının 
genişliğine bir ölçü olsun diye adeta 
kıskandığımı yazmıştım. O da buna ce
vap vermeyi ihmal etmedi .. Bir hayli 
uzun olan mektubunu §U satJrlarla bi-
tirmişti: 

"'Bu uzun• krı gecelerinde koynum
da yatan iki masum yavnıcağm bana 
verdiği zevk neı'e de masumdur. Fa.
kat senin koynunda seni .even, aeni tah
rik eden bir ka.clm var.,, 

Bütün bunlar, Hicranın bana nasıl 

bağlı olduğunu gösteriyordu. Beni se
viyor ve kııkanıyol1du. Hem, onun sahi 
sandığı muhayyel bir kadından .. Zavallı 
bilmiyordu ki ben de kıskandıklanndan 
biriydim. Ortada hakikaten muhaY}"Cl 
olan bir ıey varsa o da: Erkekti .• 

Bu mektuptan sonra kanmı ( 1) bils
biitün parmağına doladı. Bir gün, niha-
yet: ' 

- Yarın gniiyorI 
Demek mecburiyetinde kaldım.. Ertesi 
günü dişçisinde buluşmak üzere sözleı
rniıtik. Mahsus biraz geç gittim. Bana 
neden geç kaldığınu sorduğu zaman, 
karınu teşyi ettiğimi söyledim. Yüzü 
değitti .. Gözlerinin içi güldü. Gayri 
ihtiyarı: 

- Gitti mi?. 
Diye sordu .. 

Karımı böylece göndeıHikten ıonra 
beni tazip eden auallerinden kurtulaca
ğımı sanmıştım .• Fakat böyle olmadı: 

- Mahkı·-.. v• müracaat ettin I"li?. 
Suali en oaşladı,. ·• .Sugiin, yarın:, lar

la bir kaç zaman aavsakladnn. Sonra 
da: 

- Dün gidip tanıdık bir avukatla 
görÜ§Ütm.. Meseleyi hallettik. Bu sa
bah ta vekliletname yaptık .. Artık üst 
tarafiyle o uğraşacak.. Bana ihtiyacı 
olduğu zaman lda haber verecek. 

Onunla hemen hemen hergün mektep 
dağıldıktan sonra butuıuyorduk . 

Saat yedi, buçuktan sonraya kala
mıyordu .. Miiteassıp bir kadm olan an
nesinden çekiniyordu. 

Bu dışandaki bu!utmalar beni fazla 
masrafa sokuyoıidu. Bir yerde çalı~
yordum. Annemden çektiğim paralarla 
bu masrafları kartılayamıyacağımı gö
rüyordum. Buna bir çare bulmak la
zımdr. 

En çıkar yol, Hicranın evine gide
bilmenin yoluydu. Bunu doğrudan ıdoğ
ruya teklif edemezdim. Zemini hazırla· 
mak lazımdı. Ona, ldıprıda buluşmamı
zın, etrafta, bilhassa muhitte iyi bir 
tesir bırakmadığını, dedikodular fazla
laımadan bunun önüne geçmek icap 
ettiğini, bunun için de evlerinde buluş
ınamız1n daha iyi ve daha doğru olaca
ğını, "ailece görUtüyoruz, der ve mU
naııtebetimizin teklini herkesin gözün -
iden saklayabiliriz . ., demeyi düşündüm .. 
Fakat bir anda caydım .. Böyle bir tek-

lif yapmayı düşündüğüme pişman olmuş 
gibiydim .. Kendi kendime: 

- Melekzad, sen ne yapıyorsun? 

Karşındakinin kadın olduğunu galiba 
unutuyorsun. Evine girip çıkman, mü
nasebetinin şeklini daha ileriye götüre-

bilir. Gözünü aç çocukluğun lüzumu yok 
dcıdim • 

Ona böyle bir teklifte bulunmazdan 
önce Hicranı denemem lazımdı. Onun
la buluştuğumuz bir gün şöyle bir tek
Ji!te bulundum: 

- Hicran ,dedim. ister misin seni 
bir yere davet edeyim?. 

- Nereye?. 
- Kabul edeceğini söylersen söyl&-

rim. 
- Evvela söyle ... Kabul edip edemi

ceğimi sonra söylerim .. 
- Beyoğluılda bir arkadaşımın pan

siyonu var. Seninle bir gün oraya gi
delim. 

Bu sözüm, Hicran üzerinde bir bom
ba tesiri yaptı : 

- Ne? dedi .. Bir pansiyon mu? Tc· 
essüf ederim, Kenan.. . Bana bir daha 
böyle bir şey söyleme .. Münasebetimi
zi hemen keserim.. Benimle böyle bir 
maksatla görüşüyorsan aldanıyorsun ... 

- Bunda kızacak ne var?. 
· - Ne olacak.. Hakikaten hiç bir §ey 

yok .. Pansiyon 4ediğin yerin randevu 
evinden ne farla var sanki ... Rica clde
rim.. Ne demek istediğini pek iyi anlı
yorum.. Tevile de lüzum yok.. Şunu 

iyi bil ki ben beş dakikalık zevki için 

namusunu feda edecek kadınlardan de
ğilim.. 

- Hicran söylemek istediğimi yanlıJ 
anlıyorsun .. 

- Sus ve bahsi kapat. 
Hicran çok kızmıştı. Fakat ben, bu

luşmalannuzı evinde yapmıya 'ba§la:dt
ğttnız zaman hiç bir tehlikeye maI'\1% 
kalmıyacağııru düşünerek seviniyor
dum. 

Ertesi sabah bir çocukla kahveye gön 
derdiği bir mektupta gene bu hadise -
den bahsediyor ve: 

- inan bana Kenan, hayatımda se

verek konuştuğum ilk erkek sensin .. Be
nim böyle manasız şeylerle kalbimi kır
mamıya dikkat et.. Sonra beni kaybe· 
dersin •. Ben zaten manen ölmüş bir 
kadınım ... 

Diyoı1du. 

Aradan bir hayli zaman geçti.. Bir 
gün düşüncemi söyledim. 

- Dedikoduların önline geçmek için 
böyle hareket etmemiz lazım, dedim. 

Evvela kabul etmek istemedi. Neti
cede dediğime geldi .. 

Artık evine girip çrkmıya başlamış

tım. Annesi be§ vakit namazında, kendi 
halinde bir kadındı. Çocuklannm ikisi 
de kızdı .. Biri, ~ diğeri de dört ya
gında kadardı. Onlar bana çabucak a
lışmışlardı. Ben de oruan çok seviyor
dum. ikisi de evilmiyecek gibi değildi. 
Şirin çocuklardı. Hele küçüğü yaman 
bir şeydi. Büyüğü: 

- Kenan ağabey .. 
Dedikçe küçüğü lozar: 
- O Kenan ağabey değil, baba r .• 

diye bağırırdı. 
Kü!jüğün ağzında beliren bu dediko· 

du, kısa bir zaman içinıde ~trafa da 
yayıldı. Evlerine gidip gelmem, onunla 
görüşmem, mahallede hakikı 'bir dedikodu 
uyandırdı. Bu vaziyette, Hicran ev de
ğiştirmiye mecbur kaldı. Yeni taşın
dıktan yer bir apartnnandt. Bizim eve 
de yakındı. Ben de o sıralarda annemin 
israriyle tekrar eve gelmiştim. 

Fakat kardeşlerimin yüzünü görmü
yordum. Bana amk tamamen dargmdr
lar. Evden sabahleyin ~ıloyor, akşam 
dönüyordum. Hicran Feriköye gitmemi 
istemddiği için oradan ayağımı kesmiş 

bulunuyordum. 
(Devamı var) 
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Yeni bi r dünya şam- DUn akşamki toplan· 
tısı nda bi r çok 

Son moda 
ete klikler 

Piyon u yetişi yor hakemleri ve f utbol -
cuları d;n ledt 

Bu sene mo-
da olan eteklik -

ler, ister sade, is
ter ağır ve e:islü 
olsun, hepsi kalça
ları saracak dere -
cede dar yapılmak 
tadır. 

Bu Frank H o ugh isminde 
b ir lng iliz boksör ü d ür 

Geçenlerde Avusturyanın meşhur ağır 
sıkleti "l lans Lozek" e karşı Londrada 
pek muvalfakıyetli bir döğüş yapan 
Frank Hough adındaki boksör birdcnbi. 
re meşhur oluvermi~tir. Boks meneccr
leri Frankda pek bilyük hir ic:tidat görü
yorlar. Onun pek sıkı yumruklan oldu
ğu gibi dayağa tahammulü de şayanı 

hayret derecede fazla buluyorlar. 
Ahlaken de p$ temiz olan Frank kat

iyyen para hırslısı değildir. O, döğü~ü 
sırf kendi zevk ve heyecanım tatmin et
mek için yapmaktadır. 

JngHizler ona zamanın en tok gozlli 
boksörü demektedirler. 

Frank: 
- Rakibim paraya henden daha laz'n 

muhta\sa kazansam da hic:c:cmi omı ver
mekten çekinmem, diyor. 

Geçenlerde tahaddüs eden bir 'aka 
Frank'ın bu sözlerinde pek samimi oldu
ğunu göstenniştir. Frank son zamanlarda 
lngilterenin tanınmış boksörlerinden bi
ıiyle bir maç- yapmıc:tır. Maçtan hirkaç 
gün sonra bu ookc;örün gözleri görmeme
ye bac:lamıştrr. Zaten yaptığı birçok çetin 
dörrü~ler dolayısiyle rüyetini kaybetmek
te olan zavallı adamın bu akıbetinde 1 
Frank kendisinin de dahli olduğunu dti. 

~anmüş. Rünlerc;e gfüilne uyku girme -
miştir. En nihayet asabi bir buhran i· ı 
çindc ,.e nözünden yasJar nkarak Jngilte 

re bo~ federasyonuna müracaat etmi§ 
ve kendi hissesi tamamen kör olan mes
lekd:ışına verilmek üzere kendisine Mc. 

voy veya onun gibi meşhur bir bok-

Biiyilk bir has\qhk ~eçirdlkten 
sonra ynplığı 1lk .mnsabakayı 

kazanan 

Cim Sarandos 
Bir filmcle rol alacak 

Cim SaTandos 

Amerikada mu\'aff akiyetli müsaba
kalar yapa:ı lstanbullu ~ivan Cim Sa
randosun bit ;iri ay evvel büyük bir oto
mobil kaza:;ı geçirmiş olduğunu haber 
vermiştik. Uzun zaman hastahanede te
da\i edilmiş olan Sarandos nihayet iyi-
leşmis ve geçen hafta Alınan gür~İ" 
Harmant'la Los Ancelosta Olimpik sta
dında çarpı~ıştır. 

Amerikadaki dünya şaır.piyonu nam
zedleri olan güre~ı;i Din Denton, Zaharia 
ve Ali Babanın bilyiik bir altıka ile takip 
ettiği bu milsabakada J tanbullu pehli
\'an rakibi Almam mağlup etmeğe mu
vaffak olmuştur, 

Cim Sarandosun hu mü nbakasını gör-
' meğc; Ramon NU\-aro, Edi Kantor. Vil

ram Povel, Ccın Kravford. Vayôrst gi. 
bi tanınmı5 film yıldızları gelmişler ve 
bunlardan Vay Vec;t ile F..di Kantor 
Holivud'un 20 nci senei devriyesi müna
sebetiyle yapılacak olan filmde t tanbul
lu pihlh-anm da bir rol almasını teklif 
etmislerdir. 

sörlc çarpı~mak imkflm verilmesini rica 
etmiştir. 

Frank şöhret merdivenini pek süratle 
tırmanmaktadır ve onun bu ricası pek 
yakında is'af edilecektir. 

Frank Hough bugün dünyada en .sık 
maç yapan boksördür .O idmanını maç 
şeklinde yapıyor. Her halta iki maç yap 
maktadır. 

193! senesindenberi Frank tamam 200 
maç )'3pmış. bunların hemen hemen hep
sini kazanmıştır. Max Bear lngilteredey 
ken Frarik Maks'rn kampında onunla 

yüzlerce defa eldiven giymi~. bütün id. 
man arkadaşlarım nakavt etmek itiya
drnda olan Maks aradaki kilo farkına 
rağmen Frank'a bir şey yapamamıştır. 

Bunun üzerine J\Iaks ona "Demir adam .. 
lakabını takmıştır. 

Frank hir dcra~ında on altı gün zar
fında on bir mfihim maç yapmış. hepsi
ni de kazanmıştır. 

Bokc; organizatörleri Frank'ı pek ya
kında dünya sampiyonlan araı;ında göre 
ceklerini söylüyorlar! .. 

Anadolu k lübü 
Hakkını aramakta 

d e vam ed iyor 
Bu seneki lik maçtan başında birinci 

küme takımlarının on ikiden ona indi
rilmesi üzerine dokuzuncu vaziyette olan 
Anadolu klübünün bu karara itiraz etti
ği ve itiraz dosyasının da federasyonda 
kaybolduğunu evvelce tafsilatı ile ver
miştik. 

Bir ay kadar e\"vel de toplanmış olan 
fevkalade kongrede, bir heyet seçerek 
klübün uğradığı büyük haksızlığın tami
rine çalışılması takarrür etmi~. 

Mezldlr klObün bu i~e meşgul olan 
komisyonu başvekfilete, parti genel sek
reterliğine müracaat etmiş ve ayni za
manda da iddialan şuhud ve vesaikle 
tesbit edilerek Türk Spor kurumu ba,_ 
kanlığına ve İstanbul mmtakası reisliği· 
ne de bildirmiştir. 

Bu işi daha yakından takip etmek ü
zere ~1üp Reisi KAmil ile ikinci reis 
Vahdet de birkaç güne kadar Ankaraya 
gideceklerdir. 

Askeri Jiseler arasında 

Voleybol 
DOn Kuleli lisesinde yapılan ve deniz 

lisesinin Bursalıları yenmesile neticele
nen güreş karşılaşmasından sonra a}'lli 
teselrin voleybol takımları Beyoğ -
lu Halkevinde çarpıştılar ve deniz lisesi 
bu maçı da 9.15, 9-15 ile kazandı. 

Istanbul rnmtakac:ı disiplin he) eti 
dün akşam da mmtaka merkezinde bir 
toplantı ya~rak he) ete havale edilmiş 
olan sporcuları sorguya çekmiştir. 

Dünkü içtimada dinlenenler arasında, 
Fcnerbahçe - Enosis maçı dolayısiyle 

Fenerbahçe kalecisi Hüsameddin ile ay
ni takımın kaptanı Fikret, bu maçın 

hakemi ~ azi Tezcan, yan hakemleri Fe
ridun l"ılınç \ 'C Tank vardı. 

Bunlardan başka da Doğan;.,por klO -
bünden Edib, Fethi, Mehmet, Davutpa. 
§adan Ruhi, SU!eymaniycden Ruhi \'e 
Davutpaşa - Doğanspor müsabakası ha
kemi Tahsin Uzsöz de sorguya çekilmiş
tir. 

Terziler; kur • 
naz davranıyorlar. 
Müşterilerini mem 
nun etmek için 
bin türlU hilelere 
baş vuruyorlar, 
modeller ).:at e.c'li
yorlar. 

Dünkü toplantıda ilk sorgulan yapıl
mı~ olan bu futbolcüler hakkında ne ka. 
r:ır \'e:-ilec~!i lrnilz malam değildir. 

Fakat, boru gi
bi bir etekliğin 

i,Çine girmek doğ· 
ru değildir. bu 

Teo li ğler 
Bu h afla yapılacak 
ilk ve şi lt maç ları 
T. S. K. lstanbul Bölgesi F11tbol A

janlığıtıdan: 

8-1-1938 Cumartesi günü yapılacak tik 
maçtan: 

Taksim ~tadı: Topkapı - Galatasaray 
B takımları, saat 14,30 hakem Rıfkı Ak
say. Beşiktaş stadı: lstanbulspor - Gü
neş B takımları, saat 14,30 hakem Baha
cttin Uluöz. 

9-1-1938 pazar günü yapılacak lik ma
çı: 

Taksim stadı: Saha komiseri Basri 
Bütün. 
Güneş - Vefa A takımları saat 13, h.1. 

kem Rüştü. Yan hakemleri Rıfkı Ak
say ve Bahaettin Uluöz. 

Şild maçı: Galatasaray - lstanbul por. 
saat 14,45: hakem Basri Bütün. Yan ha
kemleri Salahaddin ve Halid Ozbaylrn.1. 

Şild maçı: Beşiktaş stadı: Saha komi
seri Nuri Bosut: Hilal_ Beylerbeyi, saat 
13. Hakem Nuri Bo ut. Yan hj<emleri 
Şevki Topçu ve Şevki Çanga. 

Beşiktaş - Doğan: saat 14.45. hakem 
Adnan Akın. Yan hakemleri Tank öze. 
ren ve Sait Nil. 

Fenerbahçe stadı: Saha komiseri Bür
han Atak. Şild maçları : 

Anadoluhisar - Davutpaşa saat 13 
hakem Burhan Atak, yan hakemleri 
Tah in Ozsöz \"e Enis Bali. 

Fenerbahçe - Süle)ınaniyc, saat 14,45 
hakem Adem Göğdün. Yan hakemleri 
Ahmet Zeki ve Ahmet Dinçer. 

Kır ~oşnları başl ıyor 
T. S. K. lsta11bıll Bölgesi Başkanlığın .. 

dan: 
ı - 16-1-1938 sabahı Şişlide yapıla

cak 3000 ve 5000 mctroluk kır koşuları
nın kaydı 8-1-1938 cumartesi akşamı 

kapanır. 
2 - 30-1-1938 sabahı Topkapıda ya

pılacak 3000 ve 5000 metrelik kır kosu
lannın kaydı 25-1-1938 salı akşamı ka
panır. 

3 - Dahilde Uç kategori üzerinde ya- t 
pılacak pentatlon müsabakasının kaydı 
11-1-1938 sah akşamı kapanır. Dahil o
lacaklar beş yarışmaya iştirak edecekler
dir. Bu yarışmalar şunlardır: 200 vr 
400 koşu, yüksek atlama, gülle atma. du. 
rarak uzun atlama. 

4 - Kayıt için cumartesi ve salı gün
leri 18.30 dan 19.30 a kadar Beyoğlu 
Halkevi jimnastik salonunda Bay Na
ili Morana basvurmak lazrmdır. 

5 - Atletler s.ıh ve cumartesi akşam
lan saat 18 den 19,30 a kadar Beyoğlu 
Halkevi jimnastik salonunda çalışmakta 
dırlar. Bölgenin bütün atletleri bu çalış
malara i~tirak edebilirler. 

Teni s 
Meşhur H e nke l v~ 

B udge mağlup 
Sidney'de )'3pılan bir tenis maçında 

Von Craun Budgeyi 1-6, 3-6; Avustralya. 
h Bromvich de Henkel'i 1.6, 1-6, 4-6 ile 

mağlup etmiştir. 

hem yürürken zahmet verir, hem de 
kalçaları ıdaha ziyade meydana çıkarır, 
eski §eylerden yapılmı§ veya ariyet alın 
mış bir eteklik giymiş gibi gülünç bir 
şekil verir, zevksizliğe delalet eder. 

tı: ~nma, 1rlnı·ı her sene şchlini \ c 
ı;nı·nitUrlerlni dcği~tlıir. Uur:ıdn size 
yeni nıodellcrclcn bnzılnnm Ycıi3 O

ruz. 
ı - lloyn:r. ~ntcndcn güzel }Jizöz 

Beyaz Jorjcttcn pli clcrlo sil lU. 
2 - Pcnbo ntcndcn gccclllc. Kol

Jnrı gnyct geniş: <lnntcllUar]n sUslü. 
3 - Dir gecelik dnhn: Açık mn\"l 

jorJcttcn. 
4 - Pcnbe jorjctfoıı külot - göm

lek. Mnd ntcnlo sü 16. 
l'S - Sutiycn clnnteJAlı. 
6 - PcRhc t:;ntcndcn ı~b:llz. 

MDsafnrDere 
.nasal l kıram 

olunur '? , 
Öğle yemeğine davet ettiğiniz dost

lannızı sadelikle ve nezaketle karşıla· 
yınız. 

Öğle yemekleri: gayet sade hazır
lanır, sanki hcrgünkü aile sofrasına bir 
veya iki tabak ilave olunuyormuş hissi 
verilir. 

Sofranızı dUzeltir, sUstiyebitirsiniz. 
Fakat fazlasına gitmemek şartiyle ... 
Mesela sofranın orta yerine gUzel bir çi· 
ni vazo ile mevsim çiçekleri koyabilir
siniz. Yahut. gUzelce sıralanmış bir ye
miş tabağı ..• 

İki tilrlü yemek, bir tatb bir meyve 
kafidir. Yemek nihayet bulun'.:a evin 
bayanı kalkar, misafirlcrinı yandaki 
odaya veya salona götürür. Cigara, 
kahve ikram eder. Bunları, kendi eliy
le vermesi bÜ}"Jk bir nezaket eseri sayı
lır." 

Ev sahibinin kıyafeti, ev kıyafeti ol 
malıdır. Sokak kıyafeti ile mısafir ka· 
bul etmek onlara: "sokağa çıkacağım, 
çok oturmayınız, gidiniz ... ,, demek gibi 
bir tcYdir. 

Dar bir kalıp içinde vıltcudll ~ 
l:ı kalçalara incelik verilemez.~~ 
caklar ince ve uzun ise elekliği~ 
raflardan aşağıya doğru dü~.:e. ~ 

lı. Şayet kalın ve kısaca ise bırtS 
tutmak lazımdır. 

Roplannı, \.ıizzat kendileri rJ 
kendileri .diken bayanlara btJ 
göz önünde tutmalarını ta\'liY' 

rim. • rı# 
Etekler; geçen senelkilere 

çok kısadır. Suvare eleklikle~i dC f 
Bunların ön tarafları, ıskarpınle~ 
necek derece kısa ve arka tar' 
zundur, yerlere sürUnUr. .wf 

Öğleden sonra ve sokağa ~ 
giyilenler gayet sadedir. Dört 1' 
plisiz, kırmasız yapılır. Yalnı:ı:,.A 
kcn %0rluk çekmemek için YP..- • 
bırakılır. Bazılarında, yukandll' 
ğıya inen bir dikiı vardır. , 

Pliler; spor modellerinde bır"; 
niıçe, suvare elekliklerinde dar .,c 
deon biçimide yapılır. ;I 

Sokağa çıkarken giliyen et eli 
rerden 30 santimetre yukarıda ısıl" 
dır. Genç, boylu ve zayıf ,kad 
tz daha kı.sa eteklik giyebilirlet• p 

Fakat boyları kısa, vücutları I 
dolgun ve yaşlı kadınların bira• 
uzatmaları lazımdır. ti. 

Eteklik kumaşları da, rop. 1'~ ı4 
n gibi muhteliftir. Ekose ve ~ızgil ~ 
maşlar.dan spor biçimi çok §Ik ete 
yapılabilir. 

Maroken, Daten, Mat Krep fC; 
renkli bütiln kuma!flar, ıuvare .,,e 
eteklikleri için kullanılabilir.___.,,! 

yapılması cof( 
kolay b ir b ere 
Eğer mantonuzun kuma.şı <f'y 

lın değilse ondan yapa.bilirsin:z.~ 
takdirde çuha, daha iyisi kndil1 

!anınız. Fn.rzedelim ki yaptığııııı 
siyah kadifcdendlr. Şu halde f 
iki kurdela lle sUsliyebilirsinis.~ 
ve kırmızı renklileri gayet iyi gı 

27 - 37 ;ntimctre büyük~ 
iki yuvarlak parça kesiniz. P. ~ 
dan birin.de 60 santimetrelik bit 
§Ckil açılır. 'Parçnlar, biribirl~ 
kildikten sonra çevrilir. Ken~ 
santimetre eninde bir kordelA 1' ( 
lç tarafına da keten bir kordelS eti' 
rilir. Eğer istenilirse dış ko1d' 
arkaya gelen tarafı beyzi bir 
şeklinde yerleştirilir. 

nu tarz ••tl•r, k•nalnl şol< ~ 
mok he\ e lnclc, arzusunda bcJ ~.: 
knclmlnr lçtn l<lenldir. \"e eo",.,. ~ 
dır. Snçlnrm, nlnn l o şa.knkltl t Y 
rn inen uçları huklcdir. Sntl" 

onduledh" 

lı 

lı 



GüNAHKARPAPASLAR 
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- t• - N akled e n P . K. Kızıl ışıkh 
Pencereye 
bakarken .. 

• Gözu Yazan: Leman HARAMANOGLV 

''Kıskanç kocan cehennemde 
iken ben sana 

lık lllahntı bir Yangın yerinin karan- kibar mahallesi olu,·erdl. Tevfik, a-
0 &nd zenı ICJlnde dünyaya açmıştı. partıman kapıcılarının el ulağı gibl 

lık Od 1 a, kim bilir kac; çocuk, aydın- bir şey olmuştu. Hemen !Azım olan 
kocahk vazifesini yaparım ! ,, 

lrtaşırıııı arın Ilık yataklannda, ka- şeyleri çarşıdan alıyor, işlerine yar- - Ne emerderainü efendim.. Fakat 1 iddiaya nasıl cilret edebilinin? Böyle 
:Pat! KÖ&lerını kırpıştırıyorlardı. dım ediyor, yaşayıp gidiyordu. benim &ibi bir kadm üze ne verebilir bir iddiada nuam yoku?. 

ı..ıarınt~:vflk, yosunla rutubetli İkinci katta oturan genç kadın; ki?. - Hayır, fakat.. 
kadder 1 llnde doğması ölmesi mu efendisinin ko~usunu ciğerlerine -·Bana, benim una yaptıpm kadar, - Fakatt, makatı yok .. Bunu o ic:t:a 
laııeaı ldol an &eflller sUrUSUnden bir sindirmiş bir köpek gibi, peşinde do- dii•Unmii• ve pa ..... 1.ra lbmgelen mU-
lllabzcnı · O, taşların llstUnde doğdu, laşan ~-0euğun mevcudiyetinden bile belki ondan fazla bir himıette buluna- -s -s Y--

Ubıde n kaypak merdivenleri Us- haberdar değildi. Kocasının evde bu bilirsin kızını. Ben una hayatında allkQ- uadeyi vermiıtir. Ancak bunu papu-
bbı 11:~ekledl; yangın harabeleri- lunmadığı saatlerde, sarışın bir gen- neti temin edeceiim; .en de benim için lardan bafkaamm öirenmesine izin ver 
lConu,nı duvarları dibinde oynadı, cin ziyaretini kabul ettiğini Tevfik\ ayni iti yapabilirsin; hattl daha futa- memiıtir. Senin telqm ve isyanın itte 
başıad afa "karnım ac;!,, sözüyle daha Uk günlerde öğrenmlşU. Keşf- bu ocbaletinclen ileri geliyor. Maamafih 1• Y edt ki auu yaparak benim bavı1tmu kurtara-ıanı1111 ,, se z yaı,ına geldiği ettiği bu gizli münasebet onun genç ı- muunu11t bana aöyledilin sözlerden 
"-ır · karnın &"sa gtt km k A k h k k k i bilinin .• Çünkü beni derdimden kurtara "" dl ıw e e AŞI ru unu arma arışı etm ş gün dolayı aeni lGtfen affadiyorum. 
illet~~ .Ve haykıran anne11fnln tek- lerce, sarışın gencin yerinde olmak mazsan ölümüm mubak:kaktır1. 
~ ge~na, artık ekmek arama ca- ateşi ile yanmıştı. Fakat, o genç ada- Kadın merak lçiiıdeydi, aoıdu: Sana olan qkım benim uizliğhne 

"' nıış olduğunu öğretti. mın yerine getmek kolay 111 miydi? zerrece halel getirmu. Çünkü bu q-
"e bl Y - Durunuz muhtemn peder .. Be-nu bİı r gün, yaptığının ne olduğu- Harabelerin evJAdı, apartımanın 1- kım sadece vücudumdadır, eizden iate-

eıı ~l>~eden. karnı ac;: bir tocuğıın ltlncl katında oturan gUzel kadının nim gibi iciz bir kadın size ne yapabi- di~im deva da gene vücudumu ali.kadar 
fedeıı ~ bakiyle, ekmek dolu bir kü- odasına nasıl girerdi? lir ki? eder. Ruhum bu hislerle meıgul değil· 
lıt1111 :_eamao bir sornun taldı. Aç- Tevfik, karısını bir kurt kıskanç- _ Derdim aana olan a§lamdır ve bu 
clltın~k hnaeye pay vermeden din- lığlle muhafaza etmeh c;alışan, çir- derdimden beni halis etmek te ancak dir ki ..... 
l'lte 

1 
klı;ln, harabenin en tenha ye- kln kocaya, milthiş blr kin bağla- Papaa hararetle anlatmağa ıdevam e-

l land B t F" k t senin elinde olan bir ittir . di d eu ~~ ı. acaklarını uzatu ve, mış ı. a a , sarışın dellkanh71 ne- yor u: 
1'et, •1 on gUnlfik kuru ekmek ye- dense seYıneğe başladı. O da, ken- Kaıdm yerinden fırladı: _ Yqlı delilim. kocanıza nazaran 
'°llıııaa.h,ık atzında, yumuşak beyaz dlsl gibi bir A.şıktı. Hem de, kadını, - Ne? Ne diyonunuz? Söylediğiniz çok daha yabpklı ve sekiyim.. Senin 
.... 11

11 bir şeker gibi tevfrerek ya- kıskanç adam. ı inhisarından kurta- sözler bir din adamına, hele sizin gibi 
'l' 

\'aş bitirdi. rıyordu. gibi bir kadmı memnun edebileceiıc bir 
_ ıaa dininin en muhterem papasların- S bu dn- da ı.Ln- d"-

"' .::!lk büyUdü; on altı vaşına gel- Çocuk rubu bu düşünce ile A.detA adamım. eni uuya ve v~ ""-
""" ... _ t .J u Jli l dan birine yakııır mı? s~ bana en d ' ~ ... 1-.... bir -...11---~lllbe: , Yangın harabelerlndekı m tese o uyor, sarışın adam içeri ya a mea ut etme.e ~ ~ 
lltı •• •n mahallenin hududunu he- girerken, giren kendisi imlş glbl kal biiyük ıünahlardan birini teklif ediyor- bilmukabele sen de mea'ut etmek iste-
~ -tnaınış, caddelerin gUıilllUIU, bl çarpıyor, sonra ikinci katın pen- ıunuz. me.ı misiniz?. 
leıı11ıecereya.nına hiç girmemişti. Eğ ccrelcrine gözlerini dikip bekUyor, _Telif etme kızım.. Papular da in-
~\'.ı il Jıltık duvarların dibinde odadakilerin saadetini tahayyül edi- sandır ve onlann da diier insanlar ıibi Kıakanç kocan cehennemde iken ben 
lf&betltelerınt diken, gazel okuyaµ yordu. una kocalık vadfeeinl yaparım; kim-
-efl :lerlnden, sevmeğl ve seviş- Bir sabah kadının kocası, erken- bir takım ihtiyaçları vaıdır. Bu hakikati senin bundan haberi olmu. Bu, bir çok 
l&t111 d~b gene gece yarıları, o duvar- den e\·den cıktı. Otomobflln arkası- Hazreti taamn idrak etmemit olduğunu kadınların kaçırmak i.etemiyecelderi bir 
leuerd inde kımrdayan kara baya- nan bağlanan çantadan, Tevfik, o- fırsattır; aenin de nki bir kadın ıufati· 

..... an ttfrendf. nun bJr seyahate çıktığını anlamıştı. ı:ıJşman adam, sessizce, bir yılan gt-
0ı.- - "B 111 ı Y d d ç 11 i le her halde onlar gibi davr~·k iate-<ledt~t ıaı.n, Te,·Ukln "bizim konak,. u gece sevg s gelir artık.,, diye bl Tev!iğin üzerine sal ır ı. e ms z 

durdq l'
1
er<'e. parlak bir otomobll dUşUndU. Hakikaten saat dokuza oğlan hemen yere yuvarlanmıştı. yecefinden eminim. 

~l • tinden şişman çirkin bir a- doğru, ince 1'1r hayal apartımana BesUl bir boğaya benziyen adam, Hem benim mücevherlerim de var. 
>arııı:· rene bir kadın indiler. Yan- girmişti. yumruk yumruk UstUne indiriyordu. Bunlarlclan una hediye etmek benim 
tıı bh-~İ ~lPlak katalı, golf pantalon Tevfik, kırmızı ışıkları sokala vu Tevflğin gözleri karardı. Yumru- için bilyilk bir zn-k oJacaktır. 
"«>ıı. .. J> hU •.h" ''ardı. Tevflkln, ı ... tnde ran pencerenin tam karşısındaki du- tun birisi, sanki mldcsinl çökert- ~:-: .. 

"'" Ud " va ... a a k d d d Ell d sı Kadın, g6zlerini yere in~~· bu 1 r. Got v Ulu y11rlerl, tetkik etti- • r asını ayamış, gözlerini de mitti. Artık ayanama ı. n e -
~ ...... _, ~ l'nut:ı.19nıu a<lam defterine yukarı dikmişti. Saatler getiyordu. kı sıkı tuttuğu sustalı ~akısmı, bil- sözleri dikkatle dinliyor, fakat cevap 
'rıı'1~'Ya7.dı. nodur bir incir ala- den uzakta, köşoyl dönen @lşman bir tUn hızıyla adamın karnına daldırdı. vermekte tereddüt ~österiyordu. ''Ha
'"~·t~11 ar agınR tı:ıklanmış onlan sey- Vakit gece1arı11nı bulmuştur. Bir- Blrlblrtni takip eden keskin dt1- yır,, demeğe cesaret edemiyordu. "E-

- lll kadaşı, Te' fiğe: hayal TevfJğin gözüne iUştl. Ve, hay- dük sesleri, "tutun! yakalayın?,, fer- vet,, demek ile ona namuüu bir hareket 
hr t\t ~n; dik, dik ne bakıyorsun on retle irkildi. Kadının kocası )&\·aş, yatları ve bir tabanca patlamaelle 

lledı llnhiLI: !.. yanş sessiz adımlarla yaklaşıyordu. bir çok başlar pencerelerden uzandı. gibi gelemiyoıdu. 
lahıbı • llu kadar btlyUk yerlerin Dönen kocanın lçert glrmeslle kır- Herkes sokağa fırladı. Gözlerinden Papu kadının bu .ıniltereddit ballnl 
rtııı ac Olan lusanlara Tevfik gözle- mızı odada, hasıl olacak sahne gözU den ateşler saçılan iki pollı, bir bek görUnce ricalarmı ve vaazlannı tekrar 
ltttlo 0arkk dikkatle baktı. Ve, dik- nUn önünde canlandı. Sarışın deli- çl, UStU batı şişman adamın kanlle etti ve nihayet onu, istediği ıeyde lh-
llılıı. çı,.\. nn gözleri başka bir lkll~ kanlıyı, penbe renkıt kadını, yerde lekelenmif, zavallı Tevfiğl karakola Uma 
~d;eıı;t gibi, taş yığınlarının a- kanlar içinde yatıyorlarmış gibi gör götUrdUler.. llkaucı bir mahiyet olmadığına 
te tatıı:olaş ... n gene; kadının ilzerln dU. Şaşkın gözleri apartımanın kapı- Meşhur bir zengini bir hamlede etmefe muvaffak oldu. 

ltenı ı kaldı. sına gitti, fakat kapı toktan kapan- öldUrUvermiş olan çocuk o kadar çe- _ Kocanın yarın beni gelip gör-
~l~ala~lerft göğUslerine yapışmış, mıştı. Kapıcıyı uyandırmak uzun llmslz, o kadar şaşkın ve o kadar ıa- meaini temin etmelisin, lazım, diyonlu. 
tel'alz ~ ırlamış, avurtları çökUk, sürerdi. Yukarı baktı, ikinci ltat ol- rarmış bir halde idi ki, ağır ceza 
h a1r~~ ZlU kızlar, kadınlar görme- dukçn yüksekti. tırmanıp camı vur- mahkemesinde onu görenler gayrt Gelmeli salan ihmal etme .. 
t1tn : ış gözleri, genç kadının dol- mak. gelen tehJlkeyJ haber vermek ihtiyari bu çocuğa karşı kalblerlnde Ayni zamanda parmalma kıymetli bir 
~ll &lllı VUcudu, pcnbe yanakları lmkAnsız bir şeydi. Adamın hn,·alf bir merhamet duydular. Yaşının kU yüzük geçirmeği de aJalettiii için ka -
~ .bt R'Özlerı Uzerlnde, tadını bilme- h~rnbeJer~e sörmcğe alıştığı kar~ çük olması dolayıslle Tevfik, on bet dın sevinç içinde manutırdan çıktı ve 
~ tG~ Yeınit aeyreder gibi dolaştı. gölgeler gıbi yavaş, yavaş yakla<>ıyor sene hapse mahk~m oldu. _ filhakika ertesi gün kocaanu manaatıra 
le 14f ntış ona, şimdiye kadar zevk du. Delikanlının genç dlmağınd~ bir Kırmızı odada oturan gllzel kadın, 
'•ııl.ttıtı sarı benizli genç kızlan şimşek c;aktr. Bir çare bulmuştu. kendisini kurtarmak için on yedi yolladı. 

l711111 Unuturdu. Hemen, yol kesen bir haydut tavrlle, yaşında bir çocuğun yaptılı bUyUk Kurnaz papas, kimya ve simya ifle-
~&ftıe 0 tetkiklerden sonra, kilçilk adamın karşısına dikildi, sust:ılı ça fedakArlığı ölUnceye kadar bilmedi. rlyle uğrqan bir papa• arbl:lqmdan 
~ler ~içinde otomobile bindi ve kısı ellnde. Bir hırsız kamaelle öldü zannettl~i. 
-\ti .o p 1 6 çok kuvvetli bir uyku e1cairi tedarik et-leree' u ziyaretin dedikodusu gttn - ara arı sökUl!. Yoksa gebertl- zengin kOt'asının, mecburi matemini 
- ht~ahzenıerde söylendi. Yüzler rim ! ·· - diye mırıldandı - Maksadı tuttu. Ve bir ıene ıonra sanşın gene- mit ve evvelce müteaddit defa bunun 
le11 Uıe • ba gelişin kendi A.klbet- gürUltO çıkarıp yukardakllerln dik- le eTlendl. tecrübcaini yapmıftr. 

güveniyordu. Ferond ıelince, W aıra

smı ıetirip ona kıüançhtm çok btı
yük bir günah oldulu baklanda nuihat 
verdikten sonra içirıde uyku l1lcı kant· 
tmlmıt bir bardak prap ikram etti. 

ilicın tesiri yarım aaat kadar sonra 
görüleceği için acele etmesi ~Be
raberce köye kadar ptmeii teklif etti. 
Dıpn çıktılar ... 

Gezinti uzun sürmedi, tam lr6ye gel
dikleri sırada zavalb Ferond fenala§tı "~ 
birder.'>ir~ yere dQ§tü. Etra'tan b§ultu· 
lar, bir kalp sektesi nettces· ·.. ölüm 
-:a--·:·Je hem .• ı kansu• ve akrabasına 
haber vmliler. 

Ertesi gün cenaze merasimi yapıldı. 

Ferond'u, manastıra pek~ bir yer~ 
de bulunan mezarlıkta bir lahte defnet
tiler. 

Papas hemen o gece. sırdap olan ma
nastır papaslamıdan biriyle mezarlıla 
giderek "ölü" y(l Wıitten çıkarıp manas
tıra nakletti ve yeraltı mahmılerinden 
birine koydu. Hiçbir yerden ıpk g&mi .. 
yen bu penceresiı ve karan1ıt mahzen 
mükemmel bir cehennem olabilirdi. He"' 
men Feronerin Ozıerine bir papas elbi· 
sesi giydirdiler. Samandan bir yatak Ü· 

zerine yatırıp Uç g()n sOrecıek olan uyku. 
sunun sona ermesini beklediler. 

'.Ertesi gOnO papas dul bdmın ıiyare
tine gitti. Dedilt gı'bi Feronda oebenne. 
me görıdermefe muvaffak oldulunu SÖY"' 
liyerek ona vaadini batırlattJ. Kadm za .. 
ten her ~ göze almıştı, hele papasın 
pannalmda, kendisine verdiJj Dk yftzü. 
le nhıpette daha delerli bir yOzOfü gö-

. rilnce bu karan daha kuvvet boldu. Pa
pasın o _gece kendisini ziyarete gelmesi• 
ne mOsa8de etti. 

Papas bittabi ba mnsaadeden istifade 
etmekte geç kalmadı; istedili oldu ve da. 
ba ertesi geceler de bu ziyaretlerine de4 
vam etti. 

Bu arada Ferond &lilmOniin dl5ırdOncü 
gQnO manasbrm mahmıinde uykudan 
uyanmqtr. ŞaŞkm Ş3§km etrafına bakı· 
narak nerede olcfuiunu anlarmya çalı .. 
şrrken içftiye manastır baphibinfn sır~ 

dqı olan papas girdi. Yilztl simsiyali 
boyanmış oldulu için biWıare Fenmdla 
kaI'§tlaşırsa tanmması tthlikesinden bi' 
korkmıyarak yak1a§tı. Elindeki kamçı j .. 

le zavalhyı bir müddet döldG. 
Ferond haykırıyordu: 
- Neredeyim- Beni niçin dölilYorlar? 
Papas korkunç bir sesle cevab verdi: 
- Sen cehennemdesin! 
- Ay ben öldüm mQ? 
- Öldün ya! ... 

>'ol'du .~oe Yapacağı tesiri dtıştlntı- katini celbetmektl. Fakat zengin ve Leman Karamanoila Plinmı tatbik yolunda itte bu ebire 

~ ~.,. lr al sahipleri birer birer bu- ı•---~~~~~--------------------------------··--~-~~--~'!"1--.. ~--~~~~ lbiı ll.lce "rınnğa kalkarlarsa, hali- llaber'in deniz ve macera romam: 45 şey daha sOyllyeceğim; görüyorsunuz kt, burada · Biz salondan çıktığımız sırada arkamızdan 
~ Plrı.'kıoıur?" diye elleri cenelerln içerimizde bir yabancı var; lAkln o burada kal- bazı mırıltı ve homurtular işitiliyordu. 

'l'el'flk eyıp durdular. mak Uzere gelmiştir ve şimdi bana emanettir. Hep beraber yukarı, kaya köşkUne c;:ıktık: 
ile (ietlldlbu tehlikeyi dtışUnecck hal lrl btr Amerikalı bana bakarak sordu: koridorda kaptan bana. 0 gcceler hayrolıun,. de-
atıtaaııı.d • Genç kadının yUrUrken -Yolda.,ııta girdi mi? · ytp aynldr; doktor da bana yatak odamı gOster-
!lıııı.dall & bıraktıtı güzel koku, bur- Kaptan gürledi: dikten ıonra ayrıldı. LA.kln ayrılmadan önce ba-. 11 Ceceıeblr ttirlU gitmiyordu. Yıldız- - O benim bileceğim iştir; dilini iyi tut ki na şu sözlen söyledi; 
~» b{de, bir elini ba~ının altına Yazan: Ali Rıza St-yti ta kökünden kesip köpeklere atmıyayım. Vakti _Çok tamı imlşiniz, genç adam! Dünyada 
~rı dr ıkenara uzanıyor, sessiz \1unış o kadar kuvvetli idi ki, Amerikalı yU- gelince o da yoldaşlardan olacaktır. kaptan BlAkın bir saatten fazla aman verdiği ilk 

•etek 
0 aşan çiftlerin, garip şekil zUnde ölümün alAmetl olduğu halde bir kere ayak - Fakat bu bal nizama uygun değildir. adam sizsiniz. 

~ile daıı:şlarına benzettiği 111luetıe- !arı UstUnde yükseldi; gözleri fırlamış, yUz sinir- Bu aon BOzU, kaidenin bozulmasına karşı -9-
ı 111Utun k l'ldlyor. Sonra, penbe bir lerl çekilmişti. Ancak böyle bir anda düşmanının hoşnutsuzluk gösteren partiye karışmış olan tc;ine yattığım yatak pek yumuşak ve ralıat.ı 
~ IGnıu~catında 0 da bu karanlık artık sJJAhsız kalmış olduğunu görerek öcUnU on- "Gök gtlrtlltll.sl Con.. söylemişti. Kaptan Blak, tı, soğuk havada bana uyku verdiğinden geç vak 

): lilll'fbtrt ~Yordu. da bırakmamak için üstüne koştu. Rusyalı, etra- korkunç bir öfke ile ve paralayacakmış gtbl çir- te kadar uyumuşum. Uyandıtım vakit güneşin. 
~ı'd11. Birn ~ fşl gUnJer gelip geçi- tındaki seytrdlcr halkasını yararak mecnun gibi kin herife döndü: parlak ışıkları, yalçın kayaya açılmış pencere• 
o.O ~k a şam otomobil gene gol kaçıyor, Amerikalı kanlar içinde çığlıklar ata- - Neye uygun detllmlş bakayım? Ne dedin den odama doluyordu. Yaşlı zenci hizmetçi tıpkı 
~!t Dt.n~otoınoblller do geldiler. rak kovalıyordu. En sonra Rus salon kapısına bir daha söyle? t 
i.7- btc ... ı .. rlonlu adaınıar yerleri öl- ti tlğl d A ~ ik l d Gök gUrUltUSU homurdandı: gemide olduğu gibi, lçertye g rerek banyomun 
~004 .,. ... Bir u ye ş sıra a mt:r a 1 a ona Uç adım kala- hazır bulunduğunu haber verdi. GtımUş mualuklu 
-:~"ercİı. g n ameleler de sö- cak kadar yaklaştı: IA.kln o anda llstilne can te- - Kaideye, kunturata uygun değil.. Bunun banyo odası pek güzel ise de banyo ıuyu ıoğuk-

1.:_'"' ... bet kişme baU geldi, demir bir pençe ile tutulmuş adamı veya arkadaşı tüfekle benim çenemi par-rr1 c1Qzıe P-rln Yanırı Yumru toprak- gibi birdenbire durdu, bıçağını şimdi yUzUstil çaladı, ben de ondan öcllmll alacağım. Demin tu. Ortada içinde yUzUlecek kadar bUyUk, mermer 
, .. ~Ql~dl. Duvarı ar Ylkrldı. Ağaç dUşnıU~ Rusa doğru fırlattıktan sonra ölU olarak kendiniz demediniz mi? Bizim kadar siz de ot- bir havuı bulunan banyo çok kıymetli halılar a:• toı>~ı yere serlldJ... zama bağlısınız! ve postlarla döşenmtı bulunuyordu. Kutba bu ka 

)' 1 lraYn ın altında, köstebekler Gemiciler alkıı;ılllr ve haykırıslnrla kapı perde- Kaptanın ~ok öfkelendiği belllydl, fakat o dar yakın, yaban bir köşede, yalçın kayaların 
"-.aı.ktar1 a 11 bir silrU in" n. v1rt1k sinin ynnrnn yUzUstil knpanmış olan Unsu snlonnn öfkeye uymamağa çalıştı ve kayıtsızca cevap ver- bağrında bu kadar muhteşem bir banyo yapmak 
tt';,da ~,:allak sepetleri ile mey- ortıısma getirildiyse de 0 da ölüp gitmişti! dl: hllkllmdarların elfndtn gelmlyecek bir lo gibi gö-
~ 'llltıt k erdi. Acıkta kil.lan bu sa- Gemicilerin çirkin gUrUJtUlcrl ancak kaptan - Belki de sen haklısın! Evet, •nlzamımıza rUntıyordu. 
~ 1"dılar artıe kiri! PRtın-rnlarını BlAkm demir sesi işitlllnce kesildi: göre. kömür madenlerindekller müstesna olmak Banyodan odama dönlleilmde karyolamın. 
"•dit\ 1l *'nre· bfl.$ka harahnlerf'. baş - lkislnl de maA-araya. götnrün, yan yana. üzere, yoldaşlığa ,;lrmtyen hiçbir yabancı bura- olduğu yerin bir zartf paravana ile kapatılmış ve 

4a. kıı.tdı. erA gtt~ ettiler. Tr.vflk o- yatırın c!a or"ıfa serinlesinler! da yaşıyamnz. LAldn bu işte ben de bazı şeyler odanın mükemmel bir oturma odası ballne kon-
t1~a~r!erl~~11 arasına karı•tı. R""r-

1 
Ge miciler h"nıPn kaı>tamn verdiği emri yap- dllşUnUyorum ve biraz vakit geçirmek istiyorum; muş olduğunu gördüm. Bir kotede birçok kltap. 

)11 q -~e d ~ .... tı ar, bir talumı"rı da su ve fırçalarla ortadaki e~er istemediğimi lc;erlnlzde bana zorla yaptır- 1 1 d 1 bl b 
'1 k11oiı,0;d en fıı:ı.1rmr ~lbl surat- kanları tr-mtzJedller. m:ı.k lstlyen varsa '°yle Uert çıkıın... Onlardan ar a 0 u r k:Dttlpbane, ortada tr ,.... maean 

r tırlh:. 1, nb u. Ye 1ifr gUn eski ,.,_ Kaptan Dlak. hfc bir şey olmamış, y:ıhut biri belki de senstndlr, Con? ne tıstllnde hokka, kAlıtlar vardı. Yan duvarın• 
toltl 1tta&Jt1a P l "n"kh t ml:r. k ıYa· hcr,;Un gürUlen bir şey olmuş gibi tckrnr süze Kaptan Blakın korkunç soğuk kanlılığı vo da da bUyUk bir ocak ışık ve neşe içinde yamyor-

OblJlertn ~n dolaştı ı. parlak· o- başladı: manalı sözü önünde o kabadayı "Gök gUrUltUsü du. 
apılarda bekledlfl bir - Size geceler hayrolsun demeden önce bir Con,. köpek gfbl sindi; 
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lngiliz dooanmaSı 
manevra yapıyor 

_... Bqtaratı 1 lnclde 

karşılamakla beraber bu beyanatın 
amiral dahiliye nazırlığına getiril
meden ev,·eı yapılfış olduğunu kay 
detmektedlrler. 

Singapurda büyük manevralar 

Şanghay. 4 (A. A.) - Çin gazetele
ti. Hangçeu mmtakasında Çin kıfalan. 
run mevzii muvaffakıyetler kazarunı, ol

duklarını bildirmektedir. 
Birçok yerlerden alman ve biribirleri-

Singapur: 4 (A.A.) - Bu ayın Bo-

1 nunda burada büyük mancYralar ya 
pılacaktır. Bu manevralara on bin 
kişinin iştirak edeceği haber alm
maktadır. Şimdiye kadar lnglltzler 
bu mıntakada bu kadar bUyUk hi~blr 
manevra yapmamışlardı. 

ni tutan haberlere göre, Hangçeunun 
zaptından sonra cenubu garbiye doğru 

ilerliyen Japon kuvvetleri geri çekilmek
tedir. 

Ç.ekiang'm merkezinin Çin kıt'alan 
taratmdan geri alındığı hakkındaki ha

ber, kaydı ihtiyatla telakki olunmakta
dır. 

.,,ondra piskoposu sllAhlanmayı 
nlldalaa ediyor 

Londra: 4 (A.A.) - Londra plB
kopoBu İngran yeni yıl dolayıBIIe 
neşrettiği beyannamede tngllterenin 
sllAhlanmasını mUdafaa etmekte ve 
derhal Almanya ve İtalya fle bir an
laşma yaprlmasınt tervtc eylemekte
dir. 

Amerika 12 petrol gem·sı 
vaphnyor 

Vaşington, 4 (A.A. ) - Bahriye 
encümeni, Amerikan harp filosunu 
seyrinde takip edebJlecek kadar sU
ratll 12 petrol gemisi inşa olunaca
fını bldlrmektedlr. 

Amerika ile 1011.ilterenin 
tyrılmaıı lazım 

Tokyo, 4 (A. A.) - Yeni neşredılen 
bir br~ürde, amiralhk mahfelleri tara
fından himaye edilmekte olan tanırunış 
muharrirlerden Motoleichi, Japon dip. 
lomasisinin Amerikanın lngiltereden ay
rılması için her çareye başvunnası lfl.zım
eeldili tezini müdafaa etmektedir. . 

Harp vaziyeti 
Hankovun bombardımam 

Hankov, 4 {A. A.) - Röyteı ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Yangçe nehrinde demirli bulunan In
giliz topçckcrlerinin mOrettebatı bugün 
Hankovu bombardıman etmi§ olan Ja. 
pan tayyarelerinin ateşine maruz kaldık
lan takdirde mukabele etmek için emir 
alm15Jardır. 

Hankov hava meydanı ilRrine 77 
bomba atılmıştır. Yük~!en dev gibi alev 
itti pek uzaktan gönnek kabil olmu§tur. 
Şimdiye kadar hava meydanında hepsi 

de Çinli ameleden olmak üUre 3 ölü ve 
16 yaralı bulunmuştur. 

llk tehlike düdüğünde halk deh~t i
ı;inde srğınaklara ve mahzenlere iltica et 
miştir. Saat 1,15 te Japon tayyareleri u
fU.:tta göründüğü zaman Hankov, bo~ 
bir şehir manzarac:ı arzetmekteydi. 

Japon tayyareleri tersane~·e de taar
ruz etmişler, fakat hiçbir netice elde e
dememişlerdir. 

Tayyareler, pek yüksekten U<'ffiuşlar • 
dır. Dü~n tayyarelerine tek başına 
hücum eden bir Çin tayyaresi, hava mey 
danile tersane arasında alevler içinde ye.. 
re dü,ürülmüştilr. 

Hankov hava meydam 
bombardıman edildi 

Shanghai 4, ( A. A. ) - 40 Ja
pon tayyaresi yeniden t~kil e _ 
dimiş olan Çin tayyare filolarınr 
tahrip etmek üzere Hankov meydanını 
bombardıman etmiştir. 

Hava meydanında yirmiden fazla 
tayyare bulunuyordu. Ancak Qç eski 
tayyareye isabet vuku bulmu~tur. sekiz 
Çin tayyaresi bunlardan bir çoğu Rus 
pilotları tarafından idare olunarak mu. 
teaniz Japon tayyarelerine hncum etmiş 
lerdir. Fakat Çin tan'areleri Japon tar 

• yarelerine Hango\-dan uzak bir yerde ye.. 
tişebilmeş olduklarından muharebenin 
neticesi henüz ö~re,,ilmerniştir. 

ÇinlJler Ven-.ovn ho~althlar 
Şanghay, 4 {A.A.) - Cin kuvvetleri 

Yenşuvu ~altmışlardır. Şimdi Suşfu. 
nun mCldafaası için ha!trlanıyorlar. 

Beynelmilel mınta'<a 
Sanghay, 4 (A.A.) - Japon kuman 

danhğr tarafından beynelmilel mıntaka 
belediyesinden Japon aleyhtarı unı:urla. 
nn ortadan kaldmlmac:ı için yapılan ta
lepler bir ültimatom mahiyetindedir. 

Japon deleyeleri bu unsurlan eJe ge. 
çirmek için icabında Japon ordusunun 
bütün tedbirleri alacağını ihtar etrni~ler 
dir. 

Japon metalebatı hf!ltdiye m~lisinde 
ve konsolo<tlar heyetincle hirı:ok mfüa1',.. 
releri mucip olmu,tur. Mevcut kanaate 
göre bu taleplerin yerine getirilme!I bey
nelmilel mmtakayı Japon idaresini" bırak 
mak demek ntacaktrr. Muhtert dc··Jrt!ıo
rin hOkOm~tteri noktai nazarlar:pu bildir 
mi ye davet olunmu~ardır. 

Teruel önünde 
-- Uuşlarah 1 incide 

harcbcye sokmuşlardrr. Fakat diz
lere kadar yükselen kar ve tipi Cum 
huriyctcilerln tank ve tayynrelerlnln 
harelcctine mani olmaktadır. Cumbu 
rlyetı,:llcrin yaptrklnrı biltUn taarruz 
lnr pUskUrtülmüştUr. 

o:en ~azetecilerin cesetleri 
Parls, 4 ( A.A.) - Teruel cephesln 

de ölen Uc ecnebf gazeter.lsfnfn ceset 
!eri Hendaye get1rilmiı,;tlr. 

Ademi müda•1ııle komitesi belki 
cumayıt toplanacak 

Londrn, 4 ( A .A.) - Röyterin bil
dirdiğine göre İspanya işleri ademi 
mUdahale komitesinin önümüzdeki 
cumaya toplanması muhtemeldir. 
Maamaflh bu tarih henüz kat'i değil 
dir. 1 

Frankocular Fransız 
konsolosunu tekif ettiler 

Parls, 4 (A.A.) - Havas ajansının 
Bııyonneden ö~rendiğine göre, Fran 
ko makamatı trun Fransız konsolo
su ile diğer ne konsolosluk memuru
nu tevklr etmişlerdir. 

Öyle zannediliyor ki Fransız me 
murla.rının tevkifi eski Jrun mevki · 
kumnndanr olup 1;1lmdl Fransnda 
mevlrnf bulunan binbaşı Troncoso
nun tahliyesini temin tein lıtr muka 
bele olarak yapılmıştır. 

Musollnl 
Romen heyetini kabul etti 
Roma S (A.A.) .:..._ Augusta sergisini 

gezmek için Romaya gelen 1500 Ro
manyalı meçhul askerin mezarına çe
lenk koyduktan sonra bunların bir 
heyeti Venedik sarayında Musolini ta
rafından kabul olunmuştur. 

Romanya 
yahudneri 

,_.- Baştarafı 1 incide 

tesi olan Tzara Noatra mesai nazırının 
bir emirnameıini neıretmektcdlr. 

Bu emirname mucibince yahudilerin 
kırk ya~ından agağı Romen kadınlan
nı hizmetlerinde kullanmalan yasak
tır. it idarehanelerine de bu yolda 
emirler verilmittir. 

Bundan maksat yahudilerin kadın 

ticareti yapmalarına mani olmaktır. 

Filistin 
ltalyanlar siyonist programmm 

dllnya sulhünlln tehdit 
ettiğini yazıyoı·lar 

Roma, 4 (A.A.) - Iı'lllstindekl va 
ılyetten bahseden İtalyan gazeteleri 
siyonist progranıınııı dünya sullıunu 
tehdit ettit;ini yazıyorlar. 

Tribune gazetesi diyor kl: 
1'"'illstin Araplarının 1ng1Uz hUkO· 

metine karşı yükselttikleri en acı 

şlkA.yet mücadele halinde bulunan 1-
kl unsur arasında lncllterenin Yahu 
diler lehinde hareket etoıcsldlr. 

lngiltcrenin projesi lngiliz siyo
nistleri icra komitesinin \'erdiği ka
rarla tamnmile ortaya çıkmış bulu
nuyor. Filhakika bu kararda lnglllz 
ve yahudi menafilnin blribirlne mü
vazl yUrUmekte olduğu zikredilmek 
tedlr. Arapların mcnfaat.lerlnl ise 
hiç kimse hesaba katmıyor. 

I..ondra, 5 ( A.A.) - Filistlne gide
cek olan yent hUkümet komlsyonu
nu n salA.hiyetlerinl tarif eden htr 
beyaz kitap neşredilmiştir . nu ko
misyon, İngiltere hUkunıethıin Filts 
tini taksim projesine g-öre mmtaka
ıarr ayırma işilo u ıo:.raşar.,.."tktır. 

Amer ikada bir senelik 
o•omob 1 ka1ası 

Nevyork. 4 (A. A.) - Kazalara karşı 
sigorta kumpanyası, i937 senesinde, A· 
menka Birl~ik de,•letleri dahilinde oto. 
mobil kozalan dolayısiyle 40,.100 kişi

nin öldüğünü, 1.052.000 kişinin de ;a
·alandığım bildirmektedir. 

•. "" . ~t..K - Aksam 1>08ta91 

Roosevelt 
uçurumu 

derinleştirmiş! 
Nutuk Almanyada 

ve ltalyada 
hiç de iyi 

karşılanmadı 
Berlin, ·1 (A.A.) - Almanya, Ruzvel 

tin nutkunu~ karsılamıştır. Gazete
ler, nutkun yem hiç bir şey getirmediğini, 
vaktiyle boş bir ümit uyandıran ve niha. 
yet Brüksel konf eransmda büyük bir ha.. 
yal inkisamıa varan Şikago nutkuna pek 
benzediğini !C>ylemekte ittifak etmiş gibi 
dirler. "Di plomotische Korrespondenz,. 
gazetesi diyor ki: 

Ruzvelt bu nutkunda totaliter dev. 
Jetleri beynelmilel muahıdelere riayet 
etmemekle tahtie ediyor. 

Fillıakika bu devletlerde baz; sistem
lerden ve bazı muahedelcrden ayrılmak 
temayüW görülüyorsa bu asıl demokrat 
devletlerin tealıhütleri hilafına olarak 
mezkur muahedelerde ilzlôl etmiş oldukta 
rı hak prensiplerini elde etmek içindir. 
Ancak insanlık ı•e adalet prensiplerini 
muzaffer kılmıya çalışan devletlerdir. 
ki, kendilerini dünya sıt11ıımım bekçisi 
trldkki edebilirler. Bile bile haksızHta is 
rar l'denlerin böyle bir iddiası olmamalı. 
dır. 

Sonra demokrası kelimesini milletin 
hdkimiyeti manasında kııllanmakta da 
biraz ihtiyat gösterilmeUdir. Filhakika da 
ha ~eçcn gün Amerika hükumeti azasın. 
dan hiri Amerikada altmış ailenin bir ne 
vi lrdkimiyet siirdii~iimi ~öylemiştir. ller 
haTde parlamento rejimi bu olmasa gerek 
halbuki lntalilair rejimleT bütiin k11drel 
ııe kuvvetlerini millelltm almakta ı·e bü
tıin sosyal sınıflar arasında tam bir nııiıJa 
zene kurmaktadır. Her halde kendi he~a 
bına Almanya bu prensip[crdcn mtilhem 
olmakta ı:e diğer memlcl:etltrle de barış 
ve anlpşma gayesini takip ıtmcktedir. 
Reisicümhm Ruzveltin nııtkımda ise hir 
'de 6ôyle bir temayiil görıilmiiyor. Bila. 
kis im nutuk demokrat denilrn devleill'T. 
le lola7iler denilen i!Cl'letler arasındaki 
uçurumu daha ziyade d1ırinleştirmckte
dir. 

Roma ne diyor ? 
Roman, 4 (A.A.) - Giornate d'ft~lia 

Amerika rciı;icumhuru Ruzveltin nutku 
hakkmda şöyle yazıyor: 

"E~er Ruwelt totalitaire devletleri 
demokrat hiicrelerinl' tekrar sokmak isti. 
yorsa aldanıyor. Diinya başka bir j'ol 
fizerindc in~iş1J/ l'lmekledir. Keza R11z
vlet Amerikadaki 12 mih•on işsizi, işç'i ev 
lcrinin sefaletini, Amerika i.~tih~alôtmın 
tnütemadi azalmakta olrfr1lunu ve veni. 

· bir krizin başlangırı olmak iizere Nerı. 
yok borsasındaki dehşetli sukutu galiba 
ttnutuyor . ., 

Yunan Velfahtlnfn . 
Evlenme meraslmtnde 

bulunacaklardnn bir kısım 
Belgrattan geçtfler 

Belgrat. 5 (A.A.) - Yunan veliahtr 
prens Faulün eylenme merasiminde bu. 
Junacak olan davetlilerin büyük bir kıs. 
mı Belgraddan geçecektir. 

Yunan kralrnrn yeğeni prenses Alek. 
sandra ile Danimarka pren$i Knud, Da
nimarka prensesi Mathilclc. İ'rusya pren. 
si _o·car, Prusya prensi August - Guilau. 
mc, Pruı:ya prensesi Cccile, duc de Mek
lemburg ile dü~ Anastaı:ie de Meklem. 
burg dün Atinaya gitmek üzere Bclgrad
dan Jteçmişlerdir. 

Oilk Dükent hareket etti 
Londra, 5 (A.A.) - Dük ve düşes 

de kent, Yunan pren~i Paul ile prenses 
Fredrika ôe Brunsvck'in evlenmelerinde 
hazır bulunmak üzere Atinaya gitmi~ler. 
dir. 
Romen Verahh limanımızdan 

g-e~ti 
Haber aldığımıza göre, Romen ve

föhtı Mi§el bugün öğleden sonra bir 
Romen torpitosu ile limanımızdan ge-
çecektir. 

Romen veliahtı Atinaya gitmektt
dir. Yunan vetiahtı prens Potun düğü
nünde hazır bulunacaktır. 

Alman Ziraat Nazırı 
Romaya gidiyor 

Berlin 4 (A.A.) - Ziraat nazın Dar. 
re, Italyan ziraat nazmnm geçen sene 
Berline yaptığı ziyareti iade etmek üze-

• re yarın Romaya hareket edec.ektir. 

Bir st:at:ist:ik 

ltalyanlar 
Habeşistanda kahve 
:ile beraber sll4h 

topluyorlar 
Roma, 4 {A. A.) - Resmi istatistik

lere göre, Habeşistanda kahve istihsalatı 
senede 300.000 kentaldcn fazladır. 

1935 senesı ilkteşrin ayından 1937 se
nesinin sonteşrin ayına kadar l Iabeşis
tanda 300.000 tüfrnk ve misket, 1521 
tabanca ve 1011 mitralyoz toplanmıştır. 

Gediz nehri taştı 
_. Bastaratr 1 lnctcıe 

marada kuvvetli, cenubi Anadoluda ti
malden orta kuvvette, Karadeniz: kıyı
larında §arktan fırtına halinde, şarki 

Anadolunun şimal mıntakalannda kuv 
vetli esmektedir. 

Gediz taşta 
İzmir 4 - Fazla yağmurlar yüzün-

den Gediz nehri birdenbire ta§mıf, 
Manisa ovasrnda binlerce dönümlük 
arazi sular altında kalmıştır. Muradiye 
de geçit vazifesi gören sal scler tara
fından götürülmÜJ, o esnada sal üze
rinde bulunan bir köylü de boğulmu§· 
tur. Birçok köyler sellerin tehdidi al
tm:dadır. Belediye sellerin kapladığı 

mmtakaya birçok kayıklar göndermiş, 
tehlikede kalan aileler kurtarılmıştır. 

Çanakkalede dere taştı 
Çanakkale 4 - Birkaç gündenberi 

yağan yağmurlar yüzünden şehrin ke
nanndan geçen dere taşmış, birçok so
kaklar su altında kalmıştır. Dere kena 
nndaki birkaç ev de yıkılmış, dört kişi 
yaralanmıştır. 

An karada 
Dün Ankarada hava kapalı ve yağış.

lı geçmiş, en yüksek sühunet 5 santigra
dı bulmu_ştur. 

lsviçerede 
Bern, 4 (A. A.) - So~ dalgası o· 

valar da dahil olmak üzere bütün mern. 
leketi istila etmiştir. 

Bernde bu sabah hararet, sıfırın altın
da 15 dereceye ve Bem Obcrlandmda 27 
dereceye kadar düşmüştür. 

Almanya da 
- Berlin, 4 (A. A.) - BU1ifn memleket
te büyük bir so~uk dalgası ve şiddetli 
kar fırtınaları hliküm sürmektedir. 

Şarki Prusya •e Münihte hararet de
recesi sıfırın altında 18 e kadar dü~üş
tür. 
Yağan karlar, trenleri çok geciktirmiş 

ve birçok yollar geçilmez hale gelmi~tir. 

Fransada 
Macon, 4 (A. A.) - Şiddetli bir so-

ğuk hüküm sürmektedir. Saone ve Lire 
nehirlerinde buz kütleleri yüzmektedir. 
Vapur servi !erini durdurmak mecburi· 
yeti hasıl olmuştur. ı 

Vişide hararet, c;ıfınn altında 15 dere. 
ecre dn~müştiir. 

Paı iste kar yni{n•or 
Paris, 5 (A.A.) - Dün öğleye doğ. 

ru başlıyan kar devam etmektedir. 

Beyoğlu Halkcvinin 

Kitap sergisi 
Hu sabah açıldı 

Uzun bir zamandanberl hazırlığı ya
pi1an Beyoğlu Halkevi kitap sergisi 
bu sabah onda açılını§tır. 

Çok güzel bir tarzda tanzim edilmiş 
olan sergide son iki sene içinde inti
şar etmiı olan beş yüzden fazla eser 
teşhir edilmektedir. Onbcş gün müd -
detle her istiyen tarafından ücrehiz 
olarak sabahtan akşama kadar gezile
bilecek olan bu kitap sergisinde beğe
nilecek eserler neşreden müesseseler 
tarafından bir ay zarfın':ia yiızde yir
mi tenzilatla satılacaktır. Ancak bu 
tenzilattan istifade etmek için Halkevi 
mudürlüğünden bir kağıt alınacaktır. 

Okuma sevgisini vatandaşlara aşıla • 
mak gayesile böf le bir sergi tertip 
eden Beyoğlu Halkevini tebrik ederiz:. 

Tay ya reci kadın 
Basra körfezi yakınında 

sağ' bulundu 
Basra 5 - Paris - Saygon hava se

ferine Çtkan tanınmış Fransız kadm tay. 
yarecisi Mari Hilz Irak taraflarında ka~'
bolmuştu. Kendisinden iki gündenberi 
haber alınamıyordu. Irak ve lran taraf .. 
larmda yapılan aramalar neticesinde tay 
yareci kadın Basra körfezinde Jask mev. 
kiine otU:t i<iiunn:tiıc iii€5Ci~cd.:? :;a~ cfat'31: 
bulunmu~tur. 

Tayyareye ariz olan bir sakatlık yü ... 
zünden karaya indiği tahmin edilmekte ... .. 
' -

s< 'SıtKYNCfkfiNtm~ .. ~ggg- :!!!f 

İngiltere ile mali konuşmal11t 

Yakında 
bir heyetimit 
Londraya gidiyor 
Ge~eulcrde Ankarayı ziyaret eded 

İngiliz hnzlne müsteşarı ile kredi dı&11' !resi reisi, Türkiye ne İngiltere b • 
kunıetl arasında bazr mali ve iktJsıı• 
dl mcsclolcr etrafında bir bnşıan(;'q 
konuşmaları ynpmışlardı. Bu kotıll: 
rnnları esnslr blr surette tesbltetıne 
üzere . ynlnndn Londraya bir bcyctiO 
gönderileceği hnlıer verilmektedif• 
Heyet milli lınnkalarımızm mudurıe 
rlnden mUrekkep oJneaktır. Here~ 
maliye müsteşnrımn riynset etıne 
muhtemeldir. 

Ahmed Emin 
aleyhindeki 

davalar 
Recai Niizhelin açtığı davaya 

Varın bakılacak 
Yarın saat on beşte asliye birinci er 

za mahkemesinde Recai Nüzhctin 1'aJl 
gazetesi ba§muharriri Ahmet EıııiJI 
Yalman aleyhine açtığı davaya baf1"' 
nacaktır. 

Recai Nüzhetin Ahmet Emin aıer 

hine açtığı ikinci davaya da aynı nısJs 
kcmede ayın on üçüncü günü saat oSS 
alt~:Ja b:ışl:ınacaktır. 

lstanbul suları 
Sıhhi bak.ımdan 

gözden geçirilecek 
Belediyece kırkçcşme sularınıt 

15 birincikllmmda kesllmcsine Jı:•
rar nırlldlği halde, Dahiliye vekAlf' 
tJ bu mesele hakkında bir de Sıhbl
ye vekdletinin noktai nazarrnr öğre' 
mek fçfn, kararın. tatbikini geri b!; 
rakmıştı. Sıhhiye vekft.leti, verdi!'' 
cevapta Krrkcoşme sularından b"at' 
ka Taksim ve Halkalı sularının df 
tetkike muhtaç olduğunu bitdlrere1' 
bütun İstanbul sularının esaslr bit' 
surette tetkik edilmesi ltmmge1dl' 
ğinl ileri sUrmüştUr. Yakrnda bUtilf 
lsta.nbul suları üzerinde tetkikler~·• 
prlacak, katt karar, alınacak netice 
den sonra verilecektir. 

Antakyadaki 
ittifakı anasır 

cemiyeti azaları 
Antakya, 4 (Husust) - Buraya gele!' 

28 tarihli bazı: gazetelerde Adalı M~ 
din e\'inde içtima ede:çı İttifakı Anası' 
Cemiyeti azaları arasında Mesçizadelerİi' 
de ismi geçtiği görülmüştür. HalbtJld 
Mesçizadclcr lttifak-ı Anasır Cemiyeti,,e 
dahil olmadığı gibi, ötedenberi Hatayııı 
istiklali için çalışan kimselerden mürel'' 
keptir. İçtimada hazır bulunanlar atı• 
cak Yahyazadelerdir. 
~~~----~----------------------_.., 
Nısrdakl karışıklık 

Parlamentoda kavgalar 
nasıl olmuş'! 

Londra, 4 (A. A.) - ''Times" gazete' 
si muhabiri, Kahirede dünkü pa,rl~ 
to toplantılannın cereyan tarzı hakk11"' 
da diyor ki: 

"Mebusan ve a)'an meclisleri, d{ltlt 
Nahas pa~yı ba5Yckfüetten azleden, Y" 
rine Mehmet 1Iahmut paşayı tayin ~; 
liyen ve parlfunentoyu bir ay içlıı teıl"' 

eden kral emirnamcsini dinlemek ü~ 
toplandı. Her ]ki celse de çok gür{ilt , 
olmuştur. Yeni kabine azalan, topıa.-ıtı 
tarda hazır bulunmamıştır. MebuS3J1 ~ 
isi. emirnameyi okumak üzere bir ıneıı1 
ra işaret eder etmez, bilahare söz al~ 
yacağmdan korkan Nahas paşa aY~ 
kalkmış ve söz i stemiştir. Heis, N~ 
çıkarmış ve elektrik ziyasrnı kestirın~§~, 
Fakat bazr mebu tar, derhal biribirı P' 
dına kibritler çakarak biraz ışık yt 
mrşlardır. Bu esnada, Nahas pa§a, h~ 
met aleyhinde bir karar sureti ok~ 
\'e bu karar suretine bütün Vefd ıne f>' 
lan i5tirak eylemiştir. Hcis, nihaye: .. ıe' 
lonu boşaltmak üzere polisin müdaIJ

1
, 

sini talep eylcmiıs \"e pek muhtemel 0 ,, 

rak kral emirnamesi de okunamaJ1llŞt IJ' 
Diğer taraftan, ~yan meclisi de, 3 ~ııs 

halif reye karşı ittifakla, yeni ka~i~pr 
teşkilinden dolayı mernnuniyetsizl~(leı' 
bildirmiş ve kraldan vaziyeti yert1 

tetkik etmesini istemiştir. . .... ıo 
V 1d • .ı f1 • a edısP..- · e. ~'11- ~ •• er!, cyan m ~I' 

aldığı karardan tok mernnundurlS:· Jıd' 
has paşa, bugün, adalet ve milletırt ~ 
kuku lehine büyük bir adım a~ 
demiştir • 
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'l'aşııı . KO. Ankara: 

ın ız ortadır il . . 1 ~• e\·eıce d" • "ll)nlta lnkısnra uğra· 
~at. Aıneıı 1 ~şfinduklerini bulnmamış bir 
aiııııreıı· 1 ş ere merakınız bu husustaki 

bi n Zdcn f ( r hedefi 1 nz ndır. Önceden bfi)'Ük 
~erreh )'ıış;;11~lan {Parıı) kaz:ınmnk (mü
<>~lınu, dcRil / hus~sun~a da islediğinizf 
dilllab rnn ı .~ıı. l::sns ılibarile tutumlu 
la iliz '"e şlm~! siniz. \'aklilc uysnl de~il-

lllış buı 1 U)saı olmak lüzumunu on-
tı ı unuyors 
ın ıırıırınız ela unuz, buna rağmen inat 
1 cııız liızıınd n vardır ,.c bunu tadil ct
b~11~ıyorsun ır. ~ekanızı da hnkkilc ırnı-

~========-==~~H~A=B=ER===-~~~~'8!n;;;;;;;;~PolbLa 9 

ı 
Kadınlar ~orap der- ı 

dinden kurtulacaklar_ 

Gencsiniz, ya,ınız herhalde 20 den az. 
dır. Boyunuz uzun görilnüyor. Vücutda da 
dolgun sayılırsınız. Biraz mübnlı'ığaya mü 
temayilsiniz. Zekisiniz ''e başkalarını ten· 
kit clmekten hoşlanıyorsunuz. Kendinizi 
fazla be~cnmeniz doğru delildir. Son ay
lar içinde sizde büyük tesirler bırakan 
bir hı\dlsc gcdnniş olduğunuzu tahmin
cdiyorum. Maıldl '\'aziyetinizde pek iyi ol· 
mıyacnktır. Yeise çabuk kapılabileceAini 

znnnetll/:llm icin bunu ~imdiden onleme
nlzl, çok mühl n buluyorum. Ciddi eserler 
okunıanızı, bir ecnebi lisanı öğrenmenizi, 

fon bin sene evvel K .endinizi sevdir
işlenen cinayet mek ister misiniz? 
F RANSADA, (Lizil) ile (Burdey) 

arasında. geren (Dron) nehrinin 
ber ilci s:ıhilf birçok eski eserlerle do
ludur. Burada yapılan ara..st;ırmalar. 

da bunlardan pek çoğu meydana çıka
rılmıştır. 

Jüde isminde bir alim, nehre ya. 
km bir çukurda on iki aydanberi araş 
tırmalar yapılıyordu. İkinci teşrin ni
hayetinde, 50 bin sene evvel yaşıyan 
bir adamın iskeletini bulmuştur. 

E VEr; herkesin hoşuna gitmek, 
herkese kendinizi sevdir:mek is. 

terseniz şu aşağıdaki satırları dikkn.t 
le okuyunuz ve tatbik ediniz. Bu, güç 
bir §eY değil; yalnız biraz hüssüniyct 
biraz da gayret ister. 

Bunlan tavsiye eden, tanmm19 bir 
psikoloğdur. Bu zat birçok kimselc. 
rin dost kazanmak sanatini bilmedik. 
lerini görmüş; bu gibilerc, hayatta mu 
va.ffak olmal:ı.n için yardımda bulun. 
mayr düşünmüş, on iki derslik bir 
rehber vilcude gc.tirmiş. 

lı~r ıstifatJe .
11

1 
z. J\:ıblllycl)crinizdcn tam 

ıJi.... ı e kaçın r 
hı ""llllz. }) h ış ırsaııara tcl!ıti ede-

r l:ızı dalı: ~- fnzl:ı tnfsilıH için diğer 
son d ercbi 1 i rsl n iz. 

PQ/ifı n 1· " -2 J 7-
V '··"·- :tt· .. llŞıııı:c ••• . . 

c.ay r '" 3o d , liıı 1 lıir hün . ur. f,oyunuz uzundur. 
iz olın:ısa l edesiniz. Sıhh:ıtçe şlkaye

~klarınızd Rerek, Belki mide \"eya bağır ' 
l.:ır1l>siniz. ~~·\·eyn böbrekleriniz.den muz 
_hıtıin ed 1 fazla liÖ) ler lılr zat olanık 

~pora ve beden hareketlerine ehemmiyet 
'"ermenizi de ehemiyemlle taYsiyc ederim. 
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latanbul il. Ya:an: 
Size gazetede hangi rumuz ile cel'ap ve

rileccği n I ,.c dirsel!inlzden bileğinize ka· 
dar kııc santim oldu{iuııu yazmnınışsınız. 
Analiz neticelerini dnha iyi y:ızabilmekll
#lm için bunları blldlrmenize de ihtiyaç 
rnrdır. Şimdilik şu tahlil neticelerini yazı 

Ameri!~ada bir ne,; krem icat t>cil
miştir. Bu krem l.;acaklara sürüldüğü 
vak.ıt ayakta gayet güzel bir ipekli ço· 
rap gibi durmaktacır. tcat, edenlerin 
iddiasına nazaran &>ek yakından bakıl
dığı vakit bile ipek çoraptan farkedil
miyormuş 1 Resim, !>u kremin nasıl sü
rüldüğünü gösteriyor. 

JUde in son zamanlarda meydana 
çıkardığı bir başka iskeletin üzerin
de, taş devrinde ylpıım1ş bir cinayetin 
izleri görUlmüştür. 

İskelet, bükülmüş bir halde bulun 
muştur. Başı, sağ eli altında idi. Fa.. 
kat, iskeletin bel kemiği yanında, 

ecdadımızın iptidai yaylarında k-ullan 
drklan ucu sivri oklara benziyen bir 
ok vardı. Cincyet 8.leti olan bu ok, 

Kendinizi sevdirmek istiyor mu. 
sunuz? Altı ders kifidir: 

1 - Nazik olunuz. Başkalanrun 
sizinle alakadar olmaları için, siz de 
onlara ait şeylere alR.ka gösteriniz. 

2 - fil gördüğtinüz bir kimsede 
iyi bir tesir hustrle getirmek için gü. 
ler yüz gösteriniz. 

t:oı-ı: '>oru T 
""llnıulo ın, :ıblaıen de çalışkan 

11tztıları rsunuz, Ei!lenl'e \"C ha\"aili.k 
3o nız, l 
1 la$ında 'nzınızdan Adeta nkıyor. 25-
~ııtrilr ,01du~unuzn söre şimdiye kadar 

blzırndı, ı~ ınış iyi bir "aziyetiniz olmak 
r ı . tından 

yonım: Siz geç karar ,·erir, karar \"erdik
ten so::ıra <la acele eder bir karakterdcsi
oiz. Biraz llıııb:ıli bir tabiatlniz \'&r. Jhmal 

ı. sıtbh sonra hayatınıuı &ağlam 
'lltı ""•ıel ,. · 

1 

r11.ıtıış r crır eniz, şimdiye kadar 
ırsaıtarı telafi edehilirsinlz. 

s. 8, '1' -218-
r,t!ıı .• 1472: 

el olmaAa da çok rnilst:ıitslnlz. İyi kalpli 
,.e iyiliği SC\'cr bir zat~ınız. Maddi nıiye· 
tiniz sıkıntılıdır. \'c bunu düzeltmek cııre 
Jerlni aramaktasınız, fakat bu aramanız si
zi mfisbct şekilde harekete getirmemekte
,.e bu hareketsizlik icln de kafanızda bazı 
sebebler Lulmaktasın.ız. Rumuzu, santimi 
bildirmenizi vr. di~er bir yazınızı bt'kle
ınckleyim. 

CaJ. tsınız ır 
tıılc 51llıl. Mnt unyece ve boycn orta ola
oı~1'rinız ehnvvj) bir Ze\"kfnlz ,.e ka-

'tiUhJ Var lI .. 
dl ·• :ı.... ' cnuz tam manasında dn 1 »uış deıı·ı .. 
~e arıırınd 61 sınız. Hn:rııtı biraz dn cld 

rıı ıın gö 
I''· eıneı. k rmellslnlz. Herkese ben-
•ıı: ' ·ı:rın lf de· ·)·nnın:ını . e olmıynn şeylerde yeni 
tin~lldir. Zck' ı;temek mutlaka. bir hfiner 

ıı de 15 nlz, blrcok fyi kabill ... ·cUe-tJ-11 \'ar, b ,, 
ba l'ıı:ınız h:ıkfkıınlardan istifade yollarını 
L koıy bul 1 L:ıhtıyıırh~ı \"C neşe)"i da· 
"aıı· · ursu 1 d 1 oıın3rn k nuz. şlerfnlzde baştan dik 
d era lekrarl 8 Yfizünden bir şeyi birkaç 

0~lh-u buıul:~:ığn mecbur kalmanızı &iz 
·Ilı~ da 

1 
musunuz? Sonra tutumlu 

il ışınnıısınız. 
Ah'Qr --219-
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1 Göz hekimi 

Dı.Muıal RamiAgtJın 
Muayenehanesini Takslm. Talima.ne 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

oakletmlştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 

•onra saat ikiden altıya kadar ........................... 

Fransanın sayılı 
zenginlerinden 

biri öldü 
Dünya.um en meşhur lA.stik fabri

kası müdürü ve (Sitruen) otomobil 
şirketi tdnre heyeti reisi ( Piyer Mlş 
len) !cet bir kaza neticesinde ölmüş
tür.; 

Kaın: l\fondajisin cenubunda W 
otomobllln blrlblrlne c;a.rpmasından 
ilcrJ g~lmlştir. Otomobillerin birin
de mösyö (l\Uşlcn). diğerinde Pol 
Fodum husus! kAtlbi (LagorJet) le 
ka.rrsı vo çocuğu bulunuyordu. Her 
UçU do nğrr surette yaralanmışlar ve 
mösyö J.Jagorjct derhal ölmUştUr. 

.Mösyö ( Mlşlen) Fransanın en sa
:·ıh zcngin!crlndendlr. Kardeşi And
re de, ı;:eçen sene bir tayyare kaza
sında ölmnştn. 

Otuz yaşında bulunan Piyer Miş
len: hastaneye naktolunmuş, hemen 
ameliyat yapılmış, bir ayağı kesll
mlştfr. Fakat. yapılan tedavinin bir 
tesiri olmıımış. gece sant lic;e çeyrek 
knhı ve!at etmiştir. 

hiç şüphesiz vUcude saplarunış ve Ö

lilme sebep olmuştu. 

Mü~ek1dklerin kanaatine göre, ci 
na.yet şu suretle yapılmıştır: Gürül. 
tüyü işiten adam mağarasından dI§an 
çıkıyor, pusuda saklı olan dü.şmaru, 

birdenbire yayım çekiyor. Göğsü de. 
linen adam yere düşüyor ve ölüyor. 

Dü.,tUği.1 vaziyeti de 10 bin sene muha. 
f az:ı ediyor. 

Tarihten evvelki eserlerin teşhir 

olunduğu milzenin müdürü (Reyro
ni), iskeletten bahsederken §11 sözleri 
söylemiştir~ 

"-· - Bu iskelet (Azileen) devrine 
ait olmakla beraber hiç bozulmamış. 

t.Jr. Her bir parçası tamdır. Bu ka.. 
dar iyi muha!aza olunan iskeletler na.. 
dirdir ... ,, 

İskeletin bulunmam, dünya Alimle. 
rinin alakasnu uyandırmış, ve bir 1 
çokları, o havallde araştırmalar yap. 
mıya karar vermişlerdir. 

3 - Görüştüğünüz kim.selc.rin isim 
terini, şöhretlerini iyice batınım.da 
tutunuz. "Sizi tanıya.cağım, bir yerde 
gördU.m gibi geliyor!,, demiye mecbur 
kalmayınız. 

4: - Sözleriniz da1.ma. faydalı ol
sun. ~ilk& uyandirSm, dikkatle din 
lensin. Boş yere çenenizi yormayınız. 
Bunun için güzel bir usul vardır: 
Söylemesini ve susmasını bi!in. LUzu 
·~unda söyleyiniz ve lüzum.tında susu. 
nuz... Muhnt:ı.bnıızm sözlerini dikkat. 
le, alaka. ile dinleyini%, dinler gibi gö. 
rününüz. 

5- Muhnta.bmızm hoşuna gide
cek şeylerden OOhsediniz. 

6 - Kendini sevdirmenin en emin 
çaresi muhitindekilere emniyet ve iti. 
mat verebilmektir. Hiç bir kimse, 
kendi meziyetsizliğine ihtimal vere-
mez. Hiç kimse kendini liyakatsiz 
görmez. Bir ata. sözlt: "Herhangi bir 
kimseye meziyetlerinden bahsediniT ... 
sizi santlerce dinler ... ., diyor. 
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crın en b .. U 
res' . uy 'ğiı bir aynada kendi çeh· 

ını g·· .. 
Çin .. orunte, insanın yalnız kendisi 
in v §ôY.le demesidir: "Bu çehre, bir ha
nu ~ bı.~ alçağın çehresi değildir! .. , Bu· 

olus söylüyor, madam. 
l\nnais b.. · 

kaib' uyük bir dikkatle dinliyor, 
i . 

1 çarpıyordu, V c mağrur olduğu 
Çın, bu kalb 
diJıni d ... çarpıntısının neden ileri gel 
Cc U unUyordu. Bir müddet, böyle-

• genç kı 
o ·1• ı sıranın Uzcrinde oturarak 

~c ay k ' 
haıd: .a ta ve şapkası elinde olduğu 

~, dımdik b' . 
l'a Gc . ır vaııyettc, karşı karşı-

ssısz kaldılar. 
Sonra b' d 

bir t ' ır enbire, genç kız ona acı 
avırıa §Öyle dedi: ' 

-Şimd· 
ledikt . . 1 Barviyar'ın ve Molüsün söy

erını b'r 
be . 1 ıyorum, Fakat mademki 

nırnıe ko . . 
ki k nuımak ıstedıniz ve madem 

ne 8~:ı;ındasınız, onların değil de, sizin 
t oy emek hıtedı'ğı" • · •· -Ctiın. nızı ogrenmek is-

l'rankavcl bü .. . 
du .ş k tun vticuduyla doğrul • 
ayni a aklarını bir hiddet darbeledi ve 

acı tavırla cevap veıtdi • 
- Affeders· · • lcy0'ckı . . ınız, madam, asıl sizin söy 

- ennız vard V . b .. t~klcr· . . 1• e ışte u aoyleye-
ınızı duy--L • i . . 

diırı, Va . UICUI; ıç ndır kı aşağı in-
Ban ~ kıa pencereden indim. Bn ı·n-

ı CU!d'" . • ... 
kat ba urebılir, bunu biliyorum. Fa-

dcn ka~~l kapılar kapanınca, ben, nere· 
ni cı· se oradan girerim. Şimdi bc-

ınıcyin. B b . 
dUcıı • a am sılfilı satardı ben 
b' o ınuanimiyim benden daha f k. 
~r Parisli . . a ır 
Uil~ka, isın· mevcut değıldır. Bundan 
tek k ıın sadece Tranknveldir ... Bir 

Un"anarış toprağım en ufak bir asalet 
~ter ıın Yok .• Siz bir kralın kızısınız 
kir b'Ctkck olsaydınız, kral, dilenci f~~ 

ır · · ' 
bir haık1~1• veya benim gibi, basit 
kılıç k adamı olsaydınız, sizinle elde 
llun onu urdum. Fakat siz kadınsınız .. 

un · · 
madam ı~ın. ~ize şunu söylüyorum: 
l:ozUn•,' .. enı hır casus zannettiğ~niz it"in 

1-4Zt•n " .. ;T" 

· onunJe, ölmek istedim. Şim-

" 

di size yelvarmağa .. siden şunu talep 
etmeğe geldim: Bana, yani Tranka
velc şunu söyleyin: ''Zanettiği.ın §eyi 

artık zannetmiyorum t.., söyleyin Ma
dam, söyleyin, yoksa Esyotda olmıyan 
şey •• Burada .. derhal •• 

Sesi birdenbire boğuldu. Rengi sap· 
sarı kesilmiş. dudaklan titriyordu. O 

zaman, Annaia, ayağa kalktı •. Yüzyüze 
duruyorlardı 

Trankavel tekrarladı: 

- Artık buna inanmadığınızı söyle· 
yin 1 Söyleyin! •• 

Annais, onun gözleri içine bakarak 

sakin, fakat içinde hafif bir heyecan ifa
desi okunan bir sesle: 

- Buna hiç bir zaman inanmamıı· 
tım !. . 

Diye cevap verdi ve derhal analdı ki 

b:J söylediği sözler kat'i idi. Trankavel 
tarafından istenen sözü tekrarlamıak, 

şüphesiz, onun için çok kolay bir işti .. 
Bu kafi bir tamirdi. Halbuki onun söz-

leri derin bir manayı ifade etmişti .. Bu 
sözler şunu ifade ediyordu: "Size kar-

tı olan bütün ithamlara rağmen, ben 
kalbimde sizi hiç bir zaman itham etme-

dim. Her ıeye rağmen, size itimat et
mekten vaz geçemedim, halbuki sizi ta· 

nımıyordum ve ıiz bir düşman gibi ha
reket ediyordunuz,. Bu itimat bana ne
reden geliyordu? Niçin?.,, 

Annais, ağımdan kaçan bu sözlerin 
ışığı altında kalbini böylece yoklarken 

ürperdi - ve Trankavcl, mümkün olmı
yan bir rüyanın hatırasiyle sarhoş bir 

hald.: eğilirken, genç kız kendi kendine 
isyan etti. Ayni zamanda ona karşı da. 

Trankavel titrek bir sesle: 

- Madam, dedi, söylediğiniz alice· 
nap sözlere, hiç bir teşel:küre layık ola
maz. Sizden sadece, bu sözleri adc~a 

zorla kopardığım için affınızı istirham 
ediyorum. 

nı gördü. Fakat, bunu görmesiyle ken 
<lliıinin de aşağıya yuvarlanması bir 
oldu. Bereket ki, bir hayli inmişti ve 
bu sukut tehlikeli olmadı. Raska.s der
hal ayağa fırladı ve yerde yatarak in.. 
liyen Korinyanm koluna yapt§US.k ba 
ğırdı: 

- Aklınızı mı oynattınız, dostum 
ne diye kendinizi pencereden aşağıya 
atıyorsunuz? 

Bir muciz.c kabilinden olarak, ~ 
muşak bir yere dil._.c::en Korinyan gilç 
lükle doğruldu. Biraz daha inlec:i son.. 
ra birdenbire bağırma.ğa başladı: 

- Ya siz, ya siz sefil cüce, nedi. 
ye havalarda. dolaşıyorsunuz? 

-Ne tali! ... Gene mi kır§mıa çık. 
tınız? 

- Siz gene mi peşime tak.ıldınrz? . . . . . 
Annaisi görünce yerinde dona ka.. 

lan Trankavel, Korinyn.nı bosluğa koy 
vermiş olduğunu unutm~tu. Her şeyi 
unutmuştu. Lui dö Rişliyönün gittiği
ni gördü. Sonra, dört silfıh§<>r de u
zaklaştılar. 

Şunu hatırlatmak 18.z.ımçlır ki, bu 
şahıslar, gerek ağaçlar arasındaki va.. 
::' ·etlerden dolayı, gerekse kendilerini 
meşgul eden hususi işlerinden dolayı, 
pencered" cereyan eden hadiselerin 
hiç birisini görmemişlerdi. 

Annais yalnız kahnC<'l, diişünceli 

bir ta.vırla. sıranın üzerine oturdu ve 
gene o zaman, Trankaveliıı içinde mu. 
kavemet edilmez bir his l>:>Jirdi. An. 
naisin kendisine l~ı beslediğini zan 
nettiği nefrete isyan etti. 

Genç kız. on!! ca.swı nazariyle bakı
yordu. Esyol hadisesinden sonra ne 
düşünebilirdi? Her ne bahasına olur. 
sa olsun bunu öğrenmek istiyordu. 
Bunu öğrenmek! Onunla konuşmak! 

Onun, yanıldı~nı söylemesini işiL • mek istiyordu! ... Bundan sonra, on. 
dan uza.lda.şacnktr. 

- Nasıl inmeli? diye mırıldandı. 
Ah bir ip olsa! ... 

Tam bu anda., sanki bir yerden il. 
hanı alnuş gibi, pencereye bağlı olan 
ipi gördil ve bir kah.kaha. attı. 

_ Teşekkür ederim, dostum tesa
düf! diye söylendi. Tesadüf! Acaba 
hakikaten tesadüf mildUr? Bu acaba, 
Korinyarun eseri değil 1)11 ? ••• 

Ve eğilerek ilave etti: 
- Evet! Bu ipi rahip bağlamış. .. 

Ha, işte zaten geriye dönüyor, tekrar 
yukarıya tırmanıyor ... Haydi bakalım, 
acele edin rahip! 

Bu sıra.da, yukanya tırmanarak 

pencerenin kena.rma. gelmiş olan şahıs 
sordu: 

- Kim konu§uyor benimle?. 
Trankavel, bu başı görünce, hayret

ler içinde geriledi. . 

- Ah 1 •• diye mırıldandı. Korinyan 
•uratını k:leğiştirmitl Olur §ey değil! •• 
Raskaıunıı f •• 

Raskas ta dehşet içinde bağırdı : 
- Mösyö Trankavel f. . . 
- Bu işi bir türlü anlama~ doğ-

rusu, Korinyan aşağıya indi, Raskas 

ta yukarıya çıkıyor! Bu da ne demek?. 
Raskas, pencereden içeriye atlayarak 

kekeledi: 
- Size meseleyi izah edeyim .• Fakat 

lCıtfen, gu Sen - Ubrin aletini rahat 
bırakın.. Raskas çrkmca, Korinyarun 
inmesi gayet tabii bir .• A 1 .. Siz de mi 
iniyorsunuz? • 

Filhakika, Trankavel ide pentereden 
çıkarak, süra'tle a~ğıya kaymağa baş
lamıştı. Rasks bir an ıaşırdı, sonra, 
kendisini toplayarak şöyle düşündü: 

- Trankavel ve Annais!.. Bir taşla 
iki kuş 1 Sefil rahip bunu muhakkak ki 
düşündü 1 Niçin kaçtığını şimdi anlıyo
rum .. Muvaffak olmak istiyor! Doğru
su buna tahammül edemem 1 Şimdi ona 
gösteririm t •• 

Ve Raskas da, bu düşünce üzerine 
pencereden fırlıyarak, ipten inmeğe 

başl<Wdr .• 

· Korinyan on dakika evvel oradan sı-



' 1TO -----------·--·-..-- -·----------Vlflüiftı. BJr alKlil arbama saklanarak 
f51le cffltOnmitfttl: 

- Şuralarmr bir tetki edelim.. Şura
da, aercfizqtçi 1mm ikamet ettiği bi
na nr. Çok ıttzeL Behçenin nihayetin
de de, Xurto IObtm& çlbn kUçülı: bir 
kapı ıt'riiyorum. Oradan çdap giderim. 
Bütiln meHle, adamlanmm, yerlerin
de olup olmadık:lannı anlamaktır! Dof· 
rueu. artık bu~- mavaffak olacaimıa 
ıUpbe yoktur. SerıUzetçti kizla dileDo 
mnılllmlni yakaladım demektir.. A 1 .. 
Biriai apğıya iniyor.. TA kaıdiai .. 
Tnnlraftl ı. .t§te, binaya dofnı ytiril
yor- ltızla c8riifeceği muhakkaktır L 
önilmcle aaıaıt bir saatlik zaman var
dır, onlatJ yabladmıt •. 

TrankaYel Korinyanm on adım ileri· 
sinden ıeçerek. bir yolbn dönemednde 
byboJdu. Buaua herine, rahip te, 
yerc5en ıilrlmereık ve ağaçlanıı arkuı
na saklanarak, carmut olclup küçük 
kapıya varch ve chpnya miadı.. 

Tam bu urada, aobim 6bür tarafın
da c1mu bir dilenci, çıplak ıe yaralı a
yalmr g&tererek yalvardı: 

- Merhamet edin, lliump rahip, 
merhamet! .. Blr aadakacık verin! •• 

XOriayan. bu lcfUencinia yamna J&k
lqtı .... ıayet yayqsesle göyle dedi: 

- B'ae•111 etrafı anlam.. Dıpnya 
plra olaıw, derhal takip edilecelr, -
ladm mı? Aksi takditlde darapcmı boy 
lanml •• 

Jtaldp ıtodıı7aa. bu tehdiııliıi...,'11":. 
duktma aonn, Serıt - Ana1' ._._._., 

cirdi ....... bıacaklanaı ~ 
rü, .er'de Rm.,.a mqdwDa kOlflt. 
Dllend.Jııe pliace, o da. kenııBRne re
füat .. leldz .,._ eclama bea e

mlder wrtl. onlar da'* en~.~ 
nama etnfmı attb!ar. Akpm oluyoıda; 
1nı man Te tenha mahallenin 9nriM 
der1a '1r d1r9t çMdtL. • 

ltas1tas ta, Trankavelin inipnden iki 
iülJr.a eonra, yani, Rahibin dıpnya 

fırladığı anda, pencereden yere iamiıti. 
- Her ıeyden evvel, rahibin. ne ol

dutunu aırenmefe ça1ıplım. diye mı
nldanch. Eter Tranbvelle Aıuıaia tu• 
zala dlif UrUleceklene, bundan ancak 
ben iltifade etmeliyim. • 

KUçük adamm vücudun garip bir ilr
perme llafltı.. Alnmı ıalatmıf olan terleri 

aileli ve mmJıl&nch: 
- Her halde soğuktan olauk! 
Hakikatte ise hiç ilfümiyocclu; bava 

gayrt ıhktı: bulumu berrak .emada 
lflldamağa blfk1an Jlltmlar, blıbcetıln 
bir ldSteainde, hareketsb dtınn bu kü· 
çük ..ıtlQb bekıJm'du. 

Rukas, Kortnyanı takip etmek, onu 
hezimete utr.atmak •• Trenb"f'dle 
Annaiiin tevkiflerinden elde edilecek 
istifadeleri kendi lehine çeorinnek için. 
ne yapması lkım geldğini diitltnUyor
du.. 

Bunu yani petlerine tataldıfı ild kiti· 
yi ilGme &öndermek için ne yapılması 
icap etdfinl bUytlk blr wnbniyetle dü
tlhıtiyordu. Fakat Raaku, ayni ~· 

t1a dütünUyordu Jü, Traııkavcl aa.u af· 
fetmiı, Molüs ona, tereili biı hı.sanın 
duyabilece,ii yeni bir ıururu tanıtm'ftI. 
AnııaJa ite onda bil" nevi Jıvran1ık hi.ui 
uyaııdınyoıdu. 

unlar, birihlriadee tamasıiyJe fark· 

' birüıirini reddelıMııı ilci diifinceydi. 
rafmen RMall,4ia iki dilfbc.eyi 

de .nddedemlyordu. Bu tır1 dütttnce de, 
ayn ayn yedenle. dlmıı ipade yap)otw 
du. Omm c •.,a.k ~biln cıbdar 
kuvvetliydi ki, iyi diltCince altın&l kalı· 
yotW. .... ,_ ..,..i• bat'.ta&lı 
diler dUflnce de, içine •ilam bir ıe
kilclt ~. . . ' . . . . . . . 

Ruayal meydaıımdu ,trmi kadar 
mutıafıs fıdamıttl Ba161m .,da 
Sen - Pr'fjak kotuyotdu ft Xottııyan 
onun yanmdaydı. Rahip, 1*dlnaı1m ~

nande, Sen - Priyab bqladıJı lıahatr 

KABltAllA!f Ki:... 

tamlmJlyardu. Seaı - Priyak'aa kalWn· 
de korlr:uoç bir MVlDQ nrdı. 

Çelu'eliai ile JcAla kmJ. kil1. Aptan 
bir renk .arıyordu. Belinde uzwı bil' kJ
hç vardı ve bu lıabcm kabaelıioi U'llıl"a, 
asabi .bir hareketle yokluyordu, Anna· 
isin ismini ıpmldaıır7ordu. 

JCvdinal ona ,a,te idelnitti: 
- O tblndlır ! OMl!p <>nu •tm ! .. . 
..w;s.: 
- Orada bıraktılnn adamlarla, otm 

kiıiden !ula olacatU- ....... gq 
kıüa 4'k-llo mw1Hmh:Jea tıqka ili; 
kimse yoktur. Eğer bu defa ta...ıfak 
olamazsanız. bar<ın oaaaplan. o •man. 
ıiz ..... 

Sen - Piryak onwı .tkiiai bati: 
- Tankavel onunla beraberdir, a:yte 

mi?. 

- Evtt, ~edeler •• K~ kaı>*!aa 
ıirdtk mt, inetele tmıııımcbr. 

Sen - ~yak c!lf1edn1 p:ırdfttı. 
Daha di"at!t kotmata bq1adı. ıtorin
yan dl, ıua-bac-Mm~. oı!dım 
gtıi 1ıtmı10ldu. IWMfnlar dil, '4&ritf
mek. tdaba dol~ ...... ..... 
içincM ,, ..... k onları &Mifa ..ai,orlardı. 
&Oka.klan .arua karalık ;sinde. banılılr', 
korkunç bir ıöJcc Jaahıaaatı lllldınrtr
lardı. 
. . ~ . . . . . . . 
Trankavel, ceaaretle Annıi1e doinı 

yürl14ti. Şapkuı clia4e o14up balete, 
ııraya yaldaftt. ~ laz; en kOçDk bir 
hayret eseri göstermeden onun ıellfini 
gö .... •et, hlt hayM etm17or4a. 
Çüıddl 'OftU ~. Onun geleceti
ni bi.liyo1*. Eayol ~..an 
onu her an 1'eldiy..CU. 

- Eieı- ....... aWıb. ,..1n1ı1. 
ölmq demektk •• Za..US ~· 

Onu g6rlince 9'9"MMlll alllt> ._. • 
ğını ktodil.l de pek ~ Traıı
bvelc plil1ce. MftıkbAlrhjım n ,p· 
rurw:ıu m,ulıafar.a etmek b.wııaıu:ila aöt 
tentiii bilflıı p,.mlen n,inn, kalld
nin fiddetle çarptıiuu b~ 

Snaım &ıtlade durdu Te .. t _,.. 

rur b'r eda tile oaun &ıüncs. ·~ 
Gq kıs ıWlriDl kaJdlddı ve, btr ... 
onwı Arif 'ft tnıec lilaetinl ~ etti.. 
Sonra sordu: 

- .Buraya nuıı ~? • 
TndraveJ, bu. -.ali o b4u bdrhlnf· 

yordu ici, :&a,rctlu ~ Wr 111 pri• 
ledi. Sonra blr Jralıqlıa ~ 

- Pcıncercdcıı linlim, dedi.. Merak 
etmeyb;a, •idıl peaçorcınildeıa doiil
Aafl ve phane bir ~ttdeıı p., 
~eaaretini ve kilıtabhğmı hi$ bir sa• 
man gösteremem. Kendi penc•"1ldc.ıı. 
turada, yubtıda c6rd1\lUzıij,z kendi 
penocremden girdim. Sizi orada ı<Sr· 
düm. Ve lfsfnte konupıak lçtn sılpı 
bir annı 'daydum. Ve itiraf edeyim ki, 
orada iple indim. Bu, benim tanıdıtmı 
bir ,oWur. 

AD1111is bllaaı uJJıdı, giliilnMdl ve 
sordu: 

- l>Wo anıalliml milini:ı? 
Traalsınel icini ~enle ~ wr

di: 

- DiieUo ~ PabE aka
domün lra,.Sdatan IOJU'.8, artık kendi• 
ıne nasıl didJo pweJJimi diyebiUriıD1 

Bu çok ctızeı bir abdeJniJdi, madan. 
Paıilin en .1üel •kMJemiai • -.m,.r 
beni m11oGemdı. O &J'lli gamvwta baaa 
beniln liaoca1ddı. o ayni aınwnda ~ 
babahk etti Ti bana kJhç bflın1Q81Udl 
6iretti. ~ ~: ()~ 

ilk nıtiNhakayı JllPP majıop ett:iPa • 
man Oeni aıkladı u pyle dedU 
-ı"raııkavel, akademi.mi sana bırakıo-

fım ve aeaı büJik bir admn oMc1 1cmPr 
Vakfa akademi bula bldı ve bela~ 
bir adam değilim • 

Göal~ ~ ,7JldızJara dolt" 
kaldutclı ve dMa a1'1k bir Mille .,_ 
etti: 

- Fakat fena bir ~ ~ 
Dottma Mplüa'ihı Gedip ~ ...aar 
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Osram DJ !imhasını kuUanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

iyi ışık 
Söglam iş 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

~----------------------~Ü f'l · · 
~n meselesi 

içtimai 
tehfikenin 

en korkuncu 
te~.,,.k -...... 
rıır· 1 

·)erine ~.~•~tarafı a llDcUde 
• fakat d ~-u hır müddet kulla-

~İZdc bu~ sonra röntgenle muaye. 
''tiflde bir kemik ainsmm, kafamızın i
lıi l'lezna, cinsi. çukurunda yatan ve neş
lan haYati \·e/et, iidaJann temessülü gi
~ nllharni 

1r'1ern~ mühim bir rolü o
da-~ tlrund gu~derlın büyilmekte devam 

.,.1}e tok an ıJen geldiğini ve cezri te-

ı\~nivlc n~ kalındığrnı anlıyoruz. 
~~ ~ ~~e He tıkalı nefes borulan. 
rr.ı~ bir i!A ç•n Verilen balgam söktü-
'" ..... . cıcı verernı. d . ~oı "'İkropl ıye e tavsıye ~-

llıQ 'da~~ etrafa saçtınyor, tena
tıı Pt~ıa b· ınn akan belsofuklu~na 
°'1ıJ ~ttura~ rence bir kocakarı hapı
~ bulhare aldatıcı akmtı kesilmesile 
~.bir icadın ademi iktidara uiratıyor: 
ka 1 ltıtthe a ÇOcu)c dOşürilcü bir mer
~&~larına lrnekle dah~ sonra kan koca 
tlltı bır flh• sahne t~kıl eden gayrihas. 
ltıi %n1

1~ Yaratıvor veyahut hilshü-
li 11eti alb' öldürüyoruz. Bu hakikt 

Sjı ~irn1~ldiğine çoialtmak kabildir. 
illa gôst~ teda\1lerini çok defa tesir
~ l'\ı~ kıla ve onlan hak~ız tenkitlere 
ıı~ ~aı~ın ~ bellihaşh ı:ehehlerden biri 

11dl'I. cehalet ve ihmalı' b' 'b' ·• llılta Hctr ta~ . . ın ın 
nsıı le 

1 
rıııye etmekle Acil tedavileri 

,, ~i 1 ?nalandır. 
·• Ytt hek· \i~ ~ ,'....,_ unlerinden beklediği pil • 

e "- ...:ı-terni . 
İt vu \iCda ı V1cdanı, hastatanndan 

etntıc nın srzıntılannı bu hastalara 
tıarı rıtukab'l' ı 'tıa 1 ı o arak şifa niyetine 

ttıe i iy ctlanndan da ayni hassasi-

·ı~G "ak~k kadar bitaraf olmalıdır. 
~~ıletlctr hyı: bir hocamın dediği gibi 
~1~ır ekim f ·1 k · • ..... • azı et fır cemıyete 

(Je -;:;;..____nr. il asim Adasal 
i'ı(J :Yoll14 "r ~ ı 
l e'I: llncii sullı hukuk hdkimli-
lqher 

7 &aıet&A' • 
Ilı.. tar;hl. oqının 19 birinci kAnun 
"I () 1 Ve 2 
ııı ') 11Uncu 128 sayılı nüshası· 

2.~~().l.a-ı .. sa, fa rnda birinci arttırma-
"llli "\lO Ve 'k · 

rqr ~Unter· 1 ınci arttırmasının 4-
·ıı ı 'Ctn ıı..ı · ı1 saat 15 den on altıya ka-tM_ "'il ec..x.· .1• taı: _·"'tı l\aın --~1 ı un edilen gayrimen. 
tı ı~lhnct er hatun mahalleqinin Du
ta '!~ lira ~1~ ... ~o. lu hanenin kıyme
rıı~~ '-ıltrıış gu halc'1° cehven 100 li. 

'l'\ı ı.:ı~:.~·in ~~~\!~~. (t.önilmiic: olmı.lda 
""lihatı ilA ;n t•'l•n 1100 lira oldu

n olunur. 
(1 o.ı:;?. \ 

·----------. lr I YA T. -~OL-~ R ı lıtaobu Levazım amirliği ~ ·-
Sahnalma komisyonundan 

lstanbul Levazım funirliğine bağlı mil
essesat hayvanatı için 300 ton yulafın 
kapalı zarfla ve pazarlıkla eksiltmelerine 
istekli çıkmadığından 7-1·938 Cuma gü
nü saat 14 de Tophanede Satmalma ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 15000 lira, ilk 
teminatı 1125 liradır. Şartname ve nu
munesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
terin kanuni bclgelerilc belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (363) (37) 

Ordu hastanclerı ıçın alınacak bin adet 
yüz ha\'lusunun pazarlığına iı;tekli çık
madığından 11-l-1938 Salı günü saat 
14 de Tophanede I -.t. L. V. A. Satmat
mo Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 bu
çuk liradır. Şartname \'e nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni bclgc
lerile belli saatte Ko. na gelmeleri. 

<:~64) (38) 

Okullar için yatak kılıfı yapılmak Ü

zere alınacak olan 3912 metre bezin pa
zarlığına istekli çıkmadığından 11-1-
1938 Salı günü saat 14,30 da Tophane
de lst. L. V. A. satmalma Ko. da ~r
lıkla almacaktrr. Tahmin bedeli 1564 li
ra 80 kuruştur. lik teminatı 117 lira 38 
kunı~tur. Şartname i \ 'C nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanunt belge
leriyle belli saatte K. na gel:neleri. 

l~h;)) (39) 

Topçu ve 1\aKıı.> ı: v.-~uu için 161 adet 
ders masası 7 • l • 938 Cuma günü saat 
14.30 da Tophanede Le\'azım A. Satmal
ma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 1449 lira 
ilk teminatı 108 lira f>S kuruştur. Şart

namesi Komisyonda ve nilmunesi Okul- ' 
da görülebilir. İsteklilerin belli saatte I 
Komisyona gelmeleri. (363) (21) 

l sta11bııl Asliye Birinci lmlmk mahke
mesinden: 

Ismail Hakkı taraf mdan Galatada 
i\ord~treyn sigorta hanında komisyoncu 
Mister Bak aleyhine ik arabanın garaj~ 
da kaldığı müddetler için taleb edilen 
1342 lira ecri mislin maamasarif ve üc
reti , ·cl;alet tahsili davasının yapılan mu 
hakemt:Sinde l 192 liranın dava tarihi o
lan 15-11-935 tarihinden itiharcn isliye
cek sene\i yüzde 5 faiz 'e davacı \-ekili
nin ücreti \"e!~alctine takdir edilen yüz. 
de beş ücreti vekaletle birlikte müddea
aleyhten tahsiline \'e ziyadeye müteallik 
davanın reddine ve 5106 kuruş masarifi 
muhakemenin müddeaaleyhin uhde ine 
tahmiline 19-5-937 tarihinde karar veril
miş \'e karann cfahi mumaileyh Bak'a 

tEPEBAŞJ DRAM Kl8llJ 
Saat 20,30 da 
ERKEK VE HAYALETLE
Ri. Piyes 4 perde 16 tablo. 
Yazan: H. Lenolmand. Türk
çesi, ı. Galib Arcan. 
Saat 20,30 da. 

OPER171' KISlıO 

SATILIK, KiRALIK 
Komedi, 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, T~ M. 
Feridun. 

Saat 14 de, 
LAFONTEN BABA 

Yaıan: Ekrem Reşit. Müzik: Cemal Re
~it. 

• • • 
ERTUCRUL SADi TEK 

TfYATROSU 

'3u gece Usküdarda 
(I lale) sinemasında: 

CEZA KANUNU 
Vodvil, 3 perde. 

• •• • 
ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 

Sanatk!r Nqid ,.e ar
':ışları 

l.\ VRUNUN GECESi 
;es kraliçesi Hamiyet 
">nseri. 

KAYNANAM 
Vodvil, 3 perde 

s anbul ıcr A s keri 
. ' ~ıtaatı ilanları 

30000 metre kana.t bezi milteahhit 
nam ve hesabına kapalı 7.&l'fla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen be
deli 21000 lira olup ilk temina.tı 1575 
liradır. İhalesi 7 Şubat' 938 Puartesi 
günü aaat 15 dedir. Eksiltmeye gire-

cekler 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde istc-nilen belgelerle 
birlikte ihale günU teminat ve teklif 
mektuplarını en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada .M. M. Veklleti Satı
nalma komisyonuna vennelen. 

(664) (8445) 

ll. U. M. kanununun 407 inci maddesi
ne tevfikan ilanen tebliği tensip kılın
mış olduğundan müddeaaleyh Bak'm i
lanın ertesi gününden itibaren kanunt 
müddeti içinde kanuni yollara müracaat 
etmediği takdirde ilAmrn kat'iyet kesbe-
cieceği il ;1n olunur. .(10451), 

•••- Sigara Uryakllerlne mUJde ı•---• 
Fennin 80D icadı ve y ilzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhht aııztrklan A vrupadan gelıni§tir 

Satış yeri: PiPO PAZARI Sultan Hamam 
10 adet ilacı ile beraber 150 kuruş 

Arada büyük fark var 
Pmev Çocuk Pu4raas: ~diye kadar hiçbir benzeri taratmaan tak.. 

lid edilememi§tir. Bu pudnuım, en bllyilk meziyeti bilhassa çocuk cilcL 

leri için hazırlamnıı olmuı ve terkibinde tahria edici hiçbir madde bu. 
lnnmımaaıchr. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudiln 1lt1-

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karuı bundan daha müessir bir 

pudra hennz keşfedilmemiştir. 
• 

ONU DlQER ADİ (TALK PUDRA) lan ile kanşbrmaymız. 

1 
Anka;a caddesirlde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
Birlqtirilmck auretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi

lir. fıteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatlcri. 

Den iz Levazım Satı nalm.a 
Komisyonu ilanları · 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 51 kalem ~zayr tıbbiye ve mal
zemei aihhiyenin kapalı urfla münakasaıı 12-1-938 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 de Vekalet binaaındaki KoırJsyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gjn ve münakasaya gireceklerin 
de mezkQr gün ve saatte 675 liralık teminat mektuplan ve kanunun ikinci mad 
desinde yazılı belıeleriyle birlikte teklif mektuplanru mezkQr gür.de azami saat 
on Uç buçuğa kadar Komisyona vermeleri. Postada vaki olan teehhürle bu saat-
ten ıonra getirilecek mektupların kabul ediJmiyeceği. (8571) 

1 - Tahmin edilen bedelı (821) !ıra olan (12) kalem muhtelif cins ve miktar
da yaş sebze, 6 lkincikanun 1938 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 11 de açık 
eksiltme usuliyle alınacaktır. 

2 - l~bu 12 kalem yaş sebzenin muvakkat teminatı (61) lira (58) kuru~ olup 
şartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli gün ve sa-
atte Kasımpaşada bulunan komic:yona müracaatlan. (8502); 

M. M. Vckdleti Deniz Merkez Satınalma Komisymıu Reisliğinden: 

1 - 29-12-937 gününde kapalı zarfla yaprlan münakasasına talip zuhur etmi
yen ve tahmin edilen bedeli 5640 lira olan 4 adet benzin motörünün pazarlıkla mü. 
nakasası 12-1-9~ tarihine milsadif Çarşamba günü saat 11 de vekfilet binasındaki 
korniı;yonumuzi:la icra edilecektir. 

2 - Şartname ini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek istiyenle
rin de 423 liralık teminatlar: ve kanuni belgeleriyle mezkfır gün ve saatte komi&-
yonumu1.a milracaatlan. (25) , 

ı - Tahmin edilm bedlı 1500 !ıra ol an ( 15000) kilo süt, 6 İkincikanun 1938 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 tc açık eksiltme usuliyle alınmak ilzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 -Muvakkat teminat (112) lira (50) kuruştur. Şartnamesi komisyondan her 
gün parasız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli gQn 'Ve 88· 

atte Ka5ımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (8503), 

·r s ta n b u ı B e ı e d i ye s i i ı a n r a r ı 
İstanbul 1 inci yatı okuluna lüzumu o lan demir karyola, pamuk şilte yüzü, A

merikan bezi, battaniye ve pamukların atılması işi açık' eksiltmeye konulmuştur. 

Bunların hep ine 855 lira 89 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi 

Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli !er 2490 numaralı kanunda yazılı vesika 
ve 64 li:on 19 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6-1-938 Per-
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8511) (1) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedi,. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar hin terce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 
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1938 
Matbuat 
Almanağı 

ÇJK1 il 
Kütüphanenizin en ıüzel e1eridir. 
1937 yılının tarihi, en meıhur mu· 

harrirlerin maka1~lcri - Gündelik, 

haftalık, aylık gazete ve mecmua1aı da 

isimlerini gördüğünüz bütün muhanir

leri.;-;;si;Jeri, İılatiıtikler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruşt:ur ................................. 
Hütiin kıtapvııaı da arıtyımz 
Toptan satı~ yeri: latanbul BASIN 

KURU'MU - Taksinı. 

DOKTOR 
Necaettin Atasagun 
Her giln s:ıbahJan •ekiz buçuğa 

HABER - :A.lCeam ı>ôStan 

- ve üşütmekten 
a at nız el 

a ıl 
k il 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartm;:nlan ikiııci daire 

1 

17 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.-a 
dar hastalarını parııs z, Kurun, Ha 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların ay sancılarını derhal 
ve 12 lik amba!ajlarını ısrarla Eczanelerden 1 lik 

ber okuyucularını dakupon muka· 

bılinde muayene eder. Telef: 2ö!153 

i t:ecrübe ediniz. 

Soğuk algınlığının 

bu ilk alametlerini 

fiKiPin 
ile bertaraf etmez. 
~nlz birçok ağir 
h~t.aiıklara tutul
mak tehlikesi ba§ 
göstermiş demek
tır. 

fiRiPin 
Bütün ağrı, SIZI ve 
sancılan • derhal 

dindirir. Gripe, ro 
matizmaya, diş, si
nir, adale, bel ağ
rllaı ile kITkihğa 

karşı bilhassa mU
css:rdir. 

icabında gUnde 3 kaşe ahnablllr 
!sin ve markaı: ına dlkkaı. Takllllerlnden sakınımz. 

-

Italyan usulü safi irmikten yapılan 

L 
·.tARKA GLUTEN MAKARNASINI 1STEY1N!Z .• 

Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 

Fabrikası: Gala tada Necatibey caddesi No. 167 
MAKARNACILIK TURK LTD. ŞİRKETİ. Telefon: 43481. 

-· 
11 ••===:::au1 llr. Suphl Şenses amanm::ta ... 

1 
l~r:ır.yollan hastalıkları mlllehnssısı 1 

Beyoğlu Yıldız s n"ma. ı karşısı LC'kkr-o Apt. Muayene 4 ten sonra H 
Cumartesi fakirlere paramz Tel. 439.24 •: 

:=::::c-·ı m::r:===: =· ı 

Taklitlerinden sakınınız. 

J" 24 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN SiGARA 

15 

• • 
geçırır. 


