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AVusturyada intihar salgını 
1.700 kişi 

Son bir hafta içinde 

intihar etti 
Eski dahiliye nazırı, marul bir tarlb~I 

\te bir gazeteci de kendilerini öldUrdtller 
• ·~·1· 1 : ... • • • · ' · · , Naziler Şuşniği 

• • 
:ne yapacaklarını 
t bilemi~orlarmış 

Viyana, 20 (A.A.) - Royter bll
dlrlyorı 

DUn haber verilen intiharlar ara-
' ıında, eski dahlltye ve emniyet nazı

'tiycıNCJtlıl tev'Td/ edUd~ ~lenc11 
me,hur rahudi Zengin Baron 

Lui Bogild, 

n Sturmen ile meşhur Noye Fraye 
Presse gazetesinin baş muharriri 
Kurt Donnenfeld ve maruf tarlhşl
naslardan Frldelln isimleri de var
dır. 

Parlı, 21 - !nUhar salgını de 
vam etmektedir. Yeniden 60 intihar 
olmu, ve bir hafta içinde, muhtelif 
sebeblerden dolayı intihar edenlerin 

... Devamı 4 nncnde 

lngiltere, prağa 
Alman taleplerlnl kabul etmesi için 

tavsiyede bulunacak 
Çek de• harp tıli• .... 
emberlayn hükumeti Fransaya 
~ardım edilmemesi fikri·ndedir 
l»uiı 20 -r Çek hllktlmetl, Alınan ekal. Sallblyettar siyasi mfiJabfUer, Avus.. 

ltnunın mukadderatını tanzim etmeie tul"Y8.nın ilhakı keyfiyetini, Çekoslovakya. 
~ı,ırken, askeri makamlar da mildafaa ya karşı bir darbe takip etmedili cibet
~dbirlerln i alıyorlar. Kabine Çek Alman. le, Jgllterede kabine bubraniyJe muhafa. 
ı....a:'na muhtariyet vermeli ve Almanlan zaklr partinin ikiye ayrılmasının kaUyen 
.. IU(6ınete davet etmeli dllşilnilyor. 

bu noktalar 18 •ubat 1937 anlannasının önüne geçilmiş oldutunu beyan etmekte. 
.... __ y y•.. dirler. 
~kil tatbike konmasından ibarettir. 
UQ anlaşma mucibince, Çek hfiktlmeU, Al- Ayni müşahitler harici siyaset bakımın 
1'atı ekalllyetinln Çekoslovakyadakl vazi- dan Jnglltere hükumetinin uziyelinl şöy. 
~erini alAkadar eden bazı prensipleri le tesbit etmektedirler: 
-ıı1ordu. 1 - Çekoslovakya meselesinde, Jngtl. .,raa hllktlmelf, Alman ekalliyelinln tere hllkfımeU, Alman iıteklerinl tatmin 
~lannı ltanuntleştirmek zamanının sel- etmek maksadile, Alman - Çek hududu. 
•ıı kanaallndeatr. nun hafifçe tashihini kabul etmiştir. sn. 
~ndra, 21 (A.A.) - Havas 11Jansı mu- det Almanlarına muhtariyet vermesi için 
~rlnden: _. Devamı 12 tncfde 

L:ehistanda litvanyayı 
· tazyik siyaseti 

takbih adi.idi 
litvanya, Vilnanın ilhakını 
elan tanımadığını bildirdi 

ti~ ~SPm1lurrci8i Antana.! Smetcma <ıf1rri!J1e bir arada.. 
· W"' Yum 4 Onciide 

lngiltercnin anavatan ve Akdeniz filo1aruıa mansup gemilerden birçoğu, bir 7w./tada.11"beri Atlantikte büyük ma
ncıırıılar yapmaktad.ır1ar. Re.!imde bu gemilerden Nel:Km, Mal.aya ve Var8]Jit bu manevrada görülüyor. 

lsviçre manevraları 
ltalyayı tahkirmiş 1 

ltalyan gazeteleri bu manevraların ltalyada 
hayret ve teessürle karşllandığını yazıyorlar 

Roma - Berlln mihveri lsvlçreyl " Milletler Cemiyetine yataktık 
etmekle itham eder ve Milletler Cemiyetini hudutları 

Jçbllle bHJ rmamasıoı lsterıe,, lnatltera ne ıapacak ? 
Rmaa. ıo (U.) - lnion onluauama mJ'" o&daluml ve itaba Jçln J>lr lahtlr J11r dolurabilecet mahf)'ettedir • 

yakında İtalyan hududa boyunda mane•- mahiyetinde bulundulunu tasrih etmekte- İsvl,._re e ....xre.. 
talar yapacalı hakkındaki haberler. bn- dlr. Y Y 5v 

rada fena karşılanmıştır. Bu pzeteye söre, bu teşebbüs ttalyaya Bem, 20 (A.A.) - Askerl manevralar 
Giomal D'ltalia gazetesi, bu Jıaberln karşı lsviçrede zihniyetin delişlijinl gös hakkında İsviçre hüldımet mahafilinde 

"derin bir hayretle karşılandııtını., kay. termektedir. Jlalya bunu büyük bir tees. söylendiAine ı~re, diler deTlellerln sillh
detmekte ve bu manevraların "İsviçre or. sürle karşılıyacaktır. Çünkn bu manevra- Janması .karfısında İsviçre, milli müdafa
dusunun mutat faaliyetinde emsali geçme- lar Jsvlçre efkAn umumiyesine bir ltal. asına modern bir şekil ,·ermek ve bir 

lngiltere ile 
ticari ve mali 
müzakereler 
Faal bir safhaya 
girmiş bulunuyor 
Londra, 20 (A.A.) - Bir mUddet

tenberl cereyan eden TUrk - lnglllz 
ticaret ve finansal mUzakerelerl faal 
bir safhaya girmı,ur. Başlıca, Ttır
Jdyeden lnglltereye kA.fl derecede 
ihracat mevcut olmaması yllıQnden 
halen sakat itlemekte olan 
Ttlrk - lngillz klerlng ststeml-
tetklk edllmektedlr. Bundan baş· 

ka, Ankaraya beş senellk pllnm tat
bıkma lmkln verecek ticaret kredi· 
lerl yapılması meselesi de tetkik e
dlllyor. Bu mUz~kereJerde bir istik
raz meseleelnln mevzuuba~ls olma
dılı btıdlrllmektedlr. 

Nakit lılerl umum mndnrtı · 
Londraya gidiyor · 

Ankara, 20 (A.:A.) - Haber aldı
iunıza göre, maliye vekA.letl nakit 
işleri -umum mUdilrtı B. Halit Nazmı 
Keşmir, yarm akşamki trenle Lon
draya hareket ~decektlr. 

Bu seyahat bugün verdiğimiz Lon
dra teJgraında gösterllmiş olan kle 
ring mUzakeratı esnasında bir müte
hassısın bulunmasına lllzum basıl 
olmasından dotmuotur. Kıymetıl 

mallye mUtehassısımızın seyahati 
takriben Uç hafta kadar 11Urecektlr. 

Garsocuo cinayeti 

Zina iddiası 
varit görülmedi 
Katil bUJ(ID tevkif 

edlldl 
_.. Yazın 12 incide 

yan tehdidi karşısında bulunuldutu zeba. mnddeltenberi blllün hudutlannda talim
bını verecek ve ltahıı aleyhinde cereyan. Jer yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bir Fransız gazetesi yazıyor: 

Almanların şarka 
dogru ilerleyişini 

Türkiye· durdurabilir 
Hltlerln Balkan tstlUlMına karşı lnglltere 
ve Fransaoın tabii mOtteflkl Ttlrkly~dlr ·. 

-
PARIS.öiiEn 
W .....ı. w a:ıu 1111 una. 1111-. n ı•• 

b · - n .., =' +s _ rLown • t · o o 

Nokl.ettiğtmiz §O'Janı dikkat ma 1..-aleyi ya:ıcm gti3et6ntn baf~ 
_.. Yazı111 l2 l11clcfe 

· RodoPlu Güzel Kız 
VE 

SAFO 
En mahrem, en memnu 
zevklerin, lezzetlerin ve 
şehvetin dftşknnn; en 
gtlnahkAr aşkların ıalrl •• 

Yazan : Nizamettin Nazif 

-

Açık denizlerde gemi dolaıTtıran 11e doku:: TGfOa gemiatnin mtWı. 
ftUXJ ettiği bir gemiye uluorta 8t.ıldıran bir lcadtn... Çıp1a1c etiM ktr. , 
mızı bir entari geçirmf§ti. Y a1coM 11e ete ği aUtt1 wraklarla rillü 
olan bu ent4ri kol.!uzdu. Boı tarafında kaMğwJ dofru ~im 
bir yırtmaç "OOrdı. Baçlan riJ:ı:gdrda tel tel UÇf.l§tlyclf', h ril.ı'gdr 
yırtmaca wrdukça bir bayra"k gibi c14lg alana" meği, aom tner. 
menlen yapılmtfCI beuiyen oOcudunu Mı yfUc bCr ctJmerfJUde g&. 
1m'e trwa/ efflriyordu. 

Boatln 5 lnc1 sayfamızda bulacaksınız 

1 . 

! 

' . 
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1 ki mezar~ık ~ardır. Musevi ve Leh :i 
il cenazclerı daıma bu mezarlığa def. I: 
'I nedillr. Ve bizler Tünel başı otomo· i li bllcileri, Kuledlbl Musevi slnago. f Vış Siyasa 

Bu bir 
kolera il 

ğuna yakın olmak be.sebile daima li 
bu mezarlıkların bozuk yollarında li 
uğraşırız. : 

Şişli - Zlnclrllkuyu yolu o kadar İi 
if bozuktur ki, esas şose kaybotmuo • ~ ti tur. Kunı havalarda kırdan ve tarla 

1 d ' 
!t içinden mU~kUlltla ge;ebtJlrlz.. Yağ. i 

S a g 1 n 1 1 r ııı murtu ho.vadn ise bu yo!dan geçme- ıı 
• :J nln lmklnı yo~ttur. O znman da ga. • 

Yazan: Nizametlln Nazı . jfı vet dik ve çok bozuk olan Ortaköy ! 
T ·ıt Portakııt yokueundan bin mUşkülM· i A ~YANIN, A\'USturyayı ı ta ve cenaze arabasını dayanarak çı- i 

!§Sal ve "ilhak'' etmekle muz. fi karmz. Gazeteniz vaı.ntnsile alAko İ 
tarih dUnyaya mllcerred bir facia sey- :i d!!.rlarm dikkatini çekmenizi rica e· ~ 
rettlrmiş olmadığını iddia edenler, her h ,.,.,.ı.,,... I! 
~ bAdlsclerde davalarının yeni bir m:::::::::::: ••• ::::::::::::::::::::::::::n:==::::::a 
lapatını buluyorl:ır. 

!ote Polonya, A vnıpanın göbeğinde. 
ki Litvanyayı bir yan müstemleke 
haline soktu. Belki bu yan müstemle
keden, Almanya, ynnn blr nsJnn payı 
anyacak, belki de Memel limanı bir 
Şanghay'a dönP.cck. 

A\TUpah olmanın ve muasır Avru· 
P:\ medeniyetinin çocuğu eayıtmanın 
dn bir manası kalmadı. Şimdiye ka
dar yalnız şarki, cenubi, garbi veya şi. 
mali Afrikalı ile uzak earkhya ve Po
JJnezyahya mukadder sanılan kötO a.. 
kıbetin, yani siyasal koleranın, bir sal. 
gm haUnde A vnıpayı da sarmaya 
ba.ş!adığı görUlüyor. 

KUçUk Avrupa dev!etlcri, istiklAllc· 
rlni ard arda kaybe~iyorlar ve bir A. 
vuııtıfty~Ir. bir Utvanyalı, bir ltwi!:l"e
ıı. tıpkı bir Habr.ş gibi, bir Mançu ci· 
bl, Fi~d!~i kıyılarının bir rencisi gibi 
osirleı;tiı'llme kJslrsıcına tutuluyor. 

Lltv:ı.nya hM~sesf:ıden !ônra Ro
ma - Berlin ·Tokyo mihverinin Var. 
eovadan da geçmeye b:ışlndığına ınan
ma k lfümn~c!di~nl buraya kaydettik. 
ten sonra. İsviçre ile İtalya arasında 
beliren yeni hftditeye temas edcllm: 

- İsviçre ne yapmı§? 
- lt:ılya hududunda bir askerl ma· 

D0\'1'8, 

- Peki, mnncvrn yn..,:ı.n kuvvetler 
yo.nl:şhkla İtalyan hududuna. mı geç. 
mi~lcr? 

- Yoook-
- Manevra esne.smda top, tUf enk 

atılmış da, mermllerc!en biri ezkaza 
İtalyan topraklanna mı dli§J'll~? 

- O da değil. 
- Polonya - Litvanya hududundaki 

gibi blr karakol neferine "isabet" mi 
vaki o'muş? 

- Ne münasebet efendim? 
- Bu manevra ile İsviçre İtalyayı 

tehdide mi kalkışmış? Manevrada as. 
kerl bir nUmaylş manası mı varmış? 
Manevra ba.,ıam:ızdan önce veya bn~ 
ladıktan sonra tsviçrenf n Roma sefiri, 
Itatya Harici>•" tfozın c:r,noya bir ut· 
Umatom mu verml"; •'Eğer lstediği
mlz ceyle.rl 48 enatte yerine getirmez. 
seniz hUldımet!nt mevcut vaztvetın de
vannna ubammW edemiye~ktlı-,, mJ 
demiş? 

- Hayır. Masum f svl~ bir btlyOk 
devle~ln normal zamanlarda hudurl. 
Jarda bulundurdu~ gUmrUk te~ldltı· 

tmdnn farksız olan bir fırka.sına ''arn
zi tatbikatı" yaptırmak istemiş. işte 

bu kadar. İtalya pürhiddet ortaya cı. 
kryor. Bir asnbiyet. bir deh6Ct. De
meyin gitsin. Roma gazeteleri ate§ 
pUeki\rUyor: 

Avrupada değil de, umumt harpten on 
yıl önceki A vrupada ve hatta bundan 
birkaç yıl önceki A vru:pada slSYtenmfş 
olsalardı, İsviçre gibi bir küçük devle. 
tc bundan büyUk tese!li verecek bir si· 
yasal rc-;ete bulunamnzdı. 

Fakat bu sözler. bugünkU Avrupa. 
nrn, bilhaESa küçUk devletler için pek 
zehirli olan, hnvnsı i'1inde söylenmek. 
tedlr. 

Lftvanyada, AVU8turyada tecelli e. 
den elim akıbetten sonra söylenmek· 
tcdir. 

f ngilteren!n Ce!toslovakvayı milda. 
taa etmek taahhUdUnde bulurunadığın1 
ısrarla teh-rarladığı günlerde söylen· 
mektedir. 

Litvanyadan sonra Letonya ve :Es· 
tonynn.ın da. mukadder tchli!reyl duy· 
duklan günlerde söylenmektedir ve 
bu ~ı~i~J ~çhbü~l.Aif.l!ldp&tmekte 
olan bir minimini lsviçreye Domo 
d'Ossola'dan fıs11danmnktadır. 

ltalya'nm !svf-:re hududundaki çolt 
ştıin istasyonu Domo d'Ossola, bugU· 
ne kadar lsvlçreyc b(;p zengin seyyah. 
larla. dolu Scmrılon clcsprcslerl göndcr
mtgtL tsviçrenin lt:ılya hududundaki 
Brleg ittssyonunun barmda kız!ar 
Domo d'Osso~a'dnn gelen trenleri hep 
giller yilz!e ltD.r§Jamışlardı. Bu hal Do· 
mo d'Osso!ad:ı.ki huJud işaretini ve ls. 
viçreye yakın hudud !stnsyorua.rmı 

slisllyen :;!çeklerin, toprak saltsıln.r ye
rine, çelik barb ml~fcr:erlne ekilmeye 
b:ışladıkl<:.rı güne kadar devam etti 

Şimallnde ve şimali şarldslnde ırk 

esaslarına dayanan bir Cermen lmpa· 
ratorluğu ve cenubunda bir Romen 
lmp:ıratorluğu beliren ktiçücUk İsviç
re, elıalisinfn d~rtte iki buçuğu Al
man, d6rttc biri Fransız ve geriye ka· 
lan yarımı İtalyan olan bir devletçik. 
Ur. Bu devletçik Roma - Berlin mih\'&-

rinin, milliyet mefhumunu anleyı~a ve 
ifadede gösterdif;'i "yenilik" karş:ısm. 
dıı tereddfide dUşmez de kim düşer? 

Ka'dı ld dUne kadar dünya sıyasasınm 
en enkin unsuru olan İsviçre bugün 
Roma • Bertin mihverinin en bUyUk 
dUşmanı olan Milletler Cemiyetini ba. 
nndırnıaktadır. Roma • Bertin mfhve. 
rlnin böyle bir lsviçreyl ''cezalandır
mak" ~emlyeceğlne namı lnarulabt· 
Ur? 

Düne kadar tsvic;re Milletler Cemi. 
yetinin kirayla tuttuğu b!r ••otel" di. 
Fakat Cenevrede muazzam bir Millet· 
ler O>mivcti snravı kurulduğu gün. 
denb~l Roma • Berlfn mfüverine ateş 
pUskUren bir kUrsUye ••vatanda~hk na
ycsl,. bahc>ctmC111 b:ı'11n?l"~ ıc~"~'l'. Dt•n· 
ya.nm herhangi bir tarafında bir gar.e-

uısvlc:.renln hududumuzda manevre 
yapmMını 0,1•1 blr haYret:e karvılryn- 1 
ruz.. Bu nevi tc~bb!isler lsviçrcde f. l 
talyaya karşı yen• hı,. "'hniyet belirdi. 
ğiııc deWet eder. ltalya bur•• bllyUk 
\.;r ~le kof'!iılıyac:ıkbr r:tinkU bu 
m&n1>1"'8.lar isvlcre pf"l<!n umumtye21l· 
ne b:.r f .... ıyan tehdidi lr"-,ııunda bu. ı 
Junulduju zchabmı "~ıJar-•ktadır. Bu 
ııovl manevralamı. ··~ -"·rluawı· ! 
da mutad bir taaUvet,, olarak tcfstrl. I 
ne l~ yaktur.,, . 
Eğer bu sözler, bu.Unkll esrarengiz .. 

H:ılırnfnrını enl:ıtnn 

CE\'MS ~onont 
l?ntclllr.enl'I Se~l~in en mr$htu raru~l:ınnı!nn 

'rEFRIKA 

NO: 68 

Benim vaz1fem her ııUn limandan çıkan 
gemHerln adedini ve mablyellt>rlnl 

bildirmek ti 
Şa§ırmı~ görünerek sordum: 
- Af dilemek mi? Neden? 
- Meyhanede ilk defa görUnce ben 

ıeni hafiye sanmı§tım. 
- Hafiye? Beni mi ?. 
- Evet.. Ne yapanın, herifler aöı· 

lerjmiıl dinleyip bizi kodcae tıkmak 
için her kılığa giriyorlar. Bu ıebeple 
yeni gelenlerden §Uphe etmemizi tabii 
gör .. 

- Hakkın var. Onun için ben de sa· 
na kızmağı aklımdıın bile eeçirmiyo • 
rum. Maam:ıfih ben ıeni ilk görüşümde 
bile dcrh:.: hükmUmU verdim: Sen fev· 
kalade bir kobaday·sın •• 

baıı evraklar vardı ki beni ele ve.rmek 
için kafidir. 

- Ne İ§ yapıyordunuz?. 
- Onu b:n de pek iyi bilmiyorum .. 

Benim vazifem her gün limandan çık&ın 
gemilerin C);iedini ve mahiyetlerini. bil· 
dirmekti. 

- Harp gemilerini de mi? 
-Evet .. 
- Bu maltlmatı kime veriyordun? 

- ArtUr Brigeye •• 
- O ne yapıyordu?. 
- Londrada Kingı Rod 82 numara· 

da Hana Fuş isimli bir zahire tilccan· 
na •• 

- Evet, öyleyimdir! Sen kim!in?. - Hans Fug mu? Bu bir Alman is-
- Sen hiç irlandaya gitmedin mi? mi. .• 

H Bu adam bir Atman olaeako4 - ayır .• 
- Beni niçin tanımadığ~nı §imdi enlı· VUJ Cons homurdand: 

yorum. trhındaya gitımi~ olsaydın, Con - Almansa ne olurmuş? Para ven· 
Flann·•;:!en iıminl mutlaali duyacaktın. yor ya, sen ona bak .• Paranın kokusu 

- irlandada sen meşhur musun? olmaz .• 
- Sen burada ne kadar meşhurszn - H:-~dan var .. Ancak bu adam ıi· 

ben de IrJandada o kadarı On seneden· zi emrinde casus gibi çalı§tırıyorra 
beri orada yapıl:ı;, mUhim ••Jş,. !erden mesele değişmez mi? 
bep3inc ort3.ğım .. Zaten bu şöhretim Sarardı. Heyecanla sordu: 
ylizlind:on memleketi terke mecbur ol· - Casuıluk mu?. 
dum .• polis artık izimi bulmuştu. - Evet, er.sus~uk.. Bunda §Üpheye 

- Niçin ı.eni a~kere almadılar? mah:ıl yok .. Bir zahire tUccarının 1ngil· 
Gül:rek cevap \•erdim:.. tereden her gün hareket ~den gemilerin 
- latediler tabii amma ben gitme· listesine ne ihtiyacı var? Her halde hrı-

dim.. ber verip torpilletmek için.. 

- Kaçacaksın hı:.? o halde §imai Villi Cons kekeledi: 
hapı yuttun!.. - Eyvah l Eğer öyle ise vaziyetim 

- Korkma sahte evrakım ... ar.. müthiş!. 
- Şu haMe buradan kurtulabilecek· - Evet, asker! hSkimler karşısını 

• çıkarılır!an kurıuna dlz:ilmen mukad • 
ıın .. 

_ Evet.. Oyle sanıyorum. derdir. Fakat belki bir kurtuluı çaresi 
vardır. 

- Sanıyorum deme, kurtulman rnu· 
hakk~k. F.atçaı ben maalesef seninle ay· - Nedir o çare?. 
ni va;iyctte değilim Kodeste kalmak- - Her ıeyi itir<ıf edip casuıluğu bi· 
tan korkuyorum.. terek yapmadığını an!atmak .. Arkadag-
• • • y ;....,;,ıı • 

1 
ı.. " -ı • • • lannı yakalatırsan hafifçe bir ceza ile 

- OK canım .• 
Evet t. Dil k d ı d bi yakayı gıyırabitirsin b:lki •• - , eve . n ır a a; ar an · . • 

rlni y:t!ca!ad tar .. Brige isimli biri. Ben Şıddetle itırnz etti: 
onunla ortak çalıçıyordum. Ozerinde - flayır, hayır! Arkadaılan asla e· 

le veremem. Kancıklık bana yakl§maz.: 1. 

tenin Uç dört satır yazısına bile ta. 
hnrnmUl edemlye!l ''Roma. Berlin11 hu· 
dudlıırma dört ııdım yakın bir lsvlçre. 
den gelen ve gelecek olan homurtula. 
ra tahammlil etmek ister mi? 

Hem tsvlçrenin iBgalinde sembolik 
bir nıaııa da bulabilirler: 

Roma • Berlin mihverine dilşman 

cephenin umumi kara?'.gfilıını tahrib" 
gibi bir mana. 

Binaenaleyh; 
1 - !svlçrenin eilAhlanmasını ve 

kilçllk ordusunu bu silahlan kullana· 
bilir hır hale so!onasını ltaıy:ı!nm 
"mazur" görmesi Uizımdır. 

2 - lsviçrenin Çekoslovakyadan da· 
ha aı bir tehlike karşısında bulwıma. 
dığına inanması gayet tabiidir. 

3 - f talyadan gelen hiddetli sesler
den mil-verin, .. tsviçı·cnin kannı ta· 
mnmlarnaya" da karar verdiği anlaşıl· 
maktadır. 

• • • 
Burada akla şu sual geliyor: 
Acaba İngiltere, Roma • Bertin mfb. 

veri karşısında lsvlÇreyi mUdaf aaya 
lilzum görecek mi? Yoksa Cenevrede
kl Milletler Cemiyeti binasını Alman 
ve ltnyan bombalan ·'h~k ite yekean .. 
ederken de ••hft.diselerln inkişafmn ln
tizaren•• susmayı ve bek!emeyl ( ?!) 

mi tercih edecek? 
Nizamettin NAZiF 

Tcn\tcn Amca 
ve keCID 

Hay:ludun kendine göre ahlAkı var· 
dı. tsrar etmiyerek babsi değittirdim :. 

- Polis evinde gUpheli evrnk bulmaz 
inpallht .. 

- Bulamazlar. Bulanm alnıru karıı· 
tanm!.. 

- Öyle deme.. Ne mahir polisler 
vardır, ya bulurlarsa?. 

- Bulacaklarını t:ı!lmin etsem bite 
ne yapabilirim ki? Burada delikte iken 
evimdeki evrakı yok edemem ya .. 

- Hakkın var, p1kınlık1a bunu dil· 
şlinmemiştim.. Vaziyet hakikaten kar· 
mo karışık •• 
Düşünür gibi yaptım. Sonra: 
- Dostlarından birine bab:r vermek 

imk~nı da bulunamaz au? Bu dostun 
gidi? evrakı imha eder. 

- iyi söytuyorsun amma ırkada§ll· 
nma n~m 1hab:r vereyim?. 

- Ondan kolayı ne var? Eler beni 
tahmin ettiğin gibi, yann serbest bırı· 
brJarsa ben senin istediğini yaparım .. 

- Yapar mısın?. 
- Evet .. Niçin yapmryayrm?. 
Villi Cons yilzllme baktı, tereddllt 

eder gibi idi. Fak<)t bir kaç saniye son· 
ra karanru verdi ı 

- Beni dinle, dedi. Sına itimadım 

var •• Muhtemeldir ki Brigenin Qzerin· 

de bulunan evrak yUzUndcn arkadaıJa. 
nmdan bir çoğu tevkif editmit olusun. 
Bu sebeple onlardan hiç birine gUvene· 
mcm. Evr..W evime gidip sen imha e· 
der1lin •• 

(Devamı t>aT) 

---------
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dl,a!JQ,ta daic -Bir cevab 
G EÇENLERDE Bay Peyami Sa.. 

fa'nın bazı efkAn hakkmda 
düşUndüklerim.i yazmıştım. Buna bir 
a:vab verdi Vıı? nüanslara daha ziyade 
dikkat edilmek şart.ile mlina.kaşa ede. 

~Ueceği.mlzi ihsa.8 etti. Belki de ben 
öyıe anladım; çUnkU Bay Peyami Sa
fa bin bir nUaruı göı.ettiği için ne de
::k istediğini katiyetle kestirmek da
l . a kabil değildir. Hiç olmazsa benim 
~ın. .. 

r> 'Yanlış anlamı§ olacağım ki, Bay 

1 .. ~nıi Safa benim gibi, ellerine aldık· 
'<lll nıevzuların kafasını gözünü yaran 
abda.ın1arıa konuamak istiyemiyeceğini 
ildirdi. Yani ba.na haddimi bildirdi. O 

r.aıısı (Cumhuriyet, 18.3.1938) fevka. 
tde hoşuma gitti; kesip saklamadım 

'tna dostlarımın bazılarına onu oku
~alarmı tavsiye ettim, onlar da hoş. 
tndılar. 

lladdimi öğrendikten sonra kendisi
ile cevnb vermeği lüzumsuz buldum. 
Zaten ne cevab verebilirdim ki? Ba
ba: "Sen böyle §eylerden anlamaz. 
lın: sen eline aldığın mevzuun kafası· 
llı, gözUnU yararsın,, diyen bir kimse. 
r,e: '"Yok ben anlarım!" diyemem ya! 
J\sı1 sen anlamaz,,ın!'' gibi cevablar 

da hiç bir zaman hoşuma gitmemfır 
~· Hem Bay Peyami Safa'nm, kendi!. 
lni alAkadar eden meseleleri benim 
~~Yamıyacağımı söylerken hakııız ol. 
b U~ndan emin değilim. Ne filosoflan 
llırıın, ne de ilmf nazariyelerL .. 

\ nundan biç bahsetmiy~cektim. Fa-
at bugtinkU (pazar gllnU) Oumhuri

~et gazetesinde benim bir karikatürüm 
"1.llunduğunu haber verdiler; merak 
~ip aradım. Meğer Bay Peyami Safa
btn, "Server Bedi" imzasile kaleme al· 
dığı haftalık şakalar arasında fmf§. 
~Y Peyami Safa benim kendisine ver. 
~ğirn cevabdan blr cUmte alını§, onun-

1>( alay ediyor. Cümle §ti: "Yeni çıkmı 
ll ,. mecmuada çıbın lM ya%131ndan 

ı,. fıkrada bah.~Btmi§ olan bir muhar. 
~r arkadaşa cet'® 'Verip ondan birtcı. 
t nı §eyler 80TUyor .. ,. Bay Peyami Sa
~ bunu me§hur: .. Bir berber bir ber
"Sa. re ... ,, cümlesine benzetiyor. İyi ama 

Y Peyami Safa'nm veya Bay Server 
~i'in karileri, o cUmlcdeki •'soru
~r"' fiilinin falll kim olduğunu merak 
ttznezıer mi? Eden biri çıkabilir: te
'adiif en benim yazımı görürse o cUm. 

~: Bay Peyami Safa'dan bahsedil
~gını de öğrenir. O zaman cUmlenin o 

dar garib olmadığını da • Uslftb me. 
'tlelert ile biraz olsun uğraşmışsa -

~lar. Bay Peyami Safa, yamıının çık
'rtı. tı nıccmuanm, kendisinden bahseden 

llharrfrin adını söylemek istemiyor, 
~ları ••yeni çıkan bir mecmua", ''bir 
~ lllıarrır arkada§" diye anlatıyordu. 

llfrn cümlem onun yazısındaki par
~larıa vücude gelmişti ve ancak so
~· Yani " ... cetıab umip ondan birta. 
~ nı §eyler MJruyor, kısmı benimdi. 
~ansa uçsuz bucaksız bir kıymet ve
a Bay Peyami Safa, böyle şeylere 
~ba neden dikkat etmiyor? 

llı a~~· elime aldığım mevzuun kafut. 
~ CozUnU yardığım gibi :&y Peyami 
.._~fa da, mUnakaşalannda karşısında. 
•ın: On 1 her vasıta ile mahvetmek ister. 
~Un Yalnız söyledikleri ile değil, hu
b i hayab, siyasi akideleri, anası, ba-

e·~!. ile de meşgul olur. Ahmed Ha-
81!n ın arnbhğmdan, Nazım Hikmet'in 
~l'asi kanaatlerinden, şunun ailesin· t·:: bunun kaynanasından bahsettiği 
~ ı. Ne yapalım? o da işte öyle •.. Be. 
t"tn de muallimliğimi tutturmuş. Öyle 
~ınteıer yazan adamın mekteblerde 
i kç.e okutmasına akıl erdiremediğini 
~ ediyor. Kendisine yanlış malt'.\
t at Ye.rınişler, ben "mckteblerde tUrk. 
~~kutmam", fransızca öğretmenL 

~ e~~ Peyami Safa'nm da, Bay Server 
'tin dı ın de benim hakkımda söyledikle
~ e kı?.tnadım. Artlk onun böyle ha.re
hat etmesine alıştık. HattA benden 
~hs~erken ''arkadaş", "dost" keli -
~erını kullanmasına dahi kızmıyo-
1ll · Zaten bir zaman kendisini. ara. 
ı~aki birtakım dU§Ünce, mizac fark
' a rağmen dost sayabileceğiml 
~ lttnrş, kcndlsile arkad~lık etmiştim. 
,:7111dığınu eonradan, hüzUn duyarak 
"tadna. 

Nurullah AT AÇ 

ispirto fiyatları lstanbulda 
arazi tahrf ri 

CUMHURiYET' de 

Hatay nızamı 
önünde 

Fransız - Türk 
münasebetleri 

ucuzladıktan sonra Bu yakıolardıJ. netice
lenmek Uzeredlr Kolonya fiyatlarını da indirmek Blltlln memlekette oldulu gibi, vilAyeti. 

mlı, dahilinde de geçen scnedenberl de
vam eden arazi tahriri işi neticelenmek 
üzeredir. Esasen dllter vilayetler tahrir i
şini şlmdi)'e kadar tamamlamışlardır. Fa
kat viJAyetimlzln çalışan tahrir komisyon. 
tarı birçok müşküllerle ka~ılaştıkların
dan burada tahrir biraz uzamıştır. 

. 
Y UNUS NADi, Cenevre mliuıkereltri. 

nin bir kere daha Türk noklai na.:a. 
rının doğruluğunu kabul ue ttıbit ettiğini 
yazdıktan •onra diyor ki: için tedbirler ahnıyor 

Sıhhi ihtiyaçlar için fazla miktarda ı 
kullanıldığı dütünülerek ispirto fiyatla
n yüzde otuz bet nisbetindı ucuılatıl· 

DUf, bu tenzilatin tatbikine ayın on be

tinden itibaren batl<ırırmıtı. Fakat is
pirto fiyatları ucuzlamıt olmasına rağ· 
men kolonya ve emsali maddelerin fi· 
yattan hiç indirilmemittir. 

bpirto fiyatlarının indirilmea~ hü
klımet tarafınldrcı hayatı ucuzlatmak 
için altı1an tedbirlerden biridir. Fiyatı 

yilzde otuz indirmekle inhisar İdaresi 

Yakalanacağını 
anlayınca 

Eroin paketini 
yuttu! 

Hastahanede midesi 
temizlenerek 

kurtarıldı 
Sabıkalı eroin satıcılarından Toygarte

peli Muhiddin dün füküdarda iskele mey. 
danında ollphell bir nziyette dolaşırken 
yakalanmış, üzerinde arama yapılacatını 
anla)•ınca elindeki eroin paketini yut-
muştur. Muhiddin hemen Haydarpaşa nü

mune hastanesine gôlfirülmfiş, orada mi. 
dest temizlenerek eroin çıkarılmıştır. 

Bundan başka Tabimde şDpheli vazı. 

yette dolaşan lsmafl oğla Refik de cevrlJ. 
mtı, Ostnnde bir miktar eroin bulunmuş
tur. 

" Ticaret 
muvazenemiz 
ihracatımız llbalAtı
mızdan fazladır 

Yapılan stntistikler, 937 senesi ticaret 
muvazenesinin iktlsadiyatımız için ümit 
edlldiAi gibi müsbet şekilde netieelendi~i
nl barlı bir şekilde göstermektedir. 

937 senesinin on bir ayında ilhaltıhmız 
101276000 Türk lirası, ihracatımız da 
H7158000 T!irk Unmdır. Aradaki fark 
15882000 liradır. 

218434000 lira tutan dış ticaret yeklınu, 
geçen senelerin ayni devreleri nazan iti-
bara alındıAı takdirde 1936 senesine na
zar:m yüzde 19.3, 1935 senesine nazaran 
yüıde 30,2, 1934 de göre de l"Üzde 35,7, 

1933 senesine nlsbelle yüzde 44,1 nisbetin 
de artmıştır. Bu rakam, a)·nl zamanda son 
allı senenin en yüksek rakamını te$kil et
mektedir. Ticaret muvazene.si bakımından 
bu 11 aylık mukayese ticaret muvaıene-

mizı.Jekl iyi ve sallam gidişi tok iyi s5s. 
termektedir. 

1937 senesinin 11 ayı zarrındakl ihraca 
hınız 117158000 lira olmasına mukabil, 
936 9Cnesinln a~·nl devresindeki lhracatı
mtı 99397000 liradan ibarettir. Bu suret
le yOzde 17,8 bir rallalılc vardır. 

lthalAtımıza gelince, 935 senesinde 
82.218.000,936 yılında da 83.M6.CIOO liradır 
937 senesinde 101.278.000 liraya çıkmış 

hr. Demek oluyor ki, ithallıtımızda da 
1935 sene.sine nazaran yüzde 23,l n 936 
senesine nazaran da yQıde 21,1 nlsbetin. 
de bir yükseklik vardır. 

- - -• Bilecik, Buna BaJlkeslr n Canakka. 
lede bu sene ruam mücadelesi yapılacaktır. 
Bu dört vlltıyctte 64000 at muayeneden 
sececektlr. 

• Adliye vckAleli, ticaret odalanna bir 
tamim göndererek icra ve iOAs konununda 
yapılması icap eden tadilAt hakkında mü
talea sormuştur. 

• İzmir lisesinden yetişenler 26 mart ak
şamı bir Ege ıecesi tertip etmişlerdir. Bu 
1rcee7e saylavlar, valiler davet edilecekler. 
dlr. 

• Şehrimizdeki ekalli:retlere ait vakınarı 
idare etmek üzere işten anlayanlar Vakıf 
müdürlü{tüne davet edilmişti. Yakında, 
bunlar orasında bir Smllhan yapılacaktır. 

• Amavutlulun Gevsill kasabası halkın
dnn Nazım isminde birisi vil4yete milra
caat ederek bir bostan içinde derine ara. 
ma müsaadesi istemiştir. NAzım gördilAü 
bir rilya Qıerine orada derine bulundu. 
Junu "keıff.. etmbUr. 

varidatından senevi yanm milyon lira· 
ya yalan bir para kaybetmektedir. Hil
kQmet, vaıridatındaki bu eksikliğe, aırf 
halkın umumt ihtiyaçlardan olan ispir
toyu daha ucuza istihlak ~ebilmesi 

için riza göstermi§tir. 

Fakat, bu fiyat tenzilatından yalnız 

kolonyacılar ve ecıacılw istifade ed~ 

rek halk gene ispirtolu maddeleri eski 
fiyatına aldıktan sonra takip edilen p· 
ye heder olmuı demektir. 

Bunu dütünen alibdar ma~, 
halkın bu fiyat tenzilAtından ıümullü 

bir ıeki)cle faydalanması için tedbirler 
dütilnmektedir. 

Diğer taraftan kolonyacılar ıunlan 

söylemektedir: 

- tapirto fiyattan ycnl ucuzladı. Pi
yasadaki mallar eski stoklarda; yani 
ispirto pahalı olduğu zaman yapılmıı· 
tır, Bu itibarla onların fiyatlarım in
dirmek kabil olamaz. Tenn11tla aldı

ğmuz ispirto ile yapılacak ma.mulltın 

fiyatlarında bittabi o niıbette tenzillt 
yapılacaktr •• ,. 

Diğer tarafın iddialanna göre İnhi

sarlar idaresinin ispirto fiyatlarını in· 
tdinncsindcn sonra kolonya ıtriyat l· 

milleri Jçinden çılalmu bir mlitküDe 
karıılaJmıtlardır. Kolonyacılar, bu için

den çıkamadıkları vaziyetin aydmlatıl
ması için muhtelif makamlara bat wr
muıtardır. 

Kolonyacılar, bundan bir milddct 
evvel ispirto aatıflarmın tam bir inzi-

bat altında yapılmamasından dolayı 

han kl>telerinlde, evlerde ve sair giıli 

yerlerde gizli kolonya imal edildiği ve 

Maliye vekAlell tahririn mayıs &)'l ni
hayetinden e"'·el behemehal bitlrilme5l
nln temıninl Tilftyete bildirmiştir. Bunun 
için tahrir komis)·onları yeni postnlnrln 
takviye edilmiştir. Maliye vek6lctlnln işa
rından arazi vergisinin önümüzdeki mali 
sene başından itibaren yeni tııhrir lm·
melleri esas tutularak erazi vergisinin 
tahnklrnk ve tahsil edileceAI anlaşılmakta
dır. 

Vilh'eUmlıln, tnhrir işlerinde milş'külat 
şehir b:ırlcinden ziyade şehir dnhillndc 
gôriilmüştür. İşlenen \'e zeriyata tahsis e. 
dilmiş eraziyo kıymet tayini kolay, bunn 
mukabil şehir dahilindeki eraıi ve arsala
ra kıymet takdiri çok ıor olmaktadır. Bu 
eraıl ve arsalar şehrin muhtelif semtleri
ne, bu semtlerin şehrin inkişafında al
dıkları mevkie, müstakbel imar pUmının 
bu semtlere verecdl -ehemmiyete göre 
kıymet deAiştlrdiAinden tııhrirde çok has
aas davranmak lilzumu hasıl olmaktadır. 

Yeni tahrirden sonra vergi nisbellerl
nin deAlşmesl hu arsaların kıymetleri Q. 

zerinde de tesir ynpacaktır. 

bu yüzden mühim miktarda muamele 
vergisi kaçöıkçılığı yapıldığına işaret e· 
derek kolonya imaline mahsus ispirto
lann tam bir inzibat altında satılması· 

nı ve hattı muamele vergisinin doğru
dan doğruya satıı üzerinden alınmc:ısıru 
tavsiye etmiıterıdi. Halbuki yeni tekil
de kolonya imaline mahsus saf ispirto 
ıerbest olarak verilmektedir. Kolonya
cılar bu vaziyette muamele vergisininin 
tahsil ve kontrolüne imkln ktılmıyaca· 
ğı miltaleasındadırlar. Bundan dolayı 
kolonyac.dar muamele vergisinin kal
Jap kalkmadığını sormaktadırlar. 

"- Acaba bundan sonra da Hataydakl 
Fransız delegesi orada unsurlan )ekd iğe. 

ri aleyhine tahrik ederek Türk Hata) ın 
yeni rejimini akim bıraktırabilmek gay. 
rellerinde devam edecek midir? Bunu bi
ze yakın bir istikbal gösterecekUr. Çünkü 
Cenevrede konuşulanlar ve kararlaştın-
Janlar, ne olursa olsun Hatay meselesinin 
salim bir surette halli nihayet Frnns:ının 
dürüst bir hareket tarzı ihtiyar etmesine 
bağlıdır. Eğer J:"ransanın da mutantan 
surette kabul ettlAi Cenevre kararlarına 
raflnıen Hataı·dakl Fransız memurları 

akıllıırınca daha çok balık avlamak fcin 
sulan karıştırmakta devam ederlerse o 
zaman Fransanın gayrisamimililUne in:ın
mak blılm için bir zaruret olacaktır. 
Halayın Sünni Türklerile AJe,•ı Türkle

ri tarihin uıun dehlizlerinde buluşmuş. 

Jar ve kucaklaşmışlardır. Hatay Araplan 
ise din vahdeti camiasında Türklerin a. 
sırlarca Te asırlarca beraber yaşamış öz 
kardeşleridir. Gayrimüslim unsurlara kar
şı Türklerin ne büyük mlisamaha ve mfi
saadelerle hnreket ettikleri ise mallımdur. 
Türk Hatayı müşterek ve mesut çahşmala
rlle dünya cenneti h:.ıllne koyacak bu hal- 1 

kın hayatına :tehir katmamak limmdır. 
lliı böyle bir şeye muvafakat etmlyonu 
ve etmlyeceltiı. Biz 'ffirkiye ile Suriye 
arasında mllstakll Türk Hata)'ın ırk ve din 
farkı olmaksızın bfitün halkını kelimelerin 
tam mnnalarile mesut ve müreffeh görmek 
istiyoruz. ''e bunu behemehal temin 
edeceliı. 

KURUN' da 

Bir Ultlmatomun 
manası 

A SiM US, Lilvanyanın. Leh kuvveti ö
nünde ~ğildiğinl yazdıktan ue bu iki 

devletin blrlbirlerl ile olan miiruuebatım 
anlallıktan ıonra 1ö11le ili11or: 

Istanbul limanını 

I..chlstan UJ\lmatomunun bir harp ile 
neticelenmemiş olması tabii herkesi se\in 
dirmiştlr. Fakat ayni umanda şu haklkııli 
de ortaya koymuıtur ki, Avustur:ra, misa
linde oldı~ gibi küçük de,·leUeri A' nı
pada kuvvete karşı muhafaza edecek hiç 
dayanç yoktur. Sovyet Rus)anın ve Frıın
sanın Litvanya)'l Lehlstana karşı hima)'e 
edememe51 ynnn Cckoslovakynnın önilnde 
de dilşünntecek bir istifham işnreti çiz
miştir. 

canlandırmak • • 
ı~ın 

Mühim adimlar atllmak üzere 
Zira Lehlstanın ültimatomunu Litvan

yanın kabul etmesi Avrupanın bu kısmın 
dnkl tehlikeleri tamamile kardırmış ol
mıyor. BilAkis bundan sonra bir (Danzig) Ecnebi vapurlara daha ucuz ihraklye 

verilecek, su Dereli ve limon resimleri 
ehemmiyetli surette Jndlrllecektlr 

Te bir (Meme)) mesele.sinin ortay:ı çık
mak üzere bulunduğu zihinlere geliyor. 

MnlOmdur ki, Almanlar (Dnnzig)f büyük 
Almanyanın ilhak edilecek bir parçası sny 
maklıı beraber l.ehlstanı yanlnrında tut
mak için onun bir koridora lhllyacını da 
teslim ediyorlar. Şu halde ı.thanranın l4-
mamile J.ehistanın emri atıınn geçmesi 

HlikOmet, bir taranan İstanbul lima
nını, rıhtımları yapmak, ter.saneyi ıslah 

etmek, limandaki teknik vesaiti 'kuv\·eUen 
dinnek gibi tedbirlerle modern bir hale 
getinneve çalı$ırken, diler taraftan liman 
faaliyetini arttırmanın ne suretle müm
kün olabilecdlni de düşünmektedir. 

İngiliz liman mfitehassıslan bu işi tet
kik ederek hükOmete bir rapor vermişler
dir. Bu rapora göre, İstanbul limanını can 
)andırmak için yapılacak tesl~t ve inşa
attan başka tarireleri tamamen yeniden 
teshil etmek, fhrakıye, su Te palamar llc
rellerini indirmek gemi tamirlerini rakip 
limanlardaki gibi ucuz ve kolay yapmayı 
temin etmek lAzımdır. 

Bilhassa ihrakı)'e meselesi llzerinde e
hemmiyetle tevakkur edilmektedir. Hükö. 
metin prim vennek suretile yaptıtı fcda
kArlıla ralmen limanımızdan ecnebi va
purlann lhrakıye miktan seneden seneye 
azalmaktadır. Bllrarı, ecnebi npurlara 

• Kızılayın Fatih kazası kon!l'esl dQn 
yapılmış, idare heyetinin bir senelik me
saisi takdir edilmiştir. 

• Maarif vekAletl nüfusu dört )ilıden 
az 32 bin köye muallim yetiş'tirmek üzere 
kurslar atacaktır. 

• Jsvlçrell tarih proresörü Pittar dOn 
şehrimize gelmiş ve Ankaraya 11llmlştir. 

• Erkek ölretmen okulunda dün senelik 
müsamere verilmiştir. Piyes temsil edil
miş, talebelerin teşkil ettikleri orkestra 
güzel eserler çalmıştır. 

• Dahiliye vekili ve Parti genel sekrete
ri Şükrü Kaya dün akşam Ankaraya dön
mllıtnr. Trakya senet mOfettlşl KAzım Di
rile de 'kendisine refakat etmektedir. 

• tımlrde diln aktam halkeTI salonla. 
nnda spor komitealnin tertip ettlll ıpor 

verHcn ibrakı e miktarı 1934 .senesinde 
ton olarnk 113113, JD35 senesinde 118284, 
1936 senesinde !>2.084, 937 senesinde de 
i2143 olmak üzere teshil edilmiştir. 

Mütch:ıs ıslar, ecnebl \'8purlan Pire ıı. 
manındn Türk kömürünü ucuza aldıkta. 

rını ve blrtok l:olayhklarla ka~ılaştıklan 
için bütün lhliyaçlannı Pire limanında 

sördilklerlni söylemektedirler. 

Dünyanın en tabii ve müsait limıınla

rından biri olan İstanbul limanını can
landırmak ve burayı Akdenlzc sefer ya. 
pan billOn ''apurların ufırağı haline koy. 
mak için, l'akında şümullü ve ehemmiyetli 
bazı kararlar alınacaktır. 
Dcnlıbank tam:ınıen teşekkül ederek 

işe başladıktan sonra me,·zu olnrıık ele 
alınacak ve en kısa bir zamanda başarıl
masına çalışılacak olan işlerden biri de 
İstanbul limanını bugünkü sönük ve ·mu
attal halinden kurtarmaktır. 

... - - - -- • 
ıeccsl çok samimi ve neşeli seçmiş ve bu 
mllnuebelle iki yaşından dört yaşına ka
dar g{lrbllz çocuk müsabakası )'apılmıştır. 
Müsabakada derece alanlara hediyeleri ve. 
rllmiştlr. 

• Erzurum vllAyet umumt meclisi mesa
isini blllrrerek daAılmıştır. nu sene hususi 
vllAyet bütçesi 766.000 liradır. Bu tahsisat 
la, erzurumda bir çocuk doğum evi, ve 
birçok bilyük inşaat işleri yaptırılacaktır. 

bu devlelln muhtaç olduğu koridora 
(Danzlg) istikametinden (Memel) istika. 
metine çevirmek ve Danzigi Almanyaya 
ilhak etmek ihtimallerini ve imkanlarını 
halıra getirir. Onun itin J.ehistan fle 
Lih·ıınya anısında ıuhur eden son mııma
lom h!ıdisesini Alman)'& tarafından yapıl
ma, bir teşvik eseri olarak sayanlar var • 
dı.r 

Bu takdirde Lltvanyonın l.ch ültimato
munu kahul etmesi ile Avnıpnnın bu kli
şesinde harp tehlikesinin tamamile bcr. 
taraf olduAuna hükmetmek biraz ocelcd. 
Jlk olmnz mı?" 

Şehit 
kubilav 

DUn Menemende 
yapılan lbtllalde 

anıldı 
Menemen, 20 (A. A.) - bugün in

kllab şehidi Kubilay ve arka~larının 
habralan, lzmirden, Manisa.dan, civar 
§ehirlerden gelen binlerce halkın hu

• Maraşta biri kayınpeder Te ailesini, 
diğeri de Elbistanlı Ennls isminde bir ka- zunı ile anılmıştır. 
dını öldürmekten suçlu iki kişi beledi)·e Gelen heyetler, köylüler, sporcular, 
ve çocuk bahçesinde asılmak surelile ölfim spor meydanmd& toplandıktan sonra 
cezaları tatbik edilmiştir • askeri bapdonun çaldığı istikla.I mar-

• Trak)·ada b:ığcılık süratle ilerlemek- §iyle törene baelanmıştır. Bunu mUt~ 
tedir. Kırklarelinde yetiştirilen )'Üzbinler- akip söylevler verilmiş, facia tel'in, 
ce tuhultun hepsi daAıldı#ı hıılde ihtiyacı aehitler taziz edllmi§tir. 
karşıla~amanu$hr. Bu sene de me)"'eli ve Bunu müteakip çelenkler konulmu§. 
meyv~"ııı yilz binlerce fidan ekllml$ ve .. . 
beton asfalt yolun ınllhim bir kısmı •la_ç- j gelen heyetler, koylUler, ayni vuıta.. 
ıandınlmııtır. '. larla yerlerine d&unDelmlir, 



Fabrikalara müte
hassıs işçi. temini 
Sllmer Bank kurslarına ikişer Ura 

yevmiye ile talebe alınıyor 
Sümerbank, &anayi mekteplerinde J 

yetiımiı gençlerin ihtisaslanru arttır -
mak ve her gün ba§ka birinin çatısı 

yUkselen banka f abrikalanna miltehas· 
S!S elemanlar yetiıtirmek için çok mü
hiın bir tCJ(:bbUae ıiritmiıtir. &rıka

nm clifer fabrikalanndan buılannda 

mevcut bulunan ve muhtelif it ıubelerl· 
ne miltchassıı İtÇi yetiıtiren kuralar gi

bi Nuilll buma fabrikasında da hu
auat iki kurı kurul.arak mensucat ve 
clektrilc uıtatıap yetiJtirllmeaine ka
rar verilmiJtir. 

' Bu ~"Uralara ilk olarak İstanbul, b
mir ve Bursa ıan'at mekteplerinden 
mezun olan otuz genç alınacaktır. 

Sümerbank bu gençlere, kursun ve 
15tcıj müddetinin devamı :rnlidetince gün-

de iki lira yevmiye verecek, aynca ken· 

dilerlni ayda bir lira yatak kirası mu

kabilinde misafir edeceği gibi maliyet 

fiyatı üzerinden de yemek verecektir. 
Bunlardan yalnız: Na.zılli fobrikaaın-

da veya Sümerbankın diğer fabrlkala· 
rmda iki sene hizmet etmek lUere bir 

taahUtname alma~r. 

Sümcrbank, cliğcr fabrikalarda da 
böyle kunlar açacak, bir ta.raf tan mev-

cut elemanlarmrn ibthasrm arttıracak 

ve diğer taraf~ da hariçten yeni ele
manlar alıp yetiştirecektir. 

Haliç Şirketi 
anlaşma taraftarı 

Belediyeye eski borçlarını ödeyecek, buna 
mukabil vapurlarını ve diğer vasıtaları 

geri istiyor 
Geçen hafta, Hali~ Şirketi heyeti u- kadar geçen zaman ıarfmdaki belediye 

fmumiycai !evkallde bir toplantı yapa- hissesi ve vapurlan niıletme maıra.fııu 
kk tirkct idare meclisine belediye ile te· belediyeye ödemeğc ri%a ıöıtermekte -
1maı ve hattl icap eder1e firketin feshi ldir. 
ile tasfiyetl cihetine gidilmek lizere Fakat buna mukabil i§letmc ve~~lti
genlJ aaIAblyet vermiıti. Şirket idare le artma~ lhım gelen hasılatı gen ia· 

. • temektedir. Gene bu ;ekil kabil olma .. 
:mediai zaman geçırmeden bu tetebbll· d ğ t kd' d · k t• bo nazaran . . . . ı ı a ır e ıır e ın rcuna 
ıtl yapabilmek içın belediye rcısligıne hııı b 1 d. • li d b 1 i ı t 
ı.. •• ıuen e e ıycnın e n c u unan f c -
ıuir muracaatname hazırlanuıur. 1 • • kı t" ,_ ilk ek b . . •. . . • . me vcao.tinın ymc ı ço-. y s u· 

ölt'en:iıiunlze gore, Halıç Şmı::eti lunduğu için bu vesaiti belediyenin ta-
yllJarca belediyeye vermediğinden öo- mamen satm alars tutannın firkete· 
layı 108 bin lil'alılc bir yeldine baıliğ o- iadesi talep edilmektedir. Bu takdirde 

lan belediye hiaaet1 ile, bdediyenin va- bugiln kunı bir ünvaman iboret kalan 
purlara haciz koy1uğu gUnden bugüne girket tasfiye edilecektir. 

Avusturyada 
intihar salgını 
... Bqtaratı ı lııdd• 

adedi blSylece 1. 700 il bulmuştur. Bu 
fevk:ılMe hAdtso karşısında nazı 
matbuat şöyle yazmaktadır. "DUş 
ma.nlarımızın korkusu o kadar bU
yUktUr ki, kendi kendilerini yok edi
yorlar .• , 

Viyanada aaf arlyen soydan oldu
tunu lsbat &dcmlyen bUtlln doktor
lar, rusatnnmell doktorlar listesin 
den silinmişlerdir. 
Şllınlğl ne yabacaklar ? 

Viyana. 20 (A.A..) - Royter A
~anın bildiriyor: 

Dolfuaun katlinden dolayı açılmış 
blan nazı davasına tekrar bakılaca-

iı için Şaşnlfln bu davaya tdhal 
edllecelt haber verilmektedir. Mu-
hakeme esnasında, Fcytn Dolfusun 

kaUlnde methaldar bulunduğunu ve 

evvelki hükmlln fahiş blr adli hata 
ve banda da uşnlghı bUyUk bir 
mesullyeU mevcut olduğunun ısba
tına çalışılacağı zannedilmektedir. 

Makamat, B. Suşnlğt ne yapacak-

lnrını tayJnde tok zorluk tekmekte
dtrlcr. EvvelA. kendisini yabancı bir 
memlekete cöndermeyt dUştınmUş

lerse de, zanneulldlğlne göre; eski 
başvekil buna muhalefet ve her tUr-

ıu politik faaliyetten lsUnkAf ede
ceği hakkında teminat vermekten 
imtina etmiştir. 
Postalar birleşllriliyor 

Berlln: 20 (A.A.) - Avusturya 
posta idaresi, HitlerJn bir kararna
me ne Alman postalarına ilhak edil 
mi~ ve ve posta bakanlığına bağlan-
mıştır. Posta tasarruf sandıklarının 
mal ,.e mUlklerl Alman devletinin 
husul malı olarak llAn edilmiştir. 
Yeni nutuklar 

Hltler, dün Krol oporasında Al
manya ve Avusturya nasyonal - sos
yalist şeflerine 10 nlııan pleb!sltlle 
yenı Raylştağ secimi hakkında di
rektltler vermiştir. 

Göbels, HiUerln AJmanya ve A· 
vusturyaya hitaben muazzam teza -
bUrat esnasında nutuklar söyllyeco
ğlni bildirmiştir • 

Mütearrız devletlere 
iktisadi karantina 

Amerikanın böyle bir siyaset 
takip etmesi bekleniyor 

Vaşington, 20 (A.A.) - Nevyork Tay. J 
mis gazetesi hükOmetten mülhem oldu~u 
görülen hir makalesinde enternasyonal 
hukuku fhlAI eden dc\"letlcrle bunu müdıı
faa edenler aruında hiçbir fark gözel
ml)·en bllaraflık kanununun ga)Titabilllk 
!erini tebarüz ettirerek, bu kanunun Fran. 
ııa ve lngillereye Amerik:ıdan borç almak 
imkftnını seJbeltiğl halde hareket \"e le
raatlan Amerika hükumeti ve efkllrı u
muml:resl tarafından takbih edilmekte bu. 
lunon Almanya ve Japonya için bun:ı im. 
knn vermesindeki f4hiş hatayı bilhassa 
kaydetmektedir. 

Gazete "Amerika, mDleamzJarı ceı:ı-
landırma:ıraı amade olmasa bile, barışı mu
hafaza eden devletleri mükAtallandırahl
llr" diyor Te Amerika dış politikasının 

• 

ıırensipi olarıık ~u fikri ortaya atıyor: 

Amerjka öyle geniş bir Ucarel n ekonomi 
bölgesi olacaktır ki, dahilde daha evvel 
17 devlet tarafından tasvip edilen Hull 
prensipleri tatbik edilecek ,.e fakat enter
nasyonal hukuk ve nizama riayet etml
yen mlllellerc kapalı bulunacaktır. 

Gıızcte bu suretle, Ruzvl'll tnrahndan 
Şikago nutkunda zJkrcdllen harbcu mıı. 
Ictlcr hakkında koranllne r!kri jçin bir tat 
hik şekli teklif etmektedir. 

Bundan başka bu m:ıkalenln, hükOmctln 
dış politikası sahasındaki hareket serbesti 
nin genişletilmesi lcln başlanan mücade
lede ancak bir unsur olduğu görülmekte
dir. Ru genişletilmeye taraftar olanlar, son 
A,·rupa hı\diselcrinin ve bilhassa Kordel 
Hullün nutkunun efkArı umupıiyede busu-

HABER - :A."itam poetaa1 

Hatay seçimi 
nizamnamesi 
Taleblmlze uygun 

bir şekilde hazırlandı 
Cenevre. 20 (A.A.) - Anadolu A

jansının husust muhabiri bUdirlyor: 
Hatay intihabat komitesi mesaisi

ni bltirmlştlr. Milletler Cemiyeti 
tarafından evvelce gönderilen ko
misyonun hazırladığı intihabat ni
zamnamesi baştanbaşa tadil edile
rek TUrkiyenln ötedenberl müdafaa 
ettiği noktal nazara muvafık bir 
şekle sokulmuştur. 

Hazırlanan yeni tntıhab&t nizam
namesi 9f maddedir. Bunda deiit
ttrllen mUhlm noktalar dUnkQ tel
grafrmda yazdığım gibi intihabatı a
lAkadar eden cUrtımler itin mahalli 
mahkemelerden ayrı hususi bitaraf 
bir mahkeme teşldllnden başka bfl
hassa her mUntehlbln hangi cemaa
ta mensup olduğunu söyleterek sa-
dece bu ifadesi ne bu cemaat llstesl-
11c :· .ı:::: m "'sı kararıdır. Du ısureUe 
mebus intl.t ~ :ı::J a. esas olacak bir 
nevi serbest reyia.m yapılmış ola· 
caktır. 

Diğer tarftan, intihabat esnasın
da. vuku bulacak cUrUmlere ait ola
rak eski talimatnamede mevcut ce
zat hUkUmlerln gösterdlll tethlş 

manzarası tamamen ortadan kaldı
rılmıştır. 

Jnilbabata 15 nl;,o.nda başlanarak 
haııran sonunda nihayet ver11ecek
tlr. Da intihabatı komisyon refaka" 

tinde kontrol etmek llzere MUletler 
Cemiyeti tarafından 20 kadar mUra-

klp yakında Hataya yollanacaktır. 
Banlar mcynnında beyeUmtzln ta!e
bl Uzerıne Yugoslavya ve Yunanistan 
tebaasından mUraklpler de buluna
caktır. 

• Bulgarlslanda birkaç kere başnkU, 
harJcJ;ye nazın T& meclis reisi olan demok 
ral partisi reisi Aleksandr Mallnof bir u. 
çim toplantısında nutuk a6ylerken bib 
durmasından ölmilştilr. Bulgaristan istikll 
li kendi bükı1meti zamanında iJAn edilmiş 
olan Mallnof uzun zamandanberi kalb has 
talığından muıtarfpll. 

• Mareşal PHsudsklnirı isim gQnü dün 
bütün Lehlstanda merasimle tesit edilmiş 
ve cumhurbaşkanı radyoda bir nutuk ve
rerek mareşalın Lchlstanın hürriyeti için 
ynptıJı hizmetleri tadmlc anmıştır. 

• Tayyareci Kluston n Rlkels Yeni !e
lıındnda karaya inmişlerdir. Tayyareciler 
İngiltere - Yeni Zelanda rekoruna 4 gün, 
8 sanı ve 7 dakika He kımıışlardır. Eski 
rekor ıt gün, ı sant 25 dakika ile Jan Bn,. 
tende idi. Tayyareciler bugün sene tayya. 
re ile lngillereye hareket edeceklerdir. 

• Fransız başvekill Blum ile Yensen 
Oriol, Daladler \"e Pol Bonkur dün başve
ktılet binasında mühim bir lçllma aktede-
rek halihaıırdakf horicl meseleler hakkın. 
dn g8rü~mfişlerdir. Blum, bundan aonra 
Dormua, daha sonra da Fransız bankası 
müdürü Pier Furniye ile görü~mil~tilr. 

• Meksika, devlet bnnkası her tiirlü ol
bn ve yabancı dövizi nlım ve satım mua-
melelerini yasak etml~llr. Nqredilen bir 
tebllgde bunun muvakkat oldu~n vo mO
naslp vakitte yasağın kaldınlacağı bildi. 
rilmektedir. 

• Japon bandıralı Jinzenmnru vaımnı 
Korcnin cenub sahlllnde dfin batmı~tır. 

lclndekl 50 yolcudan yalnız yedlai kur
tarılabilmlşllr. 

melcrenunda 

Satılık 
Marangoz makinesi 

aranıyor 
Marangozlukta kullanılan Pulanya, 

Fırıldak ve Tepsi delik makineleri ayn 

ayn veya kombine olarak satın alma· 
caktır. Satmak istiyenlerin Vezneciler
de üniversite berberi Yuıuf GUlere 
milracaatlıı., • 

le getirdiği he)ccandan istifade etmek is
tiyorlar. Hallı\ kongrede demokrallan ve 
cumhuriyetçileri temsil eden bir grup a. 
dına Minesta mehusu Musaın bir kanun 
teklifi yaparak bitaraflık ibtaUnl istiyece
ği hildirilmektedlr. 

hl malOmat alan mahafildcn Terilen 
ma!Qmata göre bu istikamette yapılacak 

blltfin gayretlere hOkOmet mü:aherel ede-

tı M'AR'l' - 1938 

Lehistanda Litvanyayı 
tazyik siyaseti 
takbih edildi 

Varıova, 21 (A.A.) - Litvanya hu
dudundan dönen Vilno kıtaatı canü
zonlannda yerlenne yerletmiılcrd.ir. 
Kıtaat halk tarafından heyecanla allat· 
lanmqlardrr. 

Sosyalist p:ırtisinin meclisi ittifakla 
Polonya - Litvanya hldlseainin sulh ile 
halledilmesinden dolayı partinin mem
nuniyetini beyan eiden fakat Kannas'a 
kartı kullanılan tazyik metodlannı tak
bih eden bif karar ıureti kabul etıniı· 
tir • 

Karar suretinde ueilmle §Öy!e denil
mektedir: 

''Hitlerimıin Avuıturyadaki muzaf
feriyeti karıısmda Polonya faıi.zme 
Jra11ı demokrat devletlerle birleımell -
dir.,, 

Dahilt siyaset baklanda b~r ıure -
tinde, dahili hayatın deımokratlll§maııru 
teminen Popülist parti ile 4Jkr bir tqri
ki mesai tavsiye ddilmektcdir.,, 

ltildrtan sonra-
Varıova 20 (A.A.) - Pek yalanda 

l:Jrkaç Polonya - Litvanya muhtelit 
komisyonu teJkil edilerek fimendif er, 
gümrük, konsolotluk ·n d..:aret itilUia
n buırlamak \Uc.re derhal faaliyete ıe. 
çilecekt.ir. Şimendifer münasebetlerinin 
6ilratle teeaaU.Une bilyülr bir ehemmi
yet verilmektedir. 

Sanayi mahf ellerinde ~ylendifine 

clSre Litvanya demk. kömilr tu ve 
petrol huıuıunda polonya için iyi bir 

mahreç olaeaktlr. 
Her ilci memlekette .efaretler kunt

luncaya kadar Litvanya hududunda 
Zaviasc;y'de .,e Komo • Vilno ıiıııencli· 
fer hattı UstOnde 60,000 ldFJik bir P~ 
lonya aakert kuvveti bulundurulmalcta
dır. 

Bundan mada, hudut eivanndaki han 
rr.anevralannda bulundurulan 100 kadar 
tayyare her cUn ke~if UÇU11an yapmak
ttıdırlar. 

JJitvanya, Vilnayı istemekten 
vargeçmedl 

Kaunaa 20 (A.A.) - Röyter ajan11 
bildiriyor: 

Harielye bakanlığmm aalthiyetli 
memuru buiiln yaptılı lleyanatta 
.. Litvanyaya doat devletler., tarafından 
Leh ultimatomunu kabul için .:avıiyedc 
bulunulduğu, bu f edaklrhfm yabancı 

n.cmleketlerde takdirle karıılandıimı 
ve komüniıtlerden milliyetperverlere 
kadar bütün milletin mUttehit oldutu
nu Vilnaya "arJı olan hattı hareketi 
it.tlkbalde ba~ka ıekilde ifade taecefl
nl ıöylemiıtir. 

Alman malQmata g8re Litvanya bil· 
kQmeti Milletler Cemiyetine ve bUyilk 
devletlere müracaat ederek Lehistan 
Ue cliplomatik: münasebetlerin iadetlnin 
Vilnadan hukukan vugeçrnek mlnuuu 
tazammun etmedilini bildirecektir. 

Atlatılan harp teh11keıd 
Paris, 20 (A.A.) - Matbuat Lehi&o 

tan ültimatomunun Litvanya tarafm· 
dan kabulü hakkında tefairata bUlun -
makadır. 

Petit Pari.rlen gazetesi yazıyor: 
''Litvanya, Umitılz: bir harp sergil • 

zeıtine atılmadan kiyasetle hareket et
mek tureiyle, Avrupaya bUyUk bir hi%· 
mette bulunmuıtur. Kaunaıla Varıova 
arumda ılil!lılı bir ibtillf Lehistan, Al
manya ve Sovyetler Birliii arasında 
vahim bir gerginlile inlnllp edebilecek· 
ti. Bunun neticesinin ne olacağını kim
le tahmin edemez. AvrUJWlt Litvanya· 
nın bu hizmetine mukabil, diplomatik 
münasebetler tekrar teeasUs ettiken 
sonra Lchisarun küçük kom§u&unu yut
mtısına müuade etmemelidir. Hldiac 
balledilmemiıtir. Fakat Ultimatom u
sulünün yarattığı bava bakidir. Bu te-

kil Sdet hıliııe ıtrdili takdfide, ~ 
mı1letler daima debtet içinde yqatr 
eaktır ve hiçbir beynelm.llel ıtatOJ109 
kıymeti kalmıyac:aktır.,. 

Fransada 
bir casusluk 
şebekesi 

Hudut tahkimatı 
plAolarıoı aşırmış 
Tuluz, 20 (A.. A.) - Bütün menıl' 

kete yayılnu§ olan mü.hlm bir cuualoı 
işi meydana. ~karılmıştır. Parl8 
Bayonda bet kiti tevkif edilmil ve bit 
suçlunun evinde cenup batimıda h 
dut tahkimatına alt pllnlara, hı 
toplan ye:-lerine, ra.dyo 
mnteaııik vesikalar, hudut bölgel 
deki tesllhat ve uker mevcudun& 
lr muhtıralar ve bir aeferberllt 
bulunınu,tur. 

ıran transit 
yolunda 

Yoculara daha lazl• 
kolaylık gUsterllece 

Otrendillmln 86re Nafia ~&Jeti 
deş lraııı en kısa :roldaıı ATrUPQa 
yan Trabıon - Erıurum - Karak6'e .. '1' 
riı mllnakallt servlslnde tranıit )'Ole 
ve dahlU yolculara bu yaı mevslJDI 
daha bllyQk kolaylıklar ~stermek 1 
tedbirler almaktadır. 

Trabzon - Erzurum - lraa 70hmM 
otobüs ve kar ıyon semai teala itine 
sene 115 har.Iranda başlanmıo ve 29 
mmda yolcu n ytık tarHeJerlnde 
tenıll4t yapılmı~lı • 

Halen bu hatta OD tlcer klfillk a 
Te it.iter tonluk 2• kamyon sefer yapııl 
tadır. Hat, Trabıon, Gfimü~haae. Ba 
Emımm • Kafllc!Sae - Kıaıldlae • Tel> 
Tıı.lınn &ilıerılhını takip etmel&t91111t 
642 kilometresi traıı topraklarında 
Nakliyat bahada Oç defa k&rfılıklı 
larla yapılmaktadır. Seyahat blıim 
dumuı dablllnde iki buçuk lflndllr· 
rek lran bükOmeU ıerekae bllkıım• 
zln alacatı tedbirlerle bu transit )'0111 
ha faydalı bir bale selecektlr. Faklt 
en kısa ~ en ekonomik transit -•~ııtrıı• 
Dl:rarbalur'dan lrana dotru uzayan ti 
difer hatb ikmıl edillnee bwpnut 
caktır. 

Yalovada 
Modern ve teknik 
tesisat yapılıyor 

Müstakil bfr mlldürlük haline koll 
Yalova kaplıcalarında bü:rilk banrlı 
başlanmı,tır. Me•slm ıelmeden enel 
lıcalarda yııpılması kararldr olaa tek 
Ye aıhht tesisatın ikmaline çahşılnl 
dır. 

Kaplıcalara müdür tayin edilen d 
Nihat Reşat bundan bir mtıddet ene! J. 
rupaya giderek Karlsbad gibi kaplıca 
birlerinde tetkikatta balunm~tu. eu 
kikat esnasında, Yalovada tesis Te utb 
faydalı görülen yenilikler ba mevsim tel 
de yaptlmı, olacaktır. DIAer taraftan nı 
cut otellerin mobllyalan da peyderpe1 
iıi~tlrflecektlr. 

Yalova kaplıcalarına verilen ehern 1 
yel üzerine Şirketi Hayriye bu sene. 
}ovaya araba Yapuru da lfletmel• k dl 
vermiştir. Araba vapuru haıiran •fi" 
itibaren işliyecekUr. ~er raAbel ye~ 
yaç hasıl olursa, ıirket., Yalovaya b 
bir npur ifleteccktir. Bu vapur ..ı-11 

yln Yalovaya gidecek, akfam da or9 
hareket edecektir. Bu suretle hususi 
sı olanlar. kaplıcalara kadar tendi di 
talarile ııtmek lmkAnını bulablleceklet 

Dllter taraftan İstanbul • İzmit ,.ota 
:ıuk oldulu için lstanbuldan Antard9 
tomobille gitmek müşkül olmaktadır. 
kat, Yalovnya araba vapuru itledik 
sonra hem Borsaya, hem de Eskl$ehfr 
Anknraya otomoblJ ile gitmek kola 
caktır. 

Bu akeam SAKARYA 
Tenorlar krab 8 E N J A M 1 N O G 1 G L 1 

Bu senenin yegane filml 

KALBiN SESi 
cek n fakat hfikOmelln resmi mQmessU-ı Hiast bir mevzuda ve fazla musikili bir film ... 
lerl bu meselede açıklan açıga vazlyel al- iiı••••••••••• 
mıyacaklardır. 
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Rodoplu Güzel Kız ve 

SAFO Fransız erkanı harbiyesi 

Dehşet ve _,_ t 1........ • • d 
Yazan : Nizamettin Niıiif 

'l'a1 satFısı gibi sert etli, taş gibi bir vtıcut e a Ş 1 Ç 1 n . e 
••111a kDllklerl arasında uzanmış, BakoM'a 
aııns açmış bir 80 perisi gibi göze vurdu sı·malıA A.e,rı·ka,,a mu··ıemadı.ljen Jı~ıa 

Göze kıvırcık tilylO bir otlak mtı h bir iklil lle ıUalll bqmı kaldırdığı f ~ U U 
~ l&Wren balda. yan çıplak cenç saman ell gözlü laaın baldınndaki kan J l 
~ ~ .. :ıaoplulÖY!'yrli~e·L~fel~ dinmiıtf, fakat yaranın etrafmda he- topları ve taljlJQTe e1önueri İlJOT 
~ s-· ,1- a au _.. men· hemen at nalı büyüklilfünde bir O . 

!duruyorlar ve bu dolan küfeleri yer moemor kesllmltti. Şipnan adam --.,,or-.. 

"etin cözlU körpe delikanlılar ıırtla-
)tp bağdan çıkarıyorlardı. 

berde. yirmi otuz katır' duruyordu. 
tGıeıer geldikçe bu katırla,; ildtu U
Str )'ola dUzillüyorlardı. 
~ bosumu vardı. 
~ uma dallamıdan b!r iklil 
~ iriyan bir tifl!Wl adam, yilk • 
~ bir sayvanlı kerevet ilıtilnde 
-,c1q 1runnuı. altın lrakmah bir CU. 
-.. ınqraba ile pnb içiyordu. 

• !nc. unn bıyıklan vaı1dı. Seyrek tel-
lıit IÜal çenesinden urlayordu. Klh 

9'iradakı Jdh buradaki ıenç " 16-
'91 bir kmn dilip kalktJma glSzleri
lll daıc!rnyor: ya bir asma kUtilğüne 
~· ra nuglrda uçuprak açılan 
~ ttele dudaklanru ımarak baka b
dt • bann da tarab kadehini dudalma 

lıtir.reır ceylln babflı bir ıibele 6-
llt:ctkler cönderiyordu. 

h....'-i çok bUyük bir bafdı. Daha dof
;:ı bu U.tll uma kütilkleriyle kapan
., koca bir dafdı. '*' 'lf.a.a epey acaktr. Y\lfttlulan p
~palarmm sayısı arttıkça fipnan 
._ her taralmdan terler azan yO
ıı._ lııaanyor, gözleri kanlanıyor " p
-.._ Yalnu nepai defil, bnmm by
• :-""'11 cJa artıyordu. Bir ara. koya Jrft
~ ~r1 büyük eli ~dil bif kum 
tkı~~çrihk kıopararalı:,..,. dGttQtl 
~~ O zaman Aman adam pOrte-

J'erinden fırladı : 

' Ne var? Ne oluyor? 
~ b:ye bafırarü kerevetten 'ltladr. kıa 

dotru kO§tu. 

~ ~·lil kız dilterken ayle tir per
~ il bir ~fbk atımı ~ 1lfl!W\ adam 
11..-_ dana b6fUrllr gı"bt bafıtDUJb ki, 
~ çalıpn kızlar prblannı kes • 
~ " delikanlılar JdlteleTinl brra· 
ı_; blıyok bir telltla o tarafa kopnuı· 
~Zira hepli kızı yılan soktu tan-

dı. 

"'!tir dakika IOl'lra bu tel&
~ beyhude olduğu anlqıldı. Ortada 

' 1lnJan yolrtu. Ku bllyllk bir sal
~ haerken btçafı bula çekmlt. o • 

rlbi ucu ktvnk ve tırtıllı uma bt-:a- IOJ buduna batıvermiıti. Bir dama
.. "'1aDUf olacaktı ki, yanldan oluk 

'~ akrmya bqlamqtı. Şifman a
~ boylu boyunea yere manmq du-

eııdamb kıza kaılannı çıuralt: 

~ Hmnr .• • dedi - Bu ne ihtiyat

~ 1 Bola boynu mu kniyomm. 
~ •Umm mı? Bıçafı lriitüfe bu 
\p ~ •uvvetle basmaya ne Ubum var-

't. ~~p yeyip anyonun gıhl>at 
""'• derhal yere diz çökttl. Kımı ete-
4' e,ıe blr pddetle lravnyarü: ayır
~ Solr ince •e ıef faf bir kumaftan 
~olan entari. rabelinden bir 
"'dl. 1Ubnma kadar c:arttadak yır • 

• 

'!t\."IJctl reJmit bufday bqafı ıibl ya
.. ta.. tenıru '" tay safnu gibi sert et
-..._.., llbi bir ricut, uma kt1tilkleri 

~"'lllllda uaanmıt• Bakua'a ı'Jfüa aç • 
., bir IU perisi gı°bi CÖR wrdu. Şit-
~ 'dam bir an, burnunun ie1iJr1erinl 
~~oynata ve tuhaf bir bakr1la bu 
~u ıUzdü. Yandan akan kıp 

~ bn, &ilnqte altın rengi alan ha
~ '-e kıllarla kadifelenmiı baldıra 
...._ btr mercan kıhf reçirmifti. De

~derin nefeı alarak, iki avıt:uyla 
tı.; 1-« toprağa dayanarak ıecde e • 
'- libi J&Vat yavaı ifildi. Eneli ko-

"- deıtku burnu. 10nra ince bıyıklı b· 
~Udakıan yaraya yapıftJ. Emdi, 
t -.U. bn c!lnlnceye kadar em-

._bu&ıldamu yaradan ayırıp tue U• 

4-ııarmctan yaplmq, ,.etil yaprak· 

dudaklannm bini sanki bir mühür gi

bi, bir damca &ibi kızın baldmnda bı
rakmııtı; 

- Eaop 1 Eaop 1 Bire luıabur ! - ~iye 

naykırdı • Şarab kOYUUll getir. 

Bir uma ldit\.ilünUn yanında tilyil 
yolunmuı. uyuz bir karatavufa benği
yen. çarpık surpuk bir adam belirdi 
ki uçraya uçraya sayvana d?ğnı lroı-
maaiyle seriye d5nüp gilmUt bir kova
yı retinnesi bir oldu. Bu kovadaki p-

rab u enel ılıman adamın lçtlfi p
raptandı. Kum etelinden kopardıfı 
tir bes parçumı buna daldmp yaraya 

Alman ta11parelt.rl Pranıırr.rtnklnden çok mliktmmeldlr. 

Fransa, bir harp vukuunda Cebelütta-

~ıtmb. Uıttıne birkaç bUyUk asma 
yaprafı koydu, •e uıta bir tımarcı 

r1ktan geçecek Alman denizaltıların
dan deheştll ürküyor ve şimdiden 

rfbl unp baf ladıktan sonra lkf eliyle 
prap kupaarm kapıp dudaklarına da

yadı. Ağzının iki yanından rl>lstlne 
alrrta akıta, ka~ kana içti. Koca 

tedbir düşünüyor 

Yazan: Sadık Duman 
gabeiinden umulmıyan bir çeviklikle 
~yafa kalkarak bafırdı: 

- Haydi dağılın ... Ne duruyorsunuz? 
Guip dolaım, kofuıun, oynapn ! 

Ne de heybetli aeai vardı 1 

Oamanb lmparatorlupnun mtldafaa
ıız bulundurduiu Traıbluaıarba ltal
yanlann nalll aaldırcbklaa ve bugün 
Şimali Afrikada Libya admı veıidikleri 
mUstemlekeyi naili ele ıeçlrdikleri 

mal(llndur. 
27 yıl önce Trabluı prp .nlyetimmn Genç kular •e ~rpe erkekler çil 

yavrusu 111>1 datıldılar, asma Jriltııllkle
ri ara11nda lldter User gözden lilindi
lu • 

Kum yanında yalnta Ezop n ken r 
cUai k•lınca e ll söalii kızın beline bir 
tıekme btdfrttek haykırdı: · 

- ıc.tk artık kaltak t Sana bin defa 
d~lın belki. .• Kendine bir lttl.."t bul t 

Teni yamk buğday batafma bemi
yen gbel. sol eliyle bir nma kütilğ{i· 
nll yumnıklıyarak ıeabt aaabt mml-

batma ıelen bellnm erıeç Tunuta muaa1 
lat olacatına Fraııaıalar artık adama
kıllı inanmıı bulunuyorlar. Bucttne ka· 
dar, ana vatanm mUdafaaamı temin. et-
mekle müıtemlekeleriıı de müdafaa e
dilebileeelfnl sanmıı olan JPranas er
ldıuharbiyeai fimdi dehıet n tellt 
içinde Şimali Afrikayı koruyabilecek 
tedbirler araıtıı:maktaldar. 

dandr: 
- Hayır r istemiyorum, ;st~miyo • 

rum. EvJenmlyecefim.. 
- tnad etme!.. Krrbaçlatmm ha. .• 

K~ ıelmeden mutlaka gebe kalacak • 
sm ... Mutıabl 

Birdenbire batmna çok ıtızel bir fi
kir relmiı gibi afnnı ve g5zlerlni a
çcrak 10l elinin bat parmağını alnına 
Cıayadı: 

- Tamam tamam... !kiıi biribirine 
biçilmiı kaftan gibi yarapcak. 

Ve. tUyU yolunmuı bir karatavuğa 
bemiyen adanu Jna doğru iterek ho-
murdandı: 

- tıte ıenin kocan. Haydi Ezop ! 
Zaten ıenin kanından bir Jr:Ue kazan
mayı çoktan taaarlamıftım. 

Şimdi her aama kUtilğünUn altmda 
bir batka MI prkı ıöylilyor, öteıinden 

berisinden fıtlaran delikanlı kahkaha· 
lan n ifnll ıenç kız sesleriyle bu ko
ca bal, kısraklar •e damızlık taylarla 
dolu bir bin bir cece blrbmı andın

yorda. 
( Dm1omı .,. ) 

' . . 
•-.... 

fiD i'l·I 
ıstanouı radyosu 

21 MART - 1938 PAZARTESi 
11,30 pllkla danı musikisi, 19,15 çocuk 

lan masal, Bayan Nine. ll,55 Boru ba. 
berter, 20 Rıfat ve nkadaşları tarafından 
TOrk muılklsl n halk prkılan, 20,30 ha
.,.. nporu, 20.33 Omer Rıza tarafından a
rapça söyle•, 20,45 BeJma •e ar\adaflan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, (saat a79n), 21.15 Fasıl su beydi. lb
rabim •• arkadatları tarafından, 21,50 
R.dyo fonlk temsil: Stlldyo orkestrası re
fakatlle (Turandot), 22,45 ajans hoberleri, 
n plllda sololar, opera •e operet parça • 
lan, 23,20 M>n haberler. n •rteıd .ınnno. f 
prosramı, 23,80 aon. "1 

Muıolininin ıeçen yıl bilyilk merasim
le Trabıuıguba cidifini. .. dece1 H• 
bq davası yilztlndeıı lnptereye .... 
rulmuı bir tehdit ıuretinde tefıir eden 
Franaızlw, Italyan telinin. Afrikada 
ata binip kılıç aıymnakla kime meydan 
okuduğunu timdi acı acı anlaınalnadır
Jar. Hidiaelerin aldılı istikamet, Ha
bq diyarının zaptı.. ile Libyadıakl u
lceri hazırlıklann Bincazide yapılan 

benzin depolannm ve yolların, Tunua
ta, Cuayirde, ve Fnta &ünden cüne 
kuvvetlenen milll partilerin Ye yapılan 

tabirkltm Avusturyayı Almallyaya 
bailıyan maceranın ve Frankoya Al
manya ile Italyadan ıönderilen devam
lı yardımlann hattl Lehistan ile Lit
vanya arasında sıkan" ıittikçe tehli
keai büyüyen aon vak'amn ula biribi
rinden ayn ayn mUtalea edilmemnl 
llam1 geldiğini açıkça cattermelrteıdir. 
Btltiln bunlar ber tarafı iyice dütünUl
mUt ve en hurda teferrUatına kadar 
hazırlanmıı çok ıenit bir plinrn bUyUk 
bir aekl n caaretle tatbik mevlıdine 

konuldufunu lnh etmektedir. Bu 
plln, Roma - Berlin mihverinin Al
manya ile ttaJyaya ayn -.,n delil. 
milfterek blr milıtemleke lmparatorlu
lu kurmak umlnl ıase vurmaktadır. 
MalCUndur ki Hitlerin Avuaturyayı il
hak edebilip edemiyecefl uun saman 
naarl milnakap edildiyte Almanyanm 
milatcmleke temin edebilip edemiyeee
li de öylece mllnabp. edilmiıtlr ..-e 
edilmektedir. Gene malQmdur ki Jn. 
gı1tere Almanyaya ula mGttemleke 
"'temlik,, etmek taraftan olmadıfnu, 

eski Alman mtlstemlekelerlnl elden. çı

karmak iıtemeditinl. fakat iptidai mad
de temini lberinde lronqulablleceğini 

s5ylemif, fakat bunun için de, ev.eli 
Almanyanın lıpanya itlerinden el çek
mesi elzem oldufunu ileriye ıaOn:nlif • 
tü. 

Almanyanm buna naat mukabele et
tiii, mUstemlelre meseleli O.Serinde pr
ta muallak mlbakerelıri naat pddetle 
reddettifi unutulmaaqtır. O aman 
but ıiyasf merkezlerde hayretle ve ba
zı cyut merkulerde de ladhsa ile 181'" 

le .CSylenenlcr olmU§tu: 
- Peki amma, Fransa ile tnciltere 

razı olmana Almanya eski müatemelo
kelcrini naaıl alabilir? Donaıunuı yok 
Jd biitUn mlnlalın devirip ıeçlin. u
kcr eevketain .. Bu hedefe vuıl olmak 
için ortada tek çare var: Franaaya aal
dınp bUyUk bir harbi, belki ide umumi 
bir harbi g<Szc almak. • 

Bu takdirde de Fransayı ma&lQp ve 
battl iıtill edebilmeli 1bmı gelir ki 
bu da imklnaudır. O Majino mncıataa 
hattı naarl yanhr? ~ 

Buıiln ne bu hayrette, ne 1nı iatih· 
ahdan eser kalmııtır. Almanyanın müs

temleke istemekle, o eski, fakir "t'e ve
rimsiz milltemlekelerini delil. fakat 
buıline kadar Franaarun istismar ede
rek %en(Üılqtifi Şimalt Afribdaki 
Cennetleri elde etmek istediği anlatıl· 

mııtır. Almanya, bu iti tek bafına ya
pamıyacalt için kendine bir ortak bul
muıtur. Şimdi mUıtemleke .zaptınm ıi
yaaf •e ekonomik mlııa ve kıym~tleri 
üzerinde adamakıllı uzlafUU! olan Al· 
manya ile ttalyanm tefkil ettiği bir 
tirketin tehdidi kar§111nda tnciltereyi 
tereddüde ve Fransayı tellp ldUtrnüt 
görüyor\!%. 

Acaba tnıilterede bu ter'eddüt dev
resi ne bd.w ıUrecek? Bu devletin li
l~lanmaaı biteceği eline kadar Alman
ya ue ltalya hedeflerine ulatmıt bu
lunabilecekler mi?. Eler herhangi bir 
ıebeple fildilerini dtlittinnezlene iki 
otoriler devletin harekete geçmeleri için 
en mUnaıip zaman bugünleıldir. Saldır
meık için, Franaanm §lmalt Afpbyı 

tahkim etmesini ve tngilterenin elitine 
kadar sillhlanmuını bekliyecek değil· 
ler ya .• 

Harplerin ve iıtilllann anuzm ya· 
pılan eıki çeteci beıkmlanna pek ben
zedifi bir devirde bulundufumuz için 
bu ilkbahann bllytl't ıUrprüler bazırl> 
dıfına muhakkak nauriyle bakabiliriz. 

Franaanm Şimalt Afrikaya alellcele 
bir kolordu sevketmiı oldufu .CSyleni
yor. Gabea'in pmal taraflannda bir 
.. mUttahkem mmtaka, ,yapılmaktadır • 
Son hafta içinde Af rikaya c5nderilen 
kepf, hücum ve bombardıman tayyare• 
lerinin uyııı bine yaklııfnu!tJr. 

Milll Müdafaa nlıZtn Daladiye, altı ay 
evvel yapılmuı takarrur etmiı olan 
mWıimmat fabrikalaınnın kurulmuma 
derhal batlaıulmumı emretmiıtir. 
Tunuı - Tnbluı ·hududundaki kuv

vetlere iki mot6rlü fırka ilbe edilecek
tir. Fransız donanması, bu fırblan Şi
maU Afrikaya tafıy&cak kafileleri mu -
hafua için tertibat almııtır. Cezair, Tu· 
nut ve Fııta, motörlO kuvvetlerin u
zun bir harbi karttlamalanna klfi mik
tarda benzin depo edDmektedir. 

Bununla beraber Fransa, İlpanyada
ki harP.leıtde kullamlaıı Alman ve !tal-

Fran.sı::lar, Jluıoll .. 
nlnln, Afr.lkada ata 
binip kılıt '11/ll' -

makla kime me11dan 
okudujJuna şimdi a• 
t." ı acı ar,lıyorlar. 

yan keşif ve hUcum tayyarderinin 
Fransız t.ayyarelerinden, kıyas kabul 
etmiyecek derecede, mil.kemmel oldu· 
ğunu anlamq bulunduğu için, bildin bu 
tertibata rağmen tellfllU anltabihnlt 
ıdeğildir 11te bunun için Fransız fabrl 
kalan mütemadiyen tayyare defi topta
n yapmakla metguldBr. Şim&U Afrika. 
ya §imdiye kadar bu toplardan sem 
yüz tane g5Dderildiği aöyleniyor. Fran
ırz donanması ttalya donanmumı ra
hat rahat haklayabilecefine inınmalıw 

tP.dır. Yalnız Cebelilttanktan ceçecek 
Atman denizaltılarından tlrkillmekte-
dir. Almanların bir deniaalti harbinde 
neler yapabildikleri umumi harpte tec
rübe edildiği için Frama deniz erkim 
harbiyeli, harp çıkar çıkmaz, Cebelilt
tank boğazından emin bulunmağa çalı· 
pcaktır. 

Fransa için bu emniyet yalım Alman 
denlzaltılarmm Akdenize geçmesi ba
kımından değil, ayni umanda Fasm 
Atlaı denm layılanndan tehdit edile • 
memesi bakımından da mUhim addedil· 
mektedir. Bununla beraber alellcele ya· 
pılacak haZJrlıklarla bu geniı Jat'anm 
muhafazuı naııl mümkün olabilir? 

Fransa, bucUnkU tahminler ldolru ol
sa da, olmasa da, ŞimaU Afrikayı, ana 
vatan gibi, köklU bir surette tahkim et
memi§ olmasınm ueıbmı sekmekte ve 
bu hatasını bir an evvel temizlemeğe 

gayret etmektedir. 
Fransa bu yüzden o derece açık bir 

tel it içindedir ki: Almanya ile İtalya 
§Öyle bir saldınalar, caliba lıaldbten 
Tunus mUdafaa edilemiyecek?. 

Fakv.at.. Şimalt Afribda böyle za
yıf olan 1u Fransa Anupada o derece 
kuvvetlidir ki .. Hani, futa değil, bir 
Fransız kolordusu İtalyan hududundu\ 
iseriye urlanu-a Jtörsün.. 

Sadik Dll.\f.AN 
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mektubu 

Bir insan bllyllklüğUnde olan maymun onu 
boynundan tutuyor, siyah kafasını bu güzel 
vilcuda dayıyor, kocaman tUylll eliyle onu 

Halkapınar 
batakhğı 

lzmlr halkı bu 
hastalık yuvasından 

kurtuluyor 

Sali'11i'nin imar planı 
hazırlandı 

yavaş~a okşuyordu 
İzmir, (Hususi) - Halkapınar ba

taklığı senelerce lzmir halkının sıh • 
batini kemiren bir hastalık yuvasıdır. 

KUy muhtarları yeni biltçeler l!e işe 
başladılar. Köylere yollar ve yatılı, 

yatısız mektepler yapıhyor 

-21-
San • Fransiskoda avukat olan kar

d~im bir gün beni görmeye geldi. Bu 
büroda bulunduğu bir sırada, iki fi· 
gilran kız bir studyo taraf mdan, tetkik 
edilmek üzere bana bir kostilm getir. 
diler. Bu kostilm gayet küçüktü. Aya. 
ka kalkıyor, kızların etrafında dönU. 
yor, lğiliyor, doğruluyor, çorabların 

yüksekliğini. etekliğin uzunluğunu öl
çUyordum. Nihayet iğneleri aldım, 

sutyeni yukan kaldırdım, beli tcsbit 
ettim. Kardeşim bir §eY söylemeden 
bana bakıyordu. ~'akat bu şeylere ah-

Jık olmadığı için hayretinden doQa kal. 
mıştı. Netekim figüran kızlar dı§UI. 

• ya çıktıkları zaman bana sadece §Unu 
sordu: 

"-Bu işi yapman için mi sa.na pa. 
ra veriyorlar?,, 

Bir sabah uyandığım mm.an, oda -
mm ardına kadar açık olan pencere. 
sinden, kırmızımtrak çakıl taşlan ü
zerine iğilmi§ hurma ağaçlan, kumlar 
içinde biten Kaktüsler görUyonım. 

Çöldeyim. 
Size söylemi§ olduğum veçhile, Ho

Iivud her haf tanın nihayetinde, cu -
martesi sabahından veya cuma akşa. 
mından, pazartesi günü öğleye kadar, 
tamamiyle boşalır. Yalnız bazı sahne. 
leri, alelacele bitirmek mecburiyetinde 
olan studyolar çalı§ır. Biltün sinema 
mUstahsillerile aileleri, yıldızlar, em
presariolar, neşriyat ajanları, Holivu. 
dun bütün "asllleri" modaya uygun i
ki veya Ug yere giderek iki buçuk gUn
lük istirahat devrelerini orada geçi • 
rir!er. 

Holi'.•tıdluların ekserisi "Palm Sp • 
rings" e gidcr1er. Burruır, Holivudun 
şimali şarkisinde, Molrave çölil met • 
haiinde, her ~eyde:ı mahrum bir köy
dU. Moda zlippeliği her nedense bu. 
rasmı ir.tihap etti ve bu köyil, iki se
ne içinde, sinema senyörlerinin eğlen
ce şehri, hususi malikar.eleri, alelace
le in§a edilmiş bir Versay, bir Tria • 
non haline getirdi. 

Hakikatte, burası, iki taraf mda 
''Drugs.storcs,, ler, barlar ve renga • 
renk lokantalar bulunan uzun bir cad. 
deden ba§ka bir şey değildir. Hurma 
arasında zarif ve lüks uç veva dört bil· 
yük otel... Köyün etrafında, her stil
de tahtadan, tı\ştan, yeşil mozaikten, 
mermerden, tuğladan, kerpiçten ren • 
glrenk villalar... Şahııiydlerini teşhir 
etmek imkanlarını ve §Craitinl bulan 
yıldızlar burada kendilerini gayet ra • 
hat hissediyorlar. En zarif ve en güzel 
§ey, burada saman çatılı mermerden 
bir vill!ya malik olmaktır. 

Fakat her ne olursa olsun, yukarda 
C5ediğim gibi, bütlin bu lüks, sahranın 
küçük bir mikyası olan çöldür. 

Amerikalılar hiçbir §eyi botuna 
yapmazlar ve, hatta, zevklerini bile, 
menfaatlerine hizmet ettirirler. Onla
nn moda 21:.ippeliği gayet büyük bir i
tina ile idare edilmektedir. Palm Sp
.ringı (hurma ağaçlan menbax) nın in· 
tihabma ııebcb, burasının sugüzeşt 

filmleri için, tabii ve emsilsiz bir de
kor oluşudur. Bir filmde bir çöl veya 
:turma ağaçlığı gördünüz mü, Palm 
Springs'ü gördüğünüze emin olabilir
ainiz. (Şeyhin oğlu) filmindeki Rudolf 
Valentinodan tutun da, (A11alıın bah • 
~esi) filmindeki Şart Buaye ve Marlen 
Ditrih'e varıncaya ka.dar, bütün kabi
le ıeflerl, vahşiler arasında yollarını 

§lşıran tayyareciler, Tarzan, hanların 

hepsi benim bu gtt.:e uyuduğum, şık 

;öl kulübelerinde (siz buna köşk de -
yin) uyumuşlardı. 

Halihazırda burada bir Paramunt 
filmi gevrilmektedir ve bu filmin bat 
rolünü, dünyanın en glizcl ka.dını şöh
retini kazanan uzun saçlı "Hurrikan" 
kahramanı Dorotca Umur yap:nakta • 
dır. 

Eldp, karargahını, Palm Spring'den 
takriben on kilometre mesafede, nlha· 
yetinde bir su menbaı frıkıran ve ara-

t 

smda badem ağaçlariyle, limo:ı ağaçla
n yükselen, mavi kayalı bir boğazda 
kurulmuştur. Buraya karargah diyo -
rum, halbuki fabrika desem daha doğ -
ru olur. Kayalıkların tepesine bir er
zak anhan, hangarlar, sonra A§ağıya 

cic~ru uzayan havat nakil vasıtalan ve 
l'aba sonra, kayalar arasına lcilçük yol
lar ve küçilk bir elektrik merkezi ku -
ıulmu§tur. Bütün bunlar bir tek film 
için yapılmıştır. 

Kaktüs ağaçlan arasında rer.garenk 
~adırlar dikilmi§tir. Açık havada mut
faklar kurulmuş, ~enci ahçılar iki yüz 
-elli ki§i - aktör, figüran, !llÜtehassıs 

işçiler - için, yemekler pişiriyorlar. 

Taşlar arasından ve ağaçlar üzerinden 
elektrik kabloları geçiyor. Bütün bun
lar, biraz da, dağlarda harbeden 1'ir 
c.rdunun geri hatlarını andınvor ve in
san tepelerde mitralyöz sesl:ri duy • 
madığına adeta hayret ediyor. 

Kayalar arasında parçalanmış bir 
tayyare var. Bana, "Jungle Love,, 
(Ormanda aşk) adındaki bu tlmin se· 
naryosunu izah etmelerine hiç de lU -
zum yok. Bunu anlamak güç bir şey 
değil. Issız bir adaya iki tav}•areci in· 
mek mecburiyetinde kalıyorlar ve bu
rada yerli bir genç kıza teulüf edi -
yorlar. Tayyarecilerden biri ona a§ık 
oluyor ve saire ... Bu Amerlka:ım muh
telif vilayetlerinde muvaffaktyet kaza
nacağı peşinen tahmin ve henp edilen 
Hr film olacaktır. 

• Filmin sahne vazn tıpkı Florey gibi, 
Fransada asla çalışmamış olan fransız
lardan birisidir; • Jorj Arşa:nbo .adm
~aın bu sahne vazıı, Fransarta npera
tôr muaviniyken, taliini Amedkaôa 
<lenemeye karar vermiJ ve muvaffak 

olmu~tu. Bcvaz kasketi, kısace toplu -
1.:-a ennamiyle, teknisiyenleri arcısında, 

ayakta duruyor, adeta canbaıca bir 
vaziyette, bir kayanın üzerine film al
ma makincs:nin yerleştirilmesine ne • 
zaret ediyor. 

Beyaz semada şaşaalı bir güneş par
lıyor. Palm Spring yalnız çöl dekoru· 
na. çöl iklimine maliktir. Bir san -
dığın etrafında dört kişi potcer oynu
;orlar. Bunlar, çekiçleri hellerinde 
bl!lunan kocaman pabur.lu ve koyu kah
verenkte yün gömlekli üç işçi. ve. tay
yareci kılığına girmiş olan, filmin 
kahramanı, Rey Millandrr. 

Bu bataklığın bir kısmını belediye, top.. 
lanan süprüntülerle kısmen doldurmuş 
ve kurutmuşsa da henüz mühim bir 
kısmı kurutulma.mı§ va.ziyettedir. Na
fia vekfılcti 937 bütçesinae tahsisat 
olmadığı için bu hususta. bir §eY yap
mak imk!nıru bulamamı§tı. Öğrendi • 
ğime göre, İzmir halkının sıtmadan ve 
sivrisinek belasından tamamen kurta
nlmnsı için nafia ve sıhhiye vekil. -
letleti nezdinde tekrar teşebbüslerde 

bulunulmuştur. Bu sene İzmir §ehrinin 
de sıtm:ı mücadele. mıntakası içine a. 
lmması ço_!{ _.pıuhtemel görillmektedir. 
Bu şekil muvafık görülmediği takdir. 
de şu Halkapınar bataklığının kurtul
ması için nafia vekiletinin bu • defa 
tahsisat ayıracağı sanılmaktadır. E -
sasen muhtelif şekillerde yapılan mn. 
cndele sayesinde son yıllarda İzmirde 
Sivrisinek azalmıştır. Bu bataklık da 
kurutulunca, halk bUsbUtün kurtula • 
caktır. 

Bir facia 

Kocakarı ilacı 
yüzünden 

Bir köylü kadın öldü, kocası 
güçlükle kurtarıldı 

Bartın, (Hususi) - Kazam.ızda. ko
ca.karı ilacı yüzünden bir facia. olmuş
tur. Hadise şudur: 

Çiftlik köyünden Nuri Göcnıen adm. 
da bir delikanlı askerden dönmüş ve 
nasılsa tutulduğu belsoğukluğuılu ka
nsına da nşıladığınİn biraz sonra far. 
kına varmıştır. Nuri, kendisini ve ka... 
nsı Haticeyi doktora. muayene ettir • 
mek ürerc kasabaya gelirken, yolda, 
İhsan oğlu köyünden Ahmed Demirci 
ve kansı Müreyyene rastlamı~. Uy
durma ilaçlarla köylüleri aldatmak 
suretiyle geçinen bu kan koca, Nuri
yi doktor iHlcınm fayda.sız olduğuna 

ve kendilerinin verecekleri ilacın bel -
soğukluğuna birebir geldiğine inan -
dırmışlardır. Nuri kasabaya gelmek • 
ten vazgeçmiş ve Ahınetlc Müzeyyen. 
den aldığı i18.ç ve hapları alarak evi. 
ne dönmüştür. 

Kan koca, bu uydurma na.çlan içip 
haplan yutmuşlar ve hakikaten de ha
pı yutmuşlardır. Hatice kısa bir za -
man geçince, zehirlenerek ölmUş; 

kocası Nuri de ölüm haline gel -
mi3tir. Bu vaziyeti gören köy muhta. 
n hemen karakola haber vermiFj ve 
Haticenin ölüsiyle ölüm h'3.lindeki Nu. 

Salihli, (Hususun - Salihli, Ege - ı mız muvaffakıyetie bitmiştir. yen! 1ıı' 
nin günden gi.ine güzelleşen bir kaza. tiyar heyetleri yeni bü*lerile UJll 
merkezidir. bir imanla marttan itibaren vazifeleri• 

Salihli kaymakamı B. Kemal Oral, ne başlamışlardır. • 
Salihlideki muhtelif teşekkUilerin fna.- Son ay içinde Sart harabe yolı il ı:• 
liyeti, eehrin işleri ,y3.pılmakta olan mış ve yol ağaçlandırılmıştır. sıırtJ 
eserler, yol faaliyeti, köy hareketleri Mahmut köyüne mektep yapmak uıe
hakkmda bana ~'.1 izahatı verdi! re temel atılmı~tır. Salihli Borlu r0!! 
"- Kazanın bütün teşekkillleri, bu ile Kız köprüsü ve Adala arasıııd~ 

arada parti, halkevi, çocuk esirgeme köy yolu açılmağa. başlamış ve nafi' 
kurumu, kızılay ve mektepleri himaye delAletiyle getirttiğimiz dinanıit ,ıe 
cemiyetleri beğenilecek bir şekilde ça- malzeme ile kayalıklar ka.ldırılı118ğJ 
bşm.aktadırlar. Halkevi, son dört ay. başlannu§tır. Bu ay içinde ~k ıxıU • 
danberi tuttuğu plAnlı ve programlı hinı ve Gediz köprüsü üzerinde bir ~ 
yoldan muva!fakıyetle yUrilyor. Ter- geçit olan bu köprü ve yolun kllşst 
tip ettiği kış konferans serileri ve resmi yapılacak ve bu arada nalıi~ 
temsilleri alaka görilyor. Diğer ~k. merkezi Adalanın yatılı mektep teı:xıe 
küllerinıiz de tamamen bu gayenin de atılacaktır.,, 
arkasındadır. Net.ekim mektep koru - --------------~ 

ma teşekkülu iki yüz çocuğu iki ay • Tr ak y da 
danberi yedirmektedir. Ve önUmtizdeki a 
23 Nisan bayramında da bu çocuklar, aç yı/ SOnlB /lü[Iİİf 
çocuk esirgeme kurumu tarafından 
giydirilecek ve sUnnet ettirilecektir. bünyesi değişmiş 

Yeni sene tasavvur~.rmuz g~iştir. O/acaklır 
Pl3.nlı, ve programlı hı!reket ediyoruz. uı 
nbayımızm dela.Jetile eehrimiz inkişaf Edimıc (Hususi) - Trakyada k • 
sahası, §ehir miman ve nafia başmü- tür hareketleri çok geniştir. Edifl1" 
hendisl marifetile tesbit ve haritaya Çorlu, Çanakkale, Kırklareli mertccl" 
bağlanmış, bu suretle şehir kısmen terinde büyük mektepler yapılaca~ 
planlaşmıştır. Bu sa.ha, hükftm.et, par- Büyük köylerde başlanmış olan 5 
ti, dispanser,, orta.mektep ve belediye kadar mektep te bu sene bitınif ., 
gibi başlıca mU~leri cami buluna.. derslere açılmı§ olacaktır. 

Geçen ıene 97 eğitmeni sines!nt I' 
caktır. • d• 

inşaatı hitam bulan asri mezarlığa lan Edirne ve Kırklareli köylerııı 
cenaze kabul edilmeğe bqlanmıo, bo • 23 yeni rııcktep yapılmıştır. 93$ 
şalan eski mezarlık da. teşcir ,edil _ aanmda Eğitmen okulu yine :Kalıtı 
mektedir. taçta raçrtacn ve buraya ıso ei~ 

Kazanm elektrik işleri de halledil • devam .edecektir. Şimdiden çiftlik ~ 
ralanmııtır. 

mi§tir. Köylerimire gelince, intihabatı· 1938 • 1939 ders yılında bu ıso det' 

dört vilJ.yet dahi hissesini alacak .~ 
bu gidişle üç yıl sonra Trakyanın JcU 

ri ha.ştaneye getirilmi§tir. Yapılan te
davi ve gösterilen ihtimam sayesinde 
Nurinin hayatı güçlükle kurtarıla.bil
miştir. 

Haticenin cesedi hastanede açılmış, 
zehirlenme eserleri açıkça. görülmüş -
tür. Esasen henüz almmıyan zehirli i
lAç ve haplar da elde edilmiştir. 

Uydurma iliçlarla böyle bir 'facia. 
ya sebeb olan Ahmedle kansı Müzey. 
yen tevkif edilerek müddeiumumtliğe 
verilmişlerdir. 

Müzeyyen, kasabadan Poğ Mehme
din kmdır. Birkaç sene önce de, yine 
şarlatan bir hekim taslağı ola.İı baba
siyle birlikte kendi çoot~ğunu '7.chirle. 
vip öldürmü~ken, delil bulµnamadı • 
ğından beraet etmişti. 

tür b:.inyesi değişmiş okı..:aktır. 1" 
1938 - 939 için bir çok küçlik oJc1l 

1
, 

lar yeniden yaptırılacaktır. Köy yatı · 
ckullann sayısı da önumüzdcki der' 
yılında yine programlı bir çalııtna iJd 
artacaktır 1 
Kültür bakanlıeınm yaptırmahta 0 

• 

duğu ve çatı altına alırunıı bUyül<; 
ta mektebi de bu sene bitecek ve 
tün büyük ve orta mekteplerin ırıiif 
teTek kaloriferi dahi bitmiş olacaktır: • . s•• 
Kız ve erkek öğretmen okulları zır 't 

ta~bikat bahçeleri yapılmakta olup bt 
kaç aya kadar bitmi§ ve pratik derf' 
tere kavuşulmuş olacclttır. •t-

Belinde l:ocaman bir tabanca~!!. cıp
lak boynunda da fuları bulunan iriya
n bir renci, konserve kutulanna mah
sus anahtarla bira kutusunu açıyor 

(bura.da biralar konservedir) ve başı
l't geriye doğru devirerek, hu birayı 

hir nefeste midesine boşaltrvor. ~ Y ır s a n o n 
yenn 

Glilı ırslOı nah nwesn ırn<dle 

Kız ve erkek sanat mektepleri gı • 
tikçe tekamül ediyor. Kız sanat olc11 
lunun önümüzdeki sene kadrosu art•• 
cak ve üç daireli enstitü hayatına girt' 
cektir. Bir Hind inciri ağacının altuv3a. 

kovbov şapkası giymiş bir ndam, kü· 
~ük flütü ile hazin bir hava çalıyor. 

Yere çömelmiş iki pus da. bu musi· 
kinin tesiri altında sanki uyukluvorlar. 
Bu parslann arasında oturan van cıo-
1ak bir kadın, kollarında kocaman bir 
maymun tutuyor. Bu kadın harik'llS
de güzeldir ve dağınık siyah saçlan 

çıplak omuzlanna, sırtına dü.şüvor. Ü
zerinde, hafif kumaştan y:ıprlmrş ve 
sa.dece göğsünden baldırlarına, kadar 

inen bir nevi pcştemaldan başka bir 1 
~ey yok. Son derece güzel, hulyalı göz· 

t 
teri var. O da vahşi hayv:ınları tes-
l:ır eden, flütü dinliyor. Bir insan 
büylik}:.iğünde olan maymun onu boy
nundan tutuvor, siyah kafa•unr bu gü
zel vücuda dayıyor, ko:aman tüylü e· 
liyle onu yavaşça okşuyor. 

Bu güzel kadın, eskiden daktiloy
kcn, bugün en büyük yıldızhrdan biri 
olan ve, mütehassısların iddhlarına na-
7ara!"I, "ııeksapil" i, ancak, caf güzel
liğinin vahşi hayvanlar ve bakir or -
manlarta tezadın.elan parladığı için, 
vahJi kız, Tarzanm e§İ ve :ırman ka
l1ını rollerinde oynıyan Dorvti Lamur· 
dur. 

(Deoomı var) 

lhnYı lk Q met ~------------------~-~ 

~ ı ___ v_u_r_d_Il_an KUçUk Haberler__..... 

• Nisanın on beşinden itibaren p.bıJ: 
yond gö~ünde balık avlanması ınu~a 
katcn yasak edilecektir. Çünkü bu ae" 
re balıkların yumurtlama zamanıdıt'· , 

Bursa, (Hususi) - G-Oçen sene nahiye merkezi ittihaz edilen Gürsu köyün
de yeni bir hükfunet konağı ya.pılmı§tır.Cilz'i bir para yardımına mukabil mü.. 
teba.ki bütün masrafları köylü tarafından temin edilerek yapılan hükO.mct kona... 
ğı sekiz bin lira değerindedir. 

Gönderdiğim resim hükfunet konağının açılış merasimini göstermektedir. 
Gürsu nahiyesi, daha köyken bile dikkati celbediyordu. Nahiye merkezi olduk
tan sonra daha çok çalışmaya başlamıştır. Başta nahiye müdürü olmak üzere 
belediye ~isi ile parti başkanı, merasimgünU halkın ve davetlilerin huzurunda. 
alenen takdir cdilmiŞlerdir. 

ııt Uzun zamandanberi Çukurova.da ~ 
~ilik yapan ve hudud üzerinde ka~e' 
•.:ılık işlerini idare eden Musa oğlu ... 
ial hududumuza . girerken pusuya dil 
şürülmü§ ve yarım saat süren bir ınU5': 
cieme.dcn sonra öKi olarak yakalanflll~ 
tır. • . dl 

• Mericin her taşı§mda. sular ıçitl 1 

kalan Bosna. köyünün Mericin do~ 
na nakli için etüdler yapılmakta~ 

o Bergamada bir etnografya. I1l ?>it 
kurulması muvafık görülmüş \'C 

arsa aynlmıştır. ·det' 
• Bergama eehir pl~mm yeI11 f6'i 

hazırlanmasına lüzwn görUlmiiŞ ..,e 
aliyete ba§lanmıştır. -Aıı' 

cı Balıkesir vilayeti zehirli gazta.rv t:1+ 
korunma §ek.illerini gösteren ve 5:' ~ 
t.en bir film getirtmiş ve hnlke\'~ 
n1emurlara ve halim göst.ertmeY,C 
1a.ml§t.ır. 
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Holivudun 
yasakları ı 

düfünüı: Andre 
Le,d, mubveleıi 

mucıöince bt'iy· 
yen za)'lflan· 
mu. Karol Lom
bar, saçlannı bo
y&rnam3k " ya· 
hut aincmayı ler
ketmek mecburi
yetindedir. YıDdızDarın ve s inema şlrketıerı

r\ln birbirlerine karşı koydukları 
rnamnuıvetler arasında öyle 

9010nçlerı var ki 1 Aşokane fllm 
it .. çevnren yıldızDaıran kocaoara 
S.ttayen stüdyoların semtine 

Artistlerin de 
şartlan varclıT. 

Mesela Key Fran· 
si hiç bir filminde 
mnyo ile oynama. , 
~ .. icbar cdil""me%. 

uğratıomea / 

d.'. 

Sı 
~I' llC!ına yıldız'annm hayatı pek de 
~llllccek bir ya§.l;,rış değildir. 

~kuveleleriııe göre, Holivuttakl 
~ ardan birçoğu bir esir gibi ya.. 
il~~ nıecburlyctin,ledirler. 
~.!1\'\ıdda ya~ıyaı: bütUn yıldızların 
~Uı bir dakika bile hatırlarından 
~ ~1Yan ve gece rüyalarına kauar gi-
lı 0rkunç bir kelinıe var: yasak. ,:r sinema yıld zının muknvc!ena
~ ıtı:ıe onun serbest yaşayışını tah. 
~en birçok kayrt var. Bu kayıtlar 

tr-.. ilkışt.n lüzumsuz, hatta manasız 
"'llı:ı" t~, Ur. Fakat elnemacılığa konulan 'i sermaye dilşilnUIUr, ve bu ~er. 

~~, et\ln :vıidızlnnn şabsile ne kadar 
~ llakadar olduğu goz,;nilnde> tutu
~a .. l?ıuknveJelere bu kayıtlan kc • 

lil',"1neına direktörleri haklı görU!e • 

ı.t 
~eseıA yıldızlard.ın bir tanesi, Hl -
~ta"uı bir spor merakı yüzünden bir 
~a ;.a uğrar da bacağı kırılırsa sıne
~ '.:lteti hissedarlarının zararıarmı 
~tl' ôder? İşte bunun içindir ki ser-
~!!~ 8alı!pler1 yıldızların hemen her 
~di;tını gayet sıkı mukavelelerle 

\>ıı ederler. İşte birkaç misal: 
~'ll~ıııara ya&k ohm hareketlerin 

'.l'i a !por hareketleri gelir. 
'ııo!' ton Paveri sinema perdesinde 
~U~.ll kıyafetinde bir çok defa gör • 
~~~nU7.dUr. Fa!rnt çok tanınmış bir 
~eıetıa meraklısı "!an bu yıldız, muka
,~~ lllcstne göre, kaymaktan, hatU\ 

'~ ıı. h".U"icinde ket.yak elbiseleri giy. 
~lledıı Ve ayaklarına ski takmaktan 
~iıı ilınietir. 

~lttnaı Ve Bobi kardeş!er, için ağaca 
:"flıetı.ı:ık \'e futbol oynamnk yasaktır. 
~ ~et Trasi polo oynıyamaz. Ge • 
~ tı Ylnon ata binemez, Klodct Kol
)a~ :ttinaj yapamaz Denize giremez, 
~Ur altında yürüyemez. 
~ ~11 yıldız Karol Lomb:ır saçla
~ l"ıunamak veynhut sinemayı 
~ ~ tc ıv~tindedfr: n; .. ,_ ..... 

"'a 1''• ... bozulma.mı diye deniz 
l" 

81 
lnenedilmf a, atudyova, Ultravf-,. l ~ . 

~klan !açan blr mn.kine yerle,. 
· Bnıs Kabo kendi kendine 

Tron Po\'cr, kayak meı khsıdrr. 

Fakat k:tyak elbi:;csi Bİ!'tnC8ir.e 
bile göz yumulamaz. 

traş olmat:'4n menedilmiştir. 

. 
' 

Rob0 r Mongomeri, tayyare uç;uşrarr
na bayılır, mahir bir tayyarccidir, fa. 
kat film du;nn;m<.la tavyareye binmek 
hakkı elinden alınmıştır. 

Jan Parkcr, tabiat manzaratarmı 
pek sever. Fakat artık bu saadete ka.. 
vuşmaktan mahnınıdur. Uzun zaman ı 
qiliıeşte gezemez, gllneş banyosu yapa-
ma~ 1 

Bertc Oavi kum bnn~·osu lçln deli 
clur Sinema, bu en çok hoşlandığı ı.ev. 
ki elinden almıJtır. Janet Makdouald 
da ayni mcl'bur!yc! a!tındadır. 

Şimdi :le spordan !'thhat meselesine 
geçelim: yıldızların ağırlığı .dalma göz 
önUnıie tııtulur. (Artistler pansiyonu) 

filmini çevlrmi§ Jl:ın Andrea Leyd za
yıfla.<lığı vakit yilıi.inün çizgiler! ç.ckL 
tir: onun için sinema şlrkctlcd bu ar
tistle mukavele yaparken. mukavele • 
nameye zayıf1am:ısını menden kayıL 
tar koyarlar. Hn.ttA son mukaYelesi 
bu artisti, mukavelenin imZMrnı ta • 
kip e=1en ilk 15 ~in i~relnde 5 ldto at
m:ıya icbar etmişt.f r. 

Bunun aksine olarak Lulz Rener 
kat'ivyen şlşmnnlamamak mecburiye
tindedir. 

Bu mecburiyet altında bulunım ne 
k&dar yıldız var? Anita Lul.% ağırlığı. 

nı bir gram bne ıı.rltırmamak mecbu
riyetinden b&§ka clgara içmemeye de 
mahk!tm edilmiştir. 

Yıldızların evlenmeleri de oonretle • 
rlne muzır tcl&kki ediliyor. Son gUn • 
lerde Oliviya dö Haviyan evlenmek 
müsaadesi almak için çalıştığı firkete 
müracaat etmiştir, fakat istediği bu 
mUsaadeyf alabileceği çok l!llphelfdir. 
Ceki Kogan ile Beti Grabte evlenmek 
için mukavelesinin bitmesini sabJrSız.. 
tıkla bekledi. Doroti Lamur evlenme • 
den evvel mukavelesini bozmak ve taz
minat vermek mecburiyetinde kalını§. 
tır. 

Evll yıl::tızlara gelince, bun13l' da 
garib mcmnulyetlerle k:u"§Il~ırlar, 

Kladl Şıvartunun kocası, karısı aşıka
ne bir filin çevirirken studyoya ayak 
basmaktan menedilmJ§tir. 

Faka.t yalnız sinema eirketleri yıl • 
dıclar için ağır mecbw·iyetler koymaz. 
!ar. Yıldızlar da mukavele yaparken 
§lrketlere bazı §artlar koyarlar, ve şir
ketlerden bazı hususlarda kendilerini 
serbest bırakmaımı isterler. İşte 
birkaç misal: 

Kay Fransls, mulcavelenamesinde, 
hiçbir filmde banyo elbisesile oyna -
mağa icbar edilc:n!yeceğinl tasrih et
miştir. Konstans Benct bacaklarını 

giuemek hakkma maliktir. Frans de 
isterse kocasiylo ber:ıber film çevirme 
tekljfini reddedebilir. Con Barimur a. 
ym on fiçUnc te.sa.dUf eden cuma gün
leri çnhştınlnnmz. Con Bol futbol 
mevsiminde cumartesi gl'nlerl öğleden 
sonra çalışmamak hakkını haizdir. 

Kaliforniya sfncmalnrmda. film çev. 
rllmc Fahnsmda sigara içmek memnu. 
dur. Fernnn l~rave bu memnulyet!n 
kendisine §Umulil olmadığını mukave
lesine yaır.dırmıştır. 

Şart Bunye Amerjka.da çe\•irdiği 

filmlerin frıınsızca ni'J!lıasının yapıla
mıvaca,.,nı r.m1mvelE-namesindc tasrih 
et+ınni'jtfr. 

t~te yıtdr?.lann \'C ~frketlerln birib!
r.,.. .. karm Ja,,-dpHan b~ l""'emnnl • 

y<ıtler ... Acab:ı yıldrz!ar kenrlllerlnl f
yi mUdafaa edebiliyorlar mı-> 

Parıste garip ve gülünç 
bir muhakeme 

Kadın e l bisesile 
Karısının yerine 

imtihana girmiş! 
Başma tlrol biçimi bir fapka geçirmişti ; kulaklannı 
kocaman inci kOpeler takmu1h 

Buna raQmen, kadın çorapları altında 
sırıtan kıllı bacakları, 44 numara 
kocaman kunduralariıe, imtıhan 
heyetı hemen rşin farkına vardı 

Mizahçılar sadece ''nükte" ismini J 
\'erdikleri §eylere kıymet veriı'. 1nsa.. 
ni merhamet bwılar için en son pliı.n
da kalır. 

Ce"'abı Madam Piyer veriyor: 
- Vesikayı bclOOiye kiUbine go

tUrdUm. Kocamın tahsildar olduğunu 
söyledim, derhal imzaladılar. 

Birkaç gün evvel, Pariste 14 UncU 
oeza mahkemesi huzurunda en ince te. 
f errUatınıı kadar teşrih edilen vaka o • 
nu dinliycnlerde ne~eden ziyade mer. 
hamet uyandırdı. 

Jak Piyer, tam mahcub münevver 
örneğidir. Simasında mUmtnzlyet ve 
incelik ifad~Jeri var. Vakitsiz gelmiş 
bir miyopi yüzünden • henüz 35 ya -
şmdad.ır • gözlük kullanmak mecburi. 
yetini duymuştur. 

Hal ve ta\TJ, ta.sratı bir ilk okul 
öğretmenini hatırlatıyor. YUzUnde uy. 
kusuz gecelerin eseri olan birkaç bu
nı§ulc var. Kenarları kırık bir yaka U-
7.Crlne güzel bir kravat bağlamıştır. 

Ma vl gözlerinde sonsuz bir nedamet 
ifa.desi okunan bu adam, Som vil!ye • 
tinde kUçUk bir kıısa.banm tahsildarı • 
dir. 

Bu adam evlenmiş ve dört çocuk 
babası olmUGtur. Pek az aylığı, bu 
çocukları beslemeye yeti§miyor bile. 
Bu feci vaziyet onu devlete kal'§ı ya.. 
kı§ık almıyan bir hareket yapmıya 

sevkcdiyor. Bir giln bir .gaz.etedc kim· 
sesiz çocuklar yurduna alınacak biri
dare memuru için müsabaka. açıldığı. 
nı okuyor. Eskiden ir°6l"etmen olan ka. 
nsmm §ahsiyetine sı~nma~ ve_ on~. 
yerine mllsabakaya girmek eevda.ema 
düşüyor. 

Başına Tlrol blçlml bir şapka geçi. 
riyor? kula.klarma kocamnn inci kil • 
pelcr takıyor. Şapkaların tabii kıvnın
lannı mUbatağalandınyor. Ve baldkt 
bayan Piyermi§Çcsine milracaat edi • 
yor. 

Mahkemede hakim tatlı ve merha. 
metli bir sesle Piyerin kansına. soru • 
yor: 

- Niçin öğr~tmenllkten aynldmız? 
J{adın gözyqlan içersinde oeva.b ve

riyor: 
- Evlenmiştim de onun için-
- Dört çocuğunuz var, kocanız ne 

kazanıyor? • 
- Ayda 1800 frank. 
- Evlendikten sonra da çalı§abi-

lirdiniz. Çocukları olduğu halde mes
lek hayntmdan aynlmıyan bir çok öğ· 
rebnenler bilirim. Çalışmak evli bir 
kadın için eeref sizlik değildir. 

- Hususu! dersler aradım, fakat 
bulamadım. 

Burada Plyer söze karışıyor: 
- Kanm, çocuklarını iyi yetiştir. 

meye uğra~an iyi bir annedir. 
llikim, idarenin bu sefalet k8.1'118m

da tahslldara yardım etmemiı olmasJ. 
na §8.Şıyor. Piyer, mensup olduğu da. 
ireyi derhal müdafaa ediyor: 

- idare benim için mUmkllıı olan 
her eeyi yaptı. Çocuklanm Som vllA
yetindedir. Binaenaleyh çocuklumıa 

yakm olayım diye memuriyet yerimi 
değiştirdl. 

Halbuki, bu münevver adam, zihni
nin karışıklığı Jçerslnde çocuklarmru 
Perk - plajda tedavide oldulôarıru söy_ 
lemeyi u:mtrouştur. 

MUsaba.ka ilam üzerine Piycr bir 
mektup yazarak karısı r.amına mllsa -
bakanın &nrt!annı istiyor. Cevab geU. 
yo:. Bu ccvnbda erkek ,.e kadın nam. 
,;etler için yllksek tahsil vesikasına 

malik olmanın §art olduğu bildirili • 
yor. 

Piyer anlatıyor: 
- Bu vesikayı ben yaptım, bunu 

yapmak için kanm da bana müsaade 
verdi.. 

Salonda gillUşmcler duyuluyor, h~
kf m soruyl}r: 

- Sonra bu k:iğıdı naSil tasdik et. 
tirdinlz? 

Müıstbakadan bir gün evvel karı, 
koca Parise geliyorlar. Madam Piyer 
doğruca ''Otel • Dlö,, hastanesine gi. 
diyor. Namzetler burada müsabaka • 
dan dan evvel sıhhi bir muayeneden 
geçiriliyorlar. MUsabakıı.da on iki ka
dar namr.ed \"ar. 

Ertesi gUn mUsabakalar ~lıyor. 
Şahit olarnk dinlenen namzetlerden 

matmazel Pekinyol isminde bir genç 
kız mahkemede §lllllan anlatıyor: 

- Sıhhi muayenede görmediğim bi .. 
risinln imtihana girdiğini görünce şa.. 
şırdım, ka.ldmı. İmtihan heyeti reisine 
haber verdim. Bir erkek, bacakları u .. 
7.erfndc kadm çorapları ve elinde 44 
numara kocaman kunduralar ... 
Öğleden sonra imtihan heyeti reisi 

bu esrarlı işi aydınlatmağa karar \'e. 
riyor. Mahkemede imtihan reisi eun. 
Jan söylllyor; 

- İşte bir hile olduğlına. kat'iyetle 
kani olduktan sonra kadm namzetle .. 
rln ayn bir salona geçmelerini rica et· 
tim. Ve daha derin tetkikata giri~elt 
Üzere bir doktor istettim. (GUlüame • 
ter). 

Pujes - Ben her şeyi itiraf ettim. 
HAkim - Tam vaktiydi. 

Madam Piyer. kocasında müsabaka.; 
tara girmek iptll!s! olduğunu eöylU -
yor: 

-Kocam zihnen hasta.dır. MUsaba. 
kaya girmek onda bir hastalık, bir 
manidir. 

HAkim - Kocamz baza.n slı.ıe karşı 
sert muamele etmez mi? 
Kadın - Bii'kaç defa kooamdan ay

nlmak istemiştim. Bunun lgln mılhkc. 
me~·c bile mUrcaat ettim. Fakat son 
dakikada kararımdan vazgeçtim. 

Suçlulann vekili, mUdaf aa.smı eöY· 
le yapıyor: 

- Bay Piyer, mahdud düşünceli, 

saf bir adamdır. Bu mtısaba.kaya gir • 
mek Jçin, deli gibi bir heves duymuş, 
kansı da kocasmm ısra.rlanna daya. 
namamt!}tır. Müekkilim şimdiye kadar 
birçok müsabakaya girmi§tir. Utlnce, 
kadim Yunanca, fen bakaloryası ver
miş, altı sertifika ile edebiyattan li . 
sans almıe. hukuk mezunu ohnu§tur. 
Hattft birçok koşulara işlrak et.mi§, on 
ve yirmi kilometrelik koşularda ikf 
defa maha.111 rekorlan kırmış bir a • 
damdır. Bu gösteriyor ki, mUekkilim 
dimağcn malUl, manyak bir adamdır. 

Madam Piyer - Evet, ne olursa ol. 
sun her müsabakaya gtnnek isityen 
bir adam! 

İmtihanda hilesi meydana çıktıktan 
aonra tahsildar ile katısı Parlaten ay
nlıyorlar. Erkek trende elbiiıe8ini de
ğiştiriyor ve pencereden atılarak ken. 
dini öldürmek istiyor. 

Avukat, imtihan heyeti reWııe ,ım. 
diye kadar böyle bir vakaya. tesadilf e. 

dip etmediğini sormuş ve şimdiye ka
dar böyle bir vakaya rasgelmediği ce. 
vabıru almı§ttr. Neticede, müddeiumu
mi mum.ini, suçlunun, "dört ~ğu 
bulunması,, noktasının gözönünde tu
tularak hafif bir ceza ile cezalandrnl. 
masını istiyor. 

Davavekili insani noktalardan bah. 
sederek gür.el bir mUdafaa yapıyor. 

Tahsfldar mahkılm edilerek hapse a
tıldığı takdirde bu halin bir aile için 
feUıket olıı.cağmı anlatıyor. HattA. suç. 
lunun bir defa dimağen muayeııe:!inln 
lüzumsuz olmadığım ilA.ve ediyor. 

JUri heyeti, mUddeiumumt mua'Vi • . 
nine hak vererek, kan kocayı dörder 
ay hapee :ma.hk1lm, fakat cezayı tecil· 
edi)!Or. 



Gaıatagenç•er : 2 
c::ıevıert>eyı : o 

Milli ta1..,m soçmelcrine iştirak eden gürcşçı1erdcn bir grup.M 

Dün ikinci küıne lik maçlarına Şeref 

\ 'C Kadıköy stadlarında devam edil -
miştir. Şeref stadında saat 12 de baş
hyan ilk maçta, Beylerbeyi ile Galata 
gençler kal'§ıla.ştılar. Maç, Galatn 
gençlerin 2-0 galibiyetiyle bitti. ~hıkarada yaphğı iki maçta dtJ mağlUp oüın 1Jçok ta1cttM.. " 

Güreş müsaba a a ı 
Hilal: 2 • Anaao2u: 1 

Uçok takımı . 
Mlllt takımı seçme müsahakalarınu 

dOn akşamda devam edildi 
Dün aktam Beyoğlu H:ılkevinde 

milli takıma alınacak güre*iler için 
tertip edilen seçme mUsa?akalanna 
.devam edildi. Birkaç yüz meraklının 

bazır bulunduğu güreşlere &aat 9 da 
başlandı. Bu müsabakalarda alınan ne
ticeler şunlardır: 

61 KiLO: 
Hasan Tahsin (lst.) Bani (İst.) 

~rin'.:i on dakikada berabere bittikten 
onra 13 dakika 50 saniyede Hasan 

:Xahsin tugla kazandı. 
Ahmet (Ankara) Ahmet (Balıke

sir) Ahmet Ankara 55 saniyede tuıta 
~uandı. 

Mahmut (Ankara) Suad (Ankara) 
Suad Ankara 4 dakika 35 saniyede 
tu§lıı kazandı. 

66 KiLO: 
İzzet (İst.) Bekir (İz.) İzeıt (1st.) 

Bckirin kolu ağndığmdan hükmen ga· 
tip geldi. 

Yusuf (İst.) Miçi (İst.) Sirinei on 
d2kibı berabere bittikten sonra Miçi 
ekseriyetle gtılip itan edildi. 

72 KiLO: 
Mu:ıtafa (Ankara) Ahmet (B1lıke· 

sir). Birinci on beş dakika berabere bit. 
clyeae ka:ı::ındı. 

87 KiLO: 
Mustafa (tat.) Şevki (tst.)'. E§siz 

güreşçimiz .2 dakika 12 saniyede tuşla 
kazandı. 

ACIR SIKLET: 
Çoban Mehmet (İst.)' Salih (fst.) 

Hiç_ şüphesiz: günün en enteresan gU
rqi. 

tik on dakika berabere bitt. İkinci 
on dakikaya Salih altta başlandı. Uç 
aakika geçtikten sonra Çoban alta yat
tı. Salih Çobanı kımıldatamıyor bile. 
Neticeıde Çoban 20 dakika sonunda it
tifakta kazandı. 

ÜçUncn tur 
S6 KiLO: 
Kenan (1st.) Mustafa (Ankara). 

Birinci on dakika berabe bitti. 20 daki· 
kı! sonunda Mustafa ittifakla kazandı. 

61 KiLO: 
Hasan Tllhsin (İst.) Ahmet (lst.). 

!Ik on dakika beraberlikle bitti. 16 da
k1kacta Hasan Tahsin tuıta kazandı. 

Mahmut (Ankara) Ahmet (Ankara). 

İkinci on dakikada daha üstün güre
gen Ahmet ittifakla kazan.el•. 

72 K[LO: 
Enver (İzmir) Faik (İst.} Faik 20 

dakika onunda sayı hesabile kuandı. 

Neticeler 
56 KiLO: 
1 - Mustafa (Ankara) 
2 - Kenan (lst.) 
3 - Ali (İzmir) 
61 KiLO: 
1 - Ahmet (Ankara) 
2 - Suad (Ankara) 
S - Hasan Tahsin (İst.) 
66 KiLO: 
1 - Yahya (İst.)' 
2 - Yusuf (İ t.) 
3 - İzzet (İııt.) 
72 KiLO: 
Bu gıkletin neticeııi yarm Faik ile 

Mustafa arasmda yapılacak ~Ur~ten 

sonra anlagılacaktır. 

79 KiLO: 
İsmail (İzmir) rakipsiz birinci 
87 KiLO: 
1 - Mustafa (İst.) 
2 - Şevki (İst.) 
~CIR SIKLET: 
1 - Çoban 'Mehmet {İst.) 
2 - Salih (İst.) 
Diln ak§am nihnyctlenmiş olan mil· 

li. gUreı takımım seçmek kaı.ıil olama
mamıştır. Buna da sebep Adnan, Ya
§nr gibi pehlivanlarımızın hastalıktan 
yüzünden maçlara iştirak edememiş ol· 
malımdır. 

Öldüresiye • .. 

~ dakika 55 saniyede Ahmet tuşla ka- · 
2!:andı. 

Basri (lıt.) Suad (Ankara). Basri 
hasta olduğundan Suad hük:nrn ka
zandı. 

66 KiLO: 
İzzet (ht.) Yahya (lst.). İlk on 

aakika Yahyanm üstiln!üğU ile geçtik· 
ten sonra Yahya sayı hesalıile kazan
Ch. 

72 KİLO: 
Faik (tat.) Ahmet (Bahkrsir). Faik 

5 dakika 40 saniyede tuşla ıtazandı. 

Dördilncll tur 
56 KiLO: 
Mustafa (Ankara) Ali ,f ımir). 

.Mustafa 2 dakika 55 saniyede tuıla 

kazandı. 
61 KtLO: 
Suad (Ankara) Ahmet (Ankara). 

İlk on dakika beraber bitti. 

Prof esyoncl serbest güreş... . Mcın· 
lcketimi~e yapılruı çok zayıf k~.rşılag
malar bile bu ~pora meraklı çekmekte
dir. Halbuki Avrupada, bilhassa Amc· 
riJc.da serbest güreşin yapılı~ tarzı 

bambaşkeldtr. 

Orıdaki gilr eşlerde, bizde hal km yu
halanna vesile olan sertlikler hiç me
sabesindedir; Beynclın·ıcı tabirle ke· 
çes keçken denilen bu karşılaşmakırda 
tekme, yumruk, boğaz sıkmak, kol ba
cak kırmak gUreşin tabii figürlerinden 

sayılır. 

Saat 13,45 de ba.§lıyan ikinci maçta 
Anadolu ile Hilal takımları kaı'§ılaştı. 
Hakem Suphinin idaresinde oynanan 
bu oyunda ilk devre 2.0 Hilalin üs • 
tUnlUğü ile bitti. 

ikinci devrede penaltıdan bir gol 
yapan Anadolulular, bundan sonra 
tamamen hnkim oynamalarına rağ • 
men sahadan 2-1 mağlüb çık-tılar. 

Har iyeye 3-0 yenildl 
Ankara 20 (A.A.) - Burada yapılan maya ba§Iamııtar ve birçolc ~ 
mim küme maçlannda bugtl:ı İzmir eL-mlarla Ankaralılann bleslni .,.-
§ampiyonu Uçokla, Ankara p.mpiyonu tırmaya muvaffak olmU§lar&r. ;i 
Harbiye İdman yurdu karşılaştı. Bu devrenin ortalanna d::>frU 

Ortaköy: 2 
Kasımpaşa : 1 

Şeref stadında günUn son maçı da 
15,30 da Kasımpa§a ile Ortaköy ta • 
kımlan arasında yapıldı. Kasımpaşa 

zayıf bir takımla çıktığı bu maçta 2-1 
mağlüb oldu. 

On bini geçen bir seyirci yığını mütevazin bir cereyan almıftJf· 
önün.de yapılan bu kallılaşmada Anka- Ancak bir mUddet sonra ken~ 
~ şampiyonu, ~aha ilk anlada enerjik toparlay~ Ankaralılar oyuna ~ 

Ali:ınordu 
Karagümrük 

Kadıköy:Undeki ikinci küıne maçında 
Altmordu ilç Karagümrük kaJ'§Ilaşa
caktı. Fakat KarngUmrUk maçn. gel· 
mediğinden Altmordu hükmen olip 
sayıldı. 

bir oyunu tatbıka başlamış ve bunu hakimiyetleri altına almaya ~ 
haftaynun sonuna kadar idaıne ettir- clmuılardtr. • 
miştir. M b' • ı.- .:s-1~ ...___.,. flJJ 

t . . b gil dah açın itmesıne u~ ~a~· 
zmır şampıyonunun u n a • gaı·b· yıl 

aff k b• •1 h k ·r.: ö- eı ı ıyet sa anm yapan .-ti 
muv a ır tarz: ı e are et etti6 • g d f da ü M .n llerinl de ,.,_t. 
Üı ü t'• aon e a ÇW1.:Y go '_ ~ ~ 

ı m ş ur. k b k 1 3-0 -1ıblr-
A k 

• .. .. ra • u a11ı aşmayı 5 .. 
n ara şampıyonunun ustun oyunu b' • • 1 d' 

cirinei devrede bir sayı kaydetmek su- , __ 11_1rmı __ ı_e_r _1r_. ______ _/_ 
retilc neticelenmiştir. 

İkinci haftaym başladığı zaman tz- He n d b o 1 
mirlilcr daha şuurlu bir surette oyna-

Kuleli, Gazi 1 
enstitüsünü yeııd, 

Dlln Taksim stadında Gala~' 
Günt'..Ş milli küıne maçından ~ ~' 
zi enstitüsü ile, askeri liseler ~J 
yonu Kuleli lisesi hendbol ~ 
arasında bir müsabaka yapıldı· 1'-

Başta.n sona kadar KuleUll~ (Jfl 
kimiyet altında oyna.nan bu ~ -1 
zi enstifü~ü ekipi 15-1 ggibi bUytıı 
farkla mağlQb oldu. 

Edirnede kupa nı;!!. 
Edirne, 20 (A. A.) - Şehir ,. ' 

da binlerce seyirci önnünde ~~ ,ıı· 
natlar ta.kımlan ara.smda. H.al...,.., 

Dan rakibfni yenen G<ılata gançlcrbirliği ta1:tmı.. pası maçı yapıldı. 11~ 
Oyun çok iyi ve heyecanlı geçti-

Gayırn fedeıreDeır aııra$011ıHdlaı 

Şişli - Eseyan 
Kurtuluş - Arnavutköy 
Takımlan birer golle berabere kaldılar 

DUn sabah Taksim stndyomunda \ 
ga~Tücdere klüpler arasında stadyom 
lik maçlarına devam edildi. İlk mUsa· 
baltayı H'.urtuluş. Arnavutköy (B) 
takımları yaptılar ve çok UstUn bir 
oyun çıkaran Kurtuluşlular, rakipleri
ni 6·2 gibi bUyilk bir farkla. yendiler. 

lkinci ma.ç da Şişli ve Eseyan B ta
kımları arasındaydı. Oldukça gUzel 
bir oyundan sonra ilk devre 0-0 niha... 
yeUendl. 

ikinci krrk beş dakika dalııı düzgün 
oyruyan Şi§lililer yedikleri bir gole iki 
golle mukııoolc ederek maçı kazandı. 
hır. 

Kurtulu' • Arnavutköy 
Burhnn Atak'm ha.kemliği ile yapı· 

tarı Kurtuluş • Arnavutköy maçı, ta • 
kımlarm ayni kuvvette olmaları yU • 

ğucu Luis (Strange Luis) Hintli Fad
dal Muhammedin kardev. hatta Paris
te Tekir d~ığlı ile kar§ıla§nlll.M muhte
mel olan Şikat'dır. 

Bu gUrcşçilerlden bilhassa Duin, kar
§t&ında~ne pek feci numaralar yap
makla şöhret kazanmıştır • 

zUndcn bir hayli enteresan cereyan et
ti. 

t ln tarnf da ka.t'i bir hakimiyet te. 
sis edememelerine rağmen, ;..aman za. 
man çok tehlikeli anlar atlattılar. llk 
devraJıı 12 ınci dakikasında sağdan 

dilzgfin bir nkın ynpan °}{urtuluş takı. 
nıı bu hücumda ortalanan topa sol a· 
çığın biçimli vurduğu kafa ile bir gol 
kazandılar. 

jkinci haftaymda Arnavutköy daha 
ağır basmaya başlamıştı. Bu ar;ıda ka
çmhn birçok fırsatlardan sonra mer. 
kez ll"uhacfm l{amran beraberlik go -
lünil attı. 

G1 ·ibiyeti ellerinden kaçıran Kur -
tulu~iular bundan sonra bir hayli sert 
ve ne:ıbi oynamağa başladılar ve bu 
,riizJt'D hakem merkez ve sağ muavin 
r.yunculannı oyundan çıkardı. Dokuz 
kic;: katan Kurtuluşa karşı Arnavut • 
köy takımı baskısını her an arttırır
k··ı1 maç taraflarm birer golü ile nL 
?ınyetlcndi. 

Şişli - Eseyun 

devrc 2-0 lisenin lehine geçti. ..-1.J 
lldnci devrede ise sanatlar PYJğoı 

geldi. Oyun 3-1 vaziyetteyken !ld ti' 
yapmak imk~ buldu. Bu ~. 
maç 4.3 lisenin galibiyeti ile n 
lendi. fi> 

Oyundan sonra kupa lise ~ 
verildi. 

lzmltte baalk~et yarı .. 'il 
Bisiklet federasyonunun :tJı01~ 

tertip ettiği seri bisiklet yarıt~t 
ikincisi bugün 25 kilometre :rn~~ 
zerinde bisiklet ajanlığının idate' ... 
yapılmı§Ur. 1, 

Neticede Akyeşilden tbrahlı11 4 )1' 
dakikada birinci, 10 saniye ftl il, 
Kadri ikinci, Salih de üçUncU ge1JSl 
tir. ~ 

dal'1•'' lan Eseyan takmu ise onuncu . tıif 
dan sonra gittikçe açılarak hafif 
hakimiyet tesisine muvaffak oldO-~ı 

Kal'§ıhklı a.kmlardan daha. ~ ııı!J. 
olan ve F.eeyan hücumunda. Şışli tıif 
dafii topu çelmek isterken yanllf 
vuru.~la. kendi kalesine soktu. ıl ' 

!kinci devrede mağlflbiyetteil ~ 
tulınak istiyen Şi§lilllerin sıkı b~ 
da. çalı§tıklan görlildü ve bu ;;ıaı. 
sekizinci dakikada semeres~ ~ ,,e • 
Vahabın güzel bir pası ile Dif:Silııı 4f 
ra.bcrlik golünü attı. İki taraf .,.ır 
bundan sonraki çalı§tnasI neti~ ~ 
mcdiği için bu mUsabaka ku'V\'e gı~ 
linin Eseyanla berabere ka1Irıal1 
bir sUrprizle neticelenmiş oldu. 

EN. ER· 

Bu tarzda gllreşen pehlivanların en 
meşhurlan da saknllı Dui, Ali baba, bo 

Resmimiz, bu sakallı güreşçiyi bir 
müsabakasında göstermektedir; her 
iki pchL:Y~·:ı o kadar kızı§mışlardır ki 
sonunun neye varacağını anhyan ha
kem güreşin yansmda araya girmeğc 
ve onlan ayırmağa mecbur kalmıştır. 

Dunun içindir ki bu gih! mUsabaka 
Jarda ring hakcmler~nin de pehlivan 
lar knldar kuvvetli olmaıt ıarttır. 

GUnUn son maçını Şişli ile Eseyan 
yaptı. Yine Burhan Atağın hakemliği 
'1le oynanan bu maça Şişli çok zayıf 
bir kadro ile iştirak etm.i§ olmasına 
rnğmen mUsaba.kanın ilk dakikala.nn· 
da üst Uste tehlikeli hücumlar yaptığı 
görüldü. Vahab ve Dirandan gayri 
genç elemanlardan tc.,kn edilmiş olan 
Şişli hUcum hattı ağır bastığı bu an
larda gollük \"aziyetlerden istif adc e. 
demedi. Onların aczinden oosaret l:Ju· 

b 
d 



Oalata.saray ka1e8i 5 iflei golü Myltı !/Bdf ••• 

Dün Taksim 
stadında 

yapılan ınaçla 
Melih Gakıtmaraya ilçflncfı go'IQ, Myle yaptı ... 

Giineş Galatasarayı 7-0 yendi 
f 

- - --- - - - - '* 
Gllneı vasat bir oyun çıkarmasına rağ-
men rakibini ağır mağlubiııete uğıattı 

.. - - ~ - -- ~ _, ..... ~~~ ~ -
M l '"' takım arasındaki Jıl~s farkı, biltan 

maç esnasında kendini glisll'rigordu 
., -- -2-~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ -

Galibiyetten ziyade - aradaki reka. l 
ilet dolayı.siyle - sureti cereyanı me • 
l'at edilen Galatasaray· Güneş maçı, 
dlbı, g&illmemi§ bir kalabalık önünde 1 
rl'akabnde oynandı ve 7.0 gibi bUyUk 
bir fark.la Galatasaraym mağlflbiyeti. 
le ııetlcelenerek, Güne3in, memleketi· 
llllzde • tabii prtlar içinde - namağ. 
161> bir takım olduğunu bir defa daha 
lepaı ett.L. 
Teşekkülü hakkında, günlerdenberl 

birc;ok dedikodularla kanşık pyialar 
dotqan Galatasaray takımı: 

8acid • ~,Adnan ·Musa, Eı/ak, 
İlllıOJ>i - Neodet, Sülcyinan, Bülend, 
•eh.med Hf.l§im. 
lekllnde sahaya çıktı. Güneş ise, her 
lllınanki katlrosuna, PariSten sureti 
lllabmlSflda cclhcdll~n Rasihi de alarak 
1111.ça. §U OY'.mcularla başladı: 

CQaad • Faruk, RefQd • Y~f, Rı • 
aa, Ôm!n" - &:ıld.hadiün, .Raaih, MeWı, 
Niya;ri Re'b& 
._!edera!.yonun baş antrenöıil Alman 

Barut.gücü 
sa ~asındaki 

. maçlar 
Don Bakırköyündeki Barutgücü sa. 

baamda birçok maçlar yapılınıştll'. 
llat.:ıar sabahleyin Bakırköy Rum ta. 
lnınıyıa Sparta Rum takrmı arasm • 
4a.kı maç 3-2 Bakırköyii Ru.mlarmın 
Jtbinde bittL İkinci oyunda Barutgü
"1 gençleri Dawtpaşa gençlerini 12-2 
tibi bUyUk bir farkla mağlflb ettiler. 

Ayni klilplerin (B) takmılan ara • 
'nıdaki maç 3-0 ~cüntln gali • 
biyeuyıe gitti. · 

(A) takımlarına gelince, Barutgilç. 
ltl.1er Davutpaşalıları 4-2 yenmeye mu
lU!ak oldular. 

Türkiye 
kır koşusu 
Samplyonloğonu 
fstanbol kazandı 
~ 20 (A. A.) - 6000 metre 

'1aertnde tesbit edilmi§ olan Türkiye 
~ kOfUSU pmpiyonasında 46 atlet iş. 
tirat etti. 

Atletler ya.rıea b&§ladıktan sonra 
bJr buçuk tunı stadyumda kO§al'ak 
atadı t.erkettller. Deği§ik ve arwılı a
l'aalcıe 2400 mere kO§tuktan sonra tek· 
l'ar itada girdiler ve bir tur yaparak 
IL)'Zd saha ve mesaf cyi bu defa aksi is
~ette kô§tular. Yanş stadyomqr.. 
Ylrun tur ile bitti. Bu surele 1200 
lllero pist üstünde, 4800 metre arazi. 
de qtular. 
• IK.ocaelinden Galip, çok güzel bir 
Uttizar yarışI yaptı, rakiplerinin peş • 
Jeriııı bırakınryarak birincili~ aldı. 

Bqıgclerin takım halinde neticeleri 
'1nılardır: 

l - İstanbul, 14 puvanla. 
2 - Eski§ehir, 27 puvıı,nla. 
3 - Ankara, 27 puvanla. 
F.enu neticeler şunlardır: 
l - Xocaelinden Galip. 

. 2 - Eskişehlrden Behzad: 
-3 - !stanbuldan Hilseyin 
4 - Ankaradan Mustafa. 
5 - İstanbuldan İbrahim. 
6 - htaabulcl&n Artin. 

(sabık Avusturyalı) Hirlander'in ha. 
kemliğiyle bqlıyan, zaman zaman he
yecanlı safhalar arzeden, fakat her an 
sıkı bir disiplin ve idmanla çalışmış 

ciddi bir takımla, geli§igü.zel bir şe
kilde, pazardan pazara bir araya geti
rilen on bir arasında.ki bariz klas far. 
kını gösteren bu rnaçm tahlile değer 
tarafı temqa kısmı değil, fakat tek
nik cihetidir. 

Binaenaleyh, Galatasaraym, 33 se. 
nelik hayatında ilk def adrr yediği bu 
yedi golün sırayla (yedinci dakikada) 
Melih, (ilk devrenin ortasmda) Sala -
haddin, (ikinci devrede) Melih, Rasih, 
Sali.haddin Melih ve yine Melih tara. ._ 
fmdan atıldığmı zikrettikten 80lll'a, 

Gü>ıiiıı kahramanı Melih gol pe~inde bu cidden parlak galibiyetin ve bu 
cidden hazin hezimetin se'beblerini 
tahlil edelim. 

İki kJUp arasındaki milballğalı re
kabet dolayıaiyle, dUnkU maçm neti
cesl hakkında birçok lüzumsuz tefsir
ler Y&l>Ilch ve yapılaci.ktır. 

Bug11nldl Galatua.raym bugQnld1 
oau.ı . - l&J'l'1tabit PrUar Jgllide 
dahi • yc~yeceflnf. aklıselim ~ 
ru~ idrak ettiği için bu n,ık\a fu:erln.. 
de durmay: lüzumsuz görüyoruz. 

Bu huswrta Galatasaray takımı için 
mevzuballs olabilecek yegane §eY ga
libiyet veya mağlflbiyet değil, iyi bir 
netice almaktır. 

Maçtan evvel yazdığımız bir yazıda 
Gatatnearayrn fabfatiyle mağlüb ola. 
cağım söylemiş ve muhacim hattmın 
esaslı bir gekilde değiştirilmesi lilzu • 
mundan bahsettikten sonra aynen 
şöyle demigtik: 

"Aksi takdirde, GalatMaray ta1oa
mının gcılil>iyct l«ızıanmak §Öyle dur. 
81.ln, bir tek §ere/ BOyt81 dahi atamı.. 
yacağı muhakkaktır. 

Bu 1«.ıfi iddiamıa gülünç ıooya 

bO§ bulanlar, maçtan sonra, bu yazı
mızı bize gülünç olUfUmuzun OOBi. 
k<ulı ~eklin.de ibraz etme1' hakkına 
maliktirkr. 

Diğer taraf tan öğrendiğimize gö
re, Anl«Jrada 8akatlanm~ ol.an Sa.. 
lim, takımdaki yerini a1.amıyacak • 
tır. 

Eğer bu croğruuyııaa, Galatasartı. 
yın Suavi ve Re§adilan müte§ekkil 
mfulafaasının, Güneşin çok seri or· 
ta muhacimini tutmakta bir hayli 
mii.ikiüdt çekoceklerini tahmi11 (;di-
yorıız.,, 

KAhl n değiliz ama •• 
... Bu satırlar, hiç de yanılmadığımı

zı pek ala göstetiyor. Galatasuaym 
hozuk muho.cim hattı hiçbir iş göre • 
medi, Ş0ref sayısı olabilecek iken dire-

reğe çarpan yeglne şUtU de bu köttl 
muhacimler değil, fakat panikten son. 
ra ileriye çilum müdafi Reşad attı. 

s&iimin yokluğu ise, Melihin her top 
kapışmda kendisini hissettirdi. 

•Salim olsaydı .. ,. 
"Sa.Dni otsaydr?,, dfyeceladnfz. Sa -

Um olsaydı gol adedi belki bete. bel. 

ki dörde - biraz daha gayret ~ 
lim - belki ilçe inecekti. Fakat bu kötü 
muhacim hattı yine de hiçbir gey ya. 
pamıyacak ve Galatasaray mukadder 
ve na.kabili içtinap mağl<ıbiyetten kur· 
tulamiyacaktL 

Galatasaraym yaptığı her maçtan 

Kasımpaşa 
güreşçileri galip 

Kasımpa.şa güre§ takımı ile Barut· 
gücü güreş takımı arumda dün Ba .. 

kll'köy bez fabrikası salonunda yapı· 
lan müsabaka, Kasmıpaşa takımmm 
5.2 galibiyetiyle neticelendi. 

Kızlar arasında 

Kros koşusu 
DDn Şişlide yapıldı 
Beyoğlu Halkevi taraf mdan tertip 

edilen son kır kotusu kızlar arasında 
idi. HUrriyet tepesi - Mecidiyeköyii a. 
rasmda yapılan bu müsabakaya elli 
atlet i§tirak etmi§tir. Velilerile yan
şa gelen bu genç kızlarımız, 1500 met. 
roluk bu yarııı çok gü7.el yapmışlar • 
dır. Hiçbir müsabık, m~bakayr ter
ketmemiştir. Neticede Leman 7,45 da
kika ile birinci, Kadriye ikinci, Nemi. 
ka Uçilncü olmuşlardır. 

evvel ve sonra yazdık ve anlqılan da. 
ha bin bir defa yazacağız: 

Muhacim hattı değişmeli 
Galatasarayrn muh:ıcim hattı değiş

meli. ÇUnkU bu mflhaclm hattı, bir • 
çok maçlarda, (meseli. Beşiktaş ma -
çmda) geri hatlarm gayret ve yardı· 
mı sayesinde, bir saat müddetle rakip 
kale önünden ayrılmadığı halde gol 
çıkaramaq ve takımın mağltibiye - 1 
tine sebebiyet vermi§tir. 

Hiçbir klüp, alman derslere bu ka • 
dar lakayt kalmamt§trr. Ve yine hiç
bir klUp • hatta ikinci küme klilpleri 

bile - Bülendi orta muhacim oynat -
mak ''meharetini" gösteremez. Olsa 
olsa • o da çalışmak p.rtiyle • nihayet 
sol açık oyruya.bilecek Bülendi orta 
muhacim oynatmak, kaleci oynatmak· 
tan farksl7.dır. • 

Sol açıktan balka hiçbir şey oynr. 
yamıyacak Bülendin orta muhacim, 
sol açıktan başka her şey oynıyabile· 

ce Haşimin sol a,otktıOY11&ttbualan gi. 
bl barüıı bir teknik ~ meydanda 
ve oyuncularm kat'lyyen çalıgmadık • 
lan besbelliyken, hezimetin sebeblerl· 

ni mevhum talihsizlikte, Salimin oy • 
namamasında, direğe çarpan topta a
ramak züğürt tesellisinden başka. bir 
şey değildir. 

Takımda ahenk 
lki üç oyuncusunun "klas" ı ve Sa

limin de dahil bulunduğu müdaf a.a.sı -
nm enerjisi sayesinde, milll kümenin 

ballıca taknnlanndan madud bulunan 
Galatasaray takımında, sistem ve a -
henk namına bir şey yoktur. 

Hele dünkü maçta, takım kaptanı 
Necdetin, rakip kale önünde, Haşimin 

sUrdUğil bir topu mrla onun ayağından 

kapması, cidden hazin bir manayı ifa. 
de etmese bile, takımın karmakarışık 
bir oyun oynadığını gösterir. 

Dünkü maçta, her umanki gibi iyi 
oyruyan Necdetle Adnanı ve bilhusa 
ilk devrede çok iyi olan E§f ağı ve 
Musa'yı yadettikten sonra tekrarlıya· 
lmı: 

Muhacim hattında esaslı bir ısla • 
hat yaptlmadıkça ve oyuncular ciddi 

bir gekilde çahştınlmadıkça, Galata.sa-
. ray için, yalnız Gün~. ~ktq ve 
nisbeten 7.ayıf olan Fenerbahçeye de
ğil, • en küçük bir talİhsizlikle • millt 
kümenin herhangi bir takımına yenil
mek mukadderdir . 

·GDneş 
Türk futbolünün şimdiye kadar gör. 

düğü en kuvvetli ve en teknik takım 

olan Güneş hakkında fazla şey söyle. 
meye lüzum var mı? . 

Bilatereddüd denebilir ki, Güneş ta". 
kıını, yerli takımlarımızın hepsini ko
laylıkla yenebileceği gibi, Avnıpa ta· 
kımlarmdan bazılarına (İmlirin Al
sancak takrmı müstesna)! kareı da i. 
yi neticeler alabilir. 

Güneşin bu sene milli kiline pmpi• 
yonasmı kolaylıkla kaza.nacağı mu ~ 
hakkaktrr, ki bu da onun hakkıdmt' 

Dün, sırf klAs farkı ve fırsattan kaf. 
iyyen heba etmemesi dolayısiyle, yedi 
gol atan, fakat daha iyi oynıyabilece-o 
ği muhakkak olan Güneş takımında, 
• belli etmediği halde - "majis .. 
tral" bir oyunla muhacim hattını ida. 

re eden Rasih başta olmak U7.ere, S&~ 
truıaddin, Rıza, ömer ve Melih m11." 
vaffak oldular. r 

Güneşlilerl bu çok parlak muvaffa .. 
kryetlerinden dolayı tebrik ederiz. 

A. F • 

Beşiktaş klübü· 
nün kongresi 
Eski idare heyeti çekildi 
Gelecek hafta 

yeni idare heyeti 
aeçııecek 

Beşiktaş klUbUnde çıkan ııon ihti • 
!Aflardan aonra, diln toplanacak olan 
mUessisan kongresi, bUttln Bp<>r mah· 

!elinde merakla bekleniyordu. Sabahle. 
yin 70 den fazla azanın iştira.kile top. 
!anan ve vilayet namına Beşiktaş kar..ıı 
makamı, teşkilat namına da futbol &• 

jaru Abdullahın bulunduğu kongre. 

tahmirilerin hilafına. oldukça salda 
bir hava içinde yapılmış ve tam 5 a... 
at devam etml§Ür. 

ldare heyeti raporları okunduktaa 
j 

sonra, ualardan birçoğu itirazl&rd9 
bulunmuşlar, ve bilhusa muhalif par. 
ti namına, eski futbolcü ve_ hakem 
RU~ü, id:ı.re heyetine şiddetle hilcunl 
etmi§tir. ~ 

Muhaliflerin, idare heyetine istif& 

teklifi idare heyetince kabul edilme. 
yince, kongrede bulunanlardan ( 40)1 

kişinin imzasmı taşıyan bir takrirle! 
kongre riyasetine ayni istek bildiril • 
miş ve bu vaziyet kar§ısmda idare he-o 
yeti mUsWi vaziyette kalmıştır. 

Yeni idare heyeti seçimi, dilnktl 
kongre rumaınesinde bulunmadığın • 
dan gelecek hafta tekrar toplanacak 
kongrede yapılacaktır. 

Eski idare heyetinin istenmemesine 
sebeb, isminin Beşik~ JimnastilC 
klilbü olnıasrna ~ağm~n. futbolden 
başkR. bütün spor branşlarmm öldü • 
rlllmüş olmasıdır. Siyah beyazlılar; 

gtittf, atletizm ve denizcilik gibi e.skl 

şubelerini tekrar kurmak istemek~
dir. Dünkü kongrede umumi heyetin 
bu husustaki suallerine müstafi adde
dilen idare heyeti cevab verememiftlr, 

Bugllnkü bir haftalık mUViLkkat f. 
dare heyeti IU Uç kişiden tetkll edB. 

mfı bulunmaktadır: Reis: İsmail Zi
ya, aza.lar da Abdullah ve futbolcl 
~:kettfr4 



Kuşlar neden 
göç ederler ? 
Gö; s1ra~ında 

kuşlara klavuzluk 
eden var mıdar ? 

Hayvanlarda glSç denildi mi, hemen 
akla k~!ar gelir. Halbuki glSc eden 
yalnız kuşlar değildir. Balıklar, batt.5 
memeli hayvanlar lıile mevsim mev • 

alın yerlerl :ıl değiutirirler. Biz. bunla. 

rm yer değiştirme durumlarını, sıra
alylc, tUrlU zamanlarda göreceğiz.. 

Bugün, ilkönce kuştarm g~ leinl e. 
le alalım: kı§ mevsimi yaklaştı mı, gil

ael kuıtartn bir ~ısmı memleketimiz • 

den ııncak memlck~tlere-doğru yol alır

lar. Tarihin tUrlU çağlarında k~la • 

rm glSç etmeleri hakkında aarştırma. 

lar yapılmış ve bunlnnn ta.kip ettikte· 
ri yollar ve sistemler hakkında esaslı 
bllgl!er elde edibnfftir, 

1 

Leyleklerin gi>çi 

Göç eden kuşar eunlardır: 

Yabani ka.ı!ar, lt:ylekJer, Balıkçıl, 

!J'urna ve kırlangıc;lar. 

Bunular ya kafile ha1irıde, yahut 
cf!t çift [!fderler. Bunlardan kimisi 
gUndUz, kimisi de ~e geceleri yol a. 

lırlar. Türlü dns ku3lann mewlmlere 
ıare hareket ettikleri clheUer O()yle 
tesbit edilmiştir: 

ı - Avrupa ve Asyanm gilney ta· 
raflanndan hareket ederek Senegale 
giderler. 

2 - Avrupa ve Asyanm kuı.eyfnden 
hareket ederek Amerika ve Madapa
kanı giderler. 

3 - Sibiryanm kuzeyinden hareket 
ederek Çb ve Hind~tJlna giderler. 

• - Muhtelif kollardan güney A • 
merikaya Jfderl"r. 

Bıı gfdflln dönlltU de ayni tekUde o. 
lur. 

0.1ç eenaamda kuşlara ktlavuztuk e. 
den var mrdır? Bu, henllz keşfedilme
miştir. Yalnız bazı ilimler bunu ar. 

am bir oazibeai olarak tannnışla.rdır. 

Bazı kirnst:ler kutlann g~ edişini da· 
ha mutedil bir ikUnı ve bol gıda buJ

tn:ık maksadly~ yaptıklarını ,.anne • 
derler. Fakat en ıiyade akla yakın ge. 

len esas şudur: kuşlar yuva kurup 
yumurtladıktan ve yavru çıkardıktan 
ıonra oradan UU\kla§mak arzuıunu 

duyarlar ve bahar gelince de tekrar 

yuvalanna dönmek hil!ine kapılırlar. 

işte kut1ann göc;U budur. 

Bu ya.,yı tabibot bilgıai dolya.tına 
ioyunuı. 

7 üı h /genin 
kıyılaı ı SAMSUN 1 

Şehı ın tar •hT duı umu; ekonomi ve tur ızim ller ıemelerı 

Tllrk yurdunun ve Tilrk ulusunun 
erginliğe kavuemuı için AtatUrk'Un 
ilk adımını attığı ili hepinl.ı billrSiııl&: 
Samsun. 

19 Mayıa 1919 da Ata.ttlrk Samsuna 
ayak bstJ. Bu ayak basma Türk yur. 
dunun erkinliğe kavuşması demekti. 
Bu gUn bl1., butarihf şehri göreceğiz. 
Şehirln tarih durumu 
Samsun limanı Türkiyenin en de· 

ğerli ticaret limanla.nndan ve Karade· 
nizin en mühim iskelelerinden biridir. 

Samsun §ehrl limıının batı aahilin. 
de ve basık bir cıkıntı Uurinde ku • 
nılmuştur. Sam~un Umanı çok ııf ve 
açık olduğundan bUyUk vapurlar ya
ıın 800-1000, kı§ın da 1500 metre ka. 
daT uzakta demirlemek mecburiyetin
dedirler. Liman en ziyade (Yıldız ka· 
rayel. f'OVT'3Z) rUzd.rlanna karşı ol. 

gflzel glirfhtil~ ... 

dufundan fırtJnalı havalarda vapurlar 
çok gUçlUk çekerler ve bazı defa da 
limanı terketmek sonmda kalırlar. 
Ekonomi durumu 
Samsun, denir.den içerilere dolru 

<9576> kflomere murabbaı bir yeri 
kaphvan (Bafra. Çarşamba· Terme. 
Kavak • LAdlk • Havza • VezirklSprO) 
kazatarıyle, Amasya, Tokad, Çorum, 
Sıvu vll!yetlertnin yeglne ticaret lı. 
keleıfdir. BUJ"UJ ayni zamanda demir. 
yollanyla da çevrllmlt bulunmaktadır. 

Samsun lskelealnde yabancı mem • 
leketlere 'e Tllrklye l~nıfndekf tllere 
glSndenlen muhtelif efYI., yiyecek vt 
salrenln yekbu yılda 120.140 bin ton 
tııtmaktadtl', 

Şöyle, flatlannı bir heeıl> edecek o
lursak Uç ml'yon beş yilz bin Ura ka· 
dardır. Samsun: tUtUn. hububat. bak-

llyat, yağlı maddeler, hayvan, )'Umur. 
ta ve saire de yet,oitirir ve satar. 

Bilhassa Samsun ve Bafra tarafla • 
nnda yeti~n tUtUnler, dUnyanm en 
gUr.el ve el' iyi tUtlln'erldir. 

ıı. fçenılnde tufla. kiremit, ke -
reste, tUtu.n ve sigara f abrikalarile on 
kadar un fabrfkuı vardır. 
Yeşihnnak ağzından ve deni:zderı 

yılda 400 - 500 bin kilo balık çıkarıl· 
mıtktadrr. 

Turizm ba~ımından 
Samsun turizm bakmımdan da çok 

r.engfndir. Burada birçok kaplıcalar 

!'Y1evcuttur. Bu ıhcalarm sulan, roma • 
tf zrna. bağ:rBak. babrek ve cild buta.. 
hktanna çok aağhk vericidir. Samw. 
nun bt-tı k•t"rnetre J!fine,rfn~ ve Car
pmba hattı Ur.erinde bOyUk bir de 
pl!j vardır. 

TemeD'ln kamp anıDarı : ı 

Bol lıava, oqun ve ef lence 
Temel, kamp nedir bilmiyordu; ama, güzel bir yerde, 
çocukıaran tıep bir. .arada toplanarak eQıenecekleı:inj, 

tatll bir hayat geç. ı ~cekıerlni anhyorcıu 

:._.._;;_r~~~!.J_~~~~;;,:=~~~~JUJ~~:..ı..:,~~~""'-"""'f".· ........ .,_._.~--4=~·~~-"-"~--·-~-~-·~ 
Yent ders yh baştıyo1". Temel gcvfnç. 
le sınıfa girdi. "GUn aydıo a.rkadq· 
\ar,, diye hepsini aellmlarken etrafnıa 
bakındı. BUtUn arkadq1an Temele 

gün aydın derken §&§kın şaşkın yU.zU
ne bakıyorlardı. Temel arkadaılann • 
daki bu eaşkınlığın nereden geldiğini 
anlamakta gecikmedi. Ve hemen SÖ7.e 

başladı: 

- Ne o? YUzilme e~km 111.şkm 
bakıyorsunuz: Hat anladım . • beni e
peyce gellşrrıllJ, adetA tfı:manlamro Jı?Ö. 
rUyonıunuz. YUzUmde tau bir pembe
lik, bakışlarımda canlılık var değil 

mt, dahası ... dahası ... 

nn çlı;ekt!'n ç!çeze athyarak ba1 top. 
layıglarmı seyrediyordum. Bir köşede 
"Karaabg" iri kaf a.sını ~. 10la .sal. 
lıyarak biı kemik ptı.rçaaını kemtrme
fe çalıgıyor, kedim "'Kartopu" da a
ğacın birisini bırakıp ötekine tırma • 
ıuyordu. 

Ne tath bir sabah, nt gU1..cl bir ha· 
va._ Tabiat sevinç içinde •• Bir aralık 
kapmın ço.lındığmı duydum. Annem 
kapıyı açtı. Gar.etecl her gilD aldrfı. 
mıı gazeteyi bıra.ktı: glttf. 

kllçllcUk evimle, etrafındaki b!ihte ile 
uğra§ırken babamın sesini duydum. 
Beni çağınyordu. Arka bahçeden ön 
bahçeye geçmek, sonra eve gitmek 
mUmktin olacaktı. Kop kop &ı bah
c:eye, on.dan da babamm yanma ait
tim. 

Ellndekf gueteyf bana do~ uz:a. 
tan babam gülilyordu: ·•- Haydi ba. 
katım, yine itin oldu. Yalnız katmak
tan. arkaduıızMrtan trurtuld,ın. .. ,. 
~I yr.1mzhkbı.ft, ar1'adl'!j111rfz1•1'ten 

lcurtaracak feY ne otabnf rdl ! Belki. 

h-ıbam ~aka edlvo!'du, yahud mmtze 

Oyuna dalmıftnn. Tek 'bqnna O'!· 
l\UYOrdum. 0o~SU ya, arkad&lf!YZhk 
rena şey ... Şimdi bir oyun arkadaŞtm 
o!aavdr. onunla beraber, a~rlc havada bir k0 " 11k velfV('lrdu. COMJh vardı. O. 
~Z!eydlk, oynuııvdık. el!ltnaeydlk. nunta bernber ~vıuvacak. eftenecek • 
daha çok tatlı, ~ok r.evktl btr şev o1•- tik. B&bamm uzattı!ı pr.eteyl atdnn. 

'~- A '" Ark·"'·- ---... O. benim aörebllmem lcfn akis. on•· ~ ... u. nıma, yoa... --v• uıı::;ıı;v;-

Yakin 111rt tetklklerl: 10 

Askerlik - . muzesı 

Askeri müze eaeT'lerindm 

Evvelki hafta, Topkapı u.ray mDııe
sini görmu,tllk. Bugün de yine mUJI" 
lerin bulunduğu eemtte ve Topkapı ,._ 
ray müzesi karııaında bulunan ..ıır 
rl milzeyi göreceğiz.. 

Mkert mUze, Bize.na devrindetl kr 
lan Sent iren kilisesi btna.amdadıt• 
Bu bina ötedenberi ıll!hlarm uJcltr 
masma aynlmroken metnıUyet Ul!J 
edildikten sonra Mümt.u pa~a.nm ys!• 
dırniyle çok değerli tiir askerllk ııı8' 
1 · haline konmuş ve yeniçeri ~
fcthane•l de buraya eklenml~tr. :81S 
kilise döı-dilndl yUz yıldır bUyUk K~ 
tantin tarafmdan yaptmlmıt. ta~,. 
sonralan yanmıştır. Yanan kiliser 
imparator Jtlıtinyen yeniden inşa et• 
tirmigtlr. 

Kilf se, seklzinct asırda bir zeır.ete
dt"ll yıkılmıı ve imparator Lcon taJ'IY' 
fmdan tamir ettirllml~lr. Bina rnus
tatll biçimindedir. Kubbenin etrafıft İ 
dald kemerlerin nzertnde çok gnıe 
mozaikler vardJT. Mü:r.enln ircinde bit 
okuma ~vf ve bir de ıinema bulunu -
yor t~nılnde eski devirlerde yen'+ 
rt aıı!terlerlnln ve eski htılkm frlydil<'e'" 
rl elbiseler vllrclır. Bu e1bi11eler tah~ 
dan ad:ı.m1an gtvdirllmlşlir. Asl<e 
mUı.e ıt5rfl1ecek en gUzet eser!erle dold 
bir yerdir. ~1'nnlyenler muhakkak ~ 
~fn fl't"'l'!MPHA;T'1er. 

=====================:::-----::::
bam m işaret ettiği yerde ~nlar ya:tJ", 
bydı: 

Çocuk kamptan açıhvor 
Kultıi.r dfrekU5rlüğU illookul çocıt1' • 

kırının tatil aylannda iyi ookit geçi; 
mel.eri için ilin t:.lrlU yerlerine, çocll 

11 kanıplo.rı ~ktır. Kamp'!m'a gireoc 
çocukların ya...~lmaaı ifine batüınnıı~ 
tır. Bu ilk çocuk kampl.aıının çok eğ 
16n«li olm.Mtna ~m uerilmektedif· 

Babam nckadar çok aıeviııdil~ 
g<Sz'erimden anl~:gtı. Benim kaJ!l~ 
ma.n aklmı ermiyordu. Ama. gür.el b 
yerde lstlyen çocuklann toplana~ 
eğleneceklerini, tatlı bir haya.t CC'U"" 
ceklertnl anlıyordum. ~ 

Babam. bana kısaca kampm ne 
mek o~du~nu anlattt. BUtUn arkaa.r 
tanmm açık havada, eabahtan ~ 
ma kadar ~lenecek1ertnl w hep 1! 
arada geztp koşaeaklannt dU'°ndU 
Ben de onların arasına katılmatı ~ 
dlm. Babanım yüzilne yalvanr ,, ... -
bakmıg nlaea~ ki: _-M 

"- Haydi Uzillme. bttgUn bab"';. 
~zet $rllzel ovna, vnnn !abah tıeıl 

' 1~ betı\bel" okuta f!1ı1e1", eentn de~ 
pa Plrmek, ka.mp ltavatı ~amak ~ 
tedi<Hni 1!15ylerlz, Sen de yazılrr!11' 
arkadaşla~a beraber, kaınpa gtc!d 'ı 
sin... 1" 

Bu ff nud oldu · diye §atıyor
eann~. sizi meraktan kurtarayım. Böy. 
le een ve gUrbUz olu~umun sebeblerl
nf an'11.ma.k mı lsUyonıunuı. lSyteyee 
df"''"'.rfn: 
Smavlaı henl\7 bttmlftl. CUul ~·T' 

vaz sabahı ,yine erkendeı11 yatalımdan 
trr!amıı, evlmLıln arka bahçesinde ge- J 
zlyordum, kelebeklerin u~uşunu, anla. 1 

t,111-atı ! 1 brbk bir varnm ..tn.fmı lr'T'1""9ZT 1'-ll. I 
"'"'·ıııt tvf-~· Y'Ck mUkernmfl'' r-" ! •emte ef~~ "'!\bit gl5z'erlm evve!l o 

sUsJll bir teY oJuynrdu Gönneıtydtn.Ja 1 \•uııara l!l;tl. 1 
Uç katlı bir yuva. .. Etrafı gUzet bir çl- l Aa lraı.ın, ~den 11çrama ~.. : 
çek bahçesile çevrilmişti. Ben böyle l zıplayıp kofmağa bnşlıyacaktım. 'Cö.. t 

O gUn eevindme IOD ıokta. A1ff'IS t 
h!r tUrlU otmu.vordu. p,.1.C'-tt11lr fflş ... 
ıdbi ge'f~u. Gllnllm, b"'-"T"'t" "" 
la.ttıklsrlyle knfa.mda C8n1ATW!Tt"dl~ 
kn.mpm özlemini çe!:mekle ~U. 

- DC1:tOn edece1· -
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·Pariste Kırmızı evin esrarı 
bi~0::;,1:;~ın Delilerin elinde kalan 

' • 
bir adamın 

L---~~--en __ ıe_!_J heyecanlı macerası 
•1enırtdlenlb>Dre üzerime saldırdılar; tepeden tırnaOa soyduDar; bir karyolaya 
ShffiSokı roaoıandım, ırovenverı üzerime doQruıttular: Sesini kes 1 dedller, şimdi 
ıradlyc çaOaca~az •• o vakit ıstedDQln kadar ba§ır •• Ne haykıvda~ını, ne de sllAh 

sesıerını kimse duyablllr ı ,, 

Çılgın uşak 
~.hüngür ·hüngür ağlıyor I 

l:ıı1!Jar tiiacar Niko1a Petrof 

"Kırmı:ı ev,.dcn ilk dtfa bahsolun
duiJu rıakil, herkes dulıa ::iuade l'aud
l'nan hfJdlscslle. meşgul olduğu irin bu 
l'nac-cra pek rok na:arı dikkati celbtl
lnedl. 

llalbuki "Kırmı::.ı ev,. meıtle&i, ı:a. 
bıfa i~lcri noktaundan ehemmiuelli bir 
iılir. 

M c.ırclc şöyle başlarr.ııtı: 
Nikola Pclrof Ganref bminde bir 

Bulgar tüccar, Par.l&te müddeiumumi 
liğe müracaat ede.re}( "Kırmı:ı eu,,dt 
bir araştırma uopılma&rnı i&ttnıiıtl. Bu 
evı.Jc Siouvaue oe Rlıar adlı iki erkekle 
lıtart Daman/ava isminde bir kadın 
oturuyordu. ' 

Bu araştırma neticesinde, Amerikan 
ltıbilyetinde Bohümil Bl,novoıkl iımln 
de Polon11alı bir. adama alt bir takım 
eşua ve kdDıtlar bulundu. Bu adam hd
diudcn birkac olln ~ovel eırarenaiz 
bir .turette ortadan ka11bolmu,ıa. 

lJuioar tücearın araıtırmalJtl ıebeb 
(Jıjlll'Pk anlatlılı ookal.ar w a ımqfrn~ 
l'ılken bulunan eıua zabıta .memurla. 
J:ırıda Amerlkalrnın ba evde oturan llc 
Odam laraf ından Gldürüldü6ü kanaall-
'ltl haırl etti. ' 
Aralfırmadan ıonra Balgar ıaccar 

lılut için memlektline gitti: 11ectnler. 
de Pariu döndll. Jurnal muharrirle
rinden biri ba f ırsatlan bllfade edeuk 
Nikola Pelrofla bir müldkat yaptı. 
'Ve hddiseui bütün lafıildfilt öğrendi: 

, ıvu·olaı Petrof Pariste toplan tlbiıe ti. 

0~reme me~oııldür. Bir otomobili var. 811 
fllr0rtıobil(ni salmak istiyor. Bıınıın irin de 
ltı l<tJn 11a:etelerinden birine bir lldn ıttr
O 1111r. Bıı l~ 7 te§rlniııanl ıalr günri oluuor. 
~ODn öğlrden ıonm saat altrda kdlibl, B~r 
,1,"d dö Sigı•aue isminde birisinin k~ndl. 
~ oörıi~mek iııtcdi§lni haber veriyor. 

t ikolaıı Peirof bu gôriJşmeul 1611le anla
'llor: 

Buz gibi ter döken zavalh Bulgara, ağlayışmm 
sebebini anlahyor: 

"Bu şarkı bende acı bir hatırayı 
uyandırdı; kanmı öldürürken de bu 

havay' işitmiştim ı,, 
"- Misafiri ma#azama aldım. Bu, temiz 

ııiyinmiş, kibar tavırlı, samimi söz söyli. 
)·en bir adamdı. Bana: 

- Gaıetede otomobilinizi satmak istedi
ğinizi okudum; dedi, görebllir miyim. 

- Memnuniyetle, zaten otomobilim de 
kapı önündedir. 

Beraber çıktık, Bay Slgu'"aye otomoblll
ml uzun uiun muayene etti. 

Sonra bana: 
- Bu araba babamın işine gelir, dedi, 

fakat size kati bir şey söylemeden bir defa 
babamla görllşeyim. Sonra neticeyi size te. 
lefonla bildiririm. 

Birlblrimlzin elini 11ktıktan sonra ay. 
rıldık. 

Birkaç saat sonra maıtazamı kapayaca. 
Aım sırada Slguvaye beni telefona çatır 
dı. 

- Bayım, dedi, baba;na arabanızdan 
bahsettim. O da arabanızı görmek ve bir 
defa tecrübe elmek istiyor. Lötfen yann 
sabah tam sııat onda Orlean caddesinden 
beni alır mnmız' Oradan doıtruca baba
mın evine gider, işi kararlaşlırınz. 

- Memnuniyetle! dedim ve randevuyu 
kararlaştırdık . ., 
E~er Petrol ktndiılle konu,an adamın 

hakikf niuefltrindtn a:ıcık ,apht tdtbll
ıeydl, derhal otomobilini •atmaktan oaz
oecerdl. 

Faltal Sl/lllfHlge çolr kibar, ('olt ıefllmN 
bfr adam g6rflnüyordu. f, hUIUHnda Cok 
•ağlama benziyordu. 

İki dakika geç kaldınız! 
Petrof anlatmasına devam ediyor: 
" -Ertesi sabah arabama benzin dol

durdum ve Orlean caddesine gittim. Sfgu. 
va.re bekliyordu. · 

Deni görünce kol saatine baktı, ımerek, 
fakat kati bir sesle iki dakika geç kaldı
ğımı si)~·Jedi ve sonra: 

- Bu, bir iş adamı lçln iyi bir huy 
deiUldir, dedi. 

İtizar ettim. Bu kadar dikkatli bir adam 
la iş yapiıAıma Adeta sevindim ve pazar. 
lıkta uyuşur uyuşmaz derhal paraları ala
cağıma emin oldum. 
Müşterim yanıma oturdu ve bana: 
- Şevri>ze «ldlyoru:r., dedi, babam ora

da otunır. 

Yolda öteden beriden bahsettik, arlra
dn!Jım göıfi sohbeti yerinde bir adamdı: 
her şeyi anlıyordu, siyasl meselede, mail 
işlere dair yerJode mfltalealar yfirütuı_ 

Bu ıurttle Hovilyeoe kadar 11tldiler. 
Burada kibar maıterislnln l,arttl ii:erine 
Ptlrof arabaıını kırmızı bouanmıı bir par 
maklıklr kapı önünde durdurdu.. 

Rovelver ! 
Bt111 Ptlr.of bundan ıolU"alını 1611le anla

tıuor: 
"Arkadaşımın Terdill emir Ozerine kırk 

beşlik bir adam ıellp parmaklıklı kapıyı l 
açtı. Slguvaye mırıldandı: 

- Rişar. Uf81ım. 
Geniş bir bahçeye ıfrdilimlı Taklt sa. 

al on bire on nrdı. Arabayı durdurdum. 
Hizmetçi arkamızdan kap'ıyı kapadı. 

Jşte o •akit ikf adamın Taziyeti tama. 
mile de#iştl. ~eguvaye pardesüsünnn aal 
cebinden çıkardılı bir rovel...eri bana 
dolrulttu. 

Beni şiddetle evin açık kapısından içeri 
ittiler. Bir koridorda bulunuyorduk. Bu 
suikHdin bütün tncelfklerile evnlden ha. 
ıırJanmış olduıtunu derhal anladım. Ciln
ltO upk, efendisinin emirlerini bekleme
den ceketimi çıkardı, beni bir odaya çek
ti, bir yatak üzerine yatırdı Te pantalonu
mu soydu. 

Bu hiç beklemedlllm bir ndyetti Te 

o kadar çabuk cereyan etmişti ki birkaç 
dakika taıımuş bir halde kaldım. Aklım 
başıma gelince, mficadele etmele. haykır. 
mata hazırlandım. Fakat geç kalmıştım. 

Siguvaye rovelverlni bana cevirdi, g6ı.
lerl parlak, nbşl bir bal almıştı. 

- Sakın, bir kelime, tek bir kelime 
~yleme .. Şimdi ıramofonu çalmata baş. 
layacaJıı •• O vakit zaran yak, istedllin 
kadar batır, ne haykırdıltnı, ne de aiJAh 
seslerini kimse işltmeıl 

Tehdidini gayet koJay olarak yapacalt
nı kati bir surette anlamıştım. Korkudan 
donup kaldım-" 

Rlşarın g3zlerlnde de garip 
ve karanlık ıııklar l 

Ptlr.of hl:mtlçlnln çıklılrnr, 1cı-
MI bir zaman dıfQrıda kaldılını, ıonra e
linde ipler rM zincirlerle tekrar gi)rün-

-·JJ]!]IDl!EI3! 'llSiTIR P VE FA.CIA RO.MIANI· ! · 

~ Göz yaşlan arasmd3 söylediği bu kesile cümleler açık du
kapıdan karanlık sofaya uzanıyordu_. 

-m-

Kırmt:t ev ve Sigmıaye ..• 
dülüniJ anlallr. lkl adam, Bulgar tnccarı 
,,atak üzerine &ımııkı ba~ladılar. Zarıal

lı Ptlrof için arlık en ufak bir hareket im. 
Jcdruızdı. 

Petrof hiktfueılne derxım ediuor: 
"- Rişar bir esir gibi efendisine itaat 

ediyardu. Rişarin tuhaf bir yüzfi vardı, ba
kışlarından Adeta ilrküyordum, ıöılerinin 
içerisine bir türlfi bakamıyordum. Kendi
lerine karşı ıelemlyecek ve kaçamıyacak 
bir hale konulmuştum. Efendi ile uşak al
çak sesle konuştular. Ne söylediklerini 
İfilemlyordum. Fakat Rişarın Slguvayeye 
yeşil bir kart verdlAlni apaçık gördüm Te 

bu kartın ecnebilere mnhsus bir hih·iyct 
varakası olduğunu anladım. Bugün bu hll
vlyel varakasının Rişnovo!lkiye ait oldu. 
tuna kanlim.,, 

işe bir kadm kan111yor 
ikindi Qzerl zavallı Bulilar arabasının 

mot6r ıeılnl lılttf. Sl11uva11enin aralxuını 
alıp götürdüğünü anladı. 

Rl,ar odadan iceriue gir.dl, bu ıef er bir 
'oram of on taııuordu. 

"- Bu adamı görünce tepeden tırnağa 
kadar titredim. Bana yaptıkları tehditle
rin akisleri hAJı\ kulaklarımda idi. Uşak 
bu tehditleri bir defa daha tekrarladı: 

- Uslu otur, sesini ~ıkanna sana tav. 
siyelerim bunlardır •• Aksi halde .• 
Yanıma yaklnştı. Ve mütekallis par-

maklarile boğazımı sıkmağa hazırlanıryor. 
muş gibi bir hareket yaptı. 
Kapı açıldı, )-avaş adımlarla içeriye 

bir kadın girdi. Bu kadın epeyce ihti
yardı, yüzllnde hiçbir mana yoktu. Benim 
orada bulunuşuından endişe etmedi, hat. 
ti şaşınnamı,tı. 

Biraz sonra etrafına bakarken, rastse
le hana da baktı. Bunun da bakışları Rişa
rın bakışlarına benziyordu. Hiçbir ~ey 
söylemedi, çıktı ve tekrar geldi. Bu se
fer bir kucak dolusu odun ve kömür getiri
yordu. Şöminede ateş yakm:ıiıa başladı. 
O ,·akit bu delilerin ölilmümden sonra ce
sedimi ya\cmaAa karar vermiş oldukl:ırını 
dllşlindüm. 

Bana sorarsanız Rişar ile kadının deli 
olduklarından hiçbir şüphem yoktur. Si
guvayeye gelince, o benim jçin hal:i bir 
muammadır!" 

Radyo neye yarar? 
"- Akşam oldu. Kadın bitişik odadaki 

elektrikleri yaktı ve biraz sonra ekmek ve 
sucuk ıetirdi.Rltar beni bağlarken her tara t 
fımı ıumsııu ballamıftı, yalnıs bileklerime 
bir şey tutacak kadar bir kımıldanma pa. 
yı bırakmıştı. 

Fakat sucuAa dokunmak istemedim. 
Hakikaten hiç fştiham yoktu. 
Akşam Slguvaye bir radyo makinesi ile 

geldi. Radyoyu yatatımın yanındaki masa 
üzerine koydu. Ve bana uzun uzun baktık 
tan sonra parmajile makineyi göstererek· 

- Bu, dedi gramofondan çok gfirültü 
yapar. Simdi sen de göreceksin ya! .• 

Aletin dü#meslni çevirdi, sesler gelme
ııe ba,Jadı." 

R•şnovsklyi nastl öldllrdftler? 
"Siguvaye masanın yanına oturdu, ce

binden bir tabanca, ve bir kutu kurşun 
çıkardı. SilAhını doldunırken mırıldandı: 
"Biraz evvel bu silAb bo~tu .• Simdi işler. 
yolunda •. " ve çıktı. 

Dtoamı 15 incide 
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Suadln dudakları ucunda acı bir gülümseme dolaştı: 
- Beni ferahlatmak mı istiyorsun? Vazgeç öyleyse Naci-

Nerede kaldı bu Selim? •. 
- Bir yere mi gidecektiniz? .. 
- Evet. .. Mezara ..• laAZ şiddetlice esen ~Ar, Suad'in parmaklan arasındaki 

'>t cıgararun dumanını hemen boğuyordu.Naci Beyle birlikte 
~Çedeydiler.Sarmaşıklarm iyice gölgelendirdiği kameriyede o
' Yorlardı. Konuşmaları pek havai mevzulara inhisar ediyor
taıı Bu daha çok Naci Beyin Suad'le dn1 k&rfll&şmasmdan do-

HABERiN EDEBi Tt;t'RIKASI: 23 
Sua.d'in ağzından dökülen bu kelime, Nacinin UT.erine"~ müt

hi!} bir tesir yaptı. Evvel& ne söylediğini anlıyama.ınıştı. Bu acı 
kelimenin manası, bulanık kafası içinde birkaç saniyede netlet
ti. 

bir ha)Tetin neticesiydi. 
bi ~aci Bey, lrfan Paşa ailesinin eski dostıarmdandJ. HattA 
'l t'aı da akrabaları sayılabilirdi. lrfan Paşa, te~inin bUyUk 
bU1U.olurdu. Bir senedenberi, İzmir civannda babumdan kalan 
'd çıftliğe yerleşerek kendisini tamamiyle tabiata vermiş, Su
~ Yaşında bir adamdı. Birdenbire hastalanan kansını ls-
1>.ı.§buıa ameliyat için getirmişti. Ameliyat işini muvaffakıyetle 
() ~~u;lar, kansını muhakkak bir ölUmden kurtarmışlardı. 
~ g\in, v:ıziyettcn, hem İrfan Paşa ailesini haberdar etmek, hem 
ltı t?rıarnıı sormak için köşke uğraımştı. Daha içeriye girer gir. 
~ eı. Su:ıd'in dönUşU ha!>eriyle karşılaştı. Paşanm yanma çık
~Vaktiyle Sabihanm Selimle eı.-lencl:iğini bildiği için mtlıjkUl 
ltal Yette olacaklarını takdir ediyordu. Bununla beraber Suade 
ıı.u;n söyliyeccklerine hiç ihtimal vermemişti. Paşayı sever, o
~t· ~:r hususta. salim bir karar veı:cbileceğine inanırdı. Vazi· 

1 ogrenince şaşırmış: 
ctin:- Niçin böyle bir çocukluk yaptınız Paşa! - demekten ken· 

1 alamamıştı. 
ın~aşadan, bu kararın kendisinin değil, Sabihanın olduğunu 
~,}~cA, onu arayıp bulmakta ihmal göetertnemi.ş, fakat genç 

"'Illnı: 

l>ab .. _ Buna dair benimle bir şey konuşma rica ederim!..,,. ce. 
t~.ıa ltareılaşmıŞtı. Naci Bey, bu evde ~hancı muamelesi 
~ ıyen biriydi. tstanbulda bulunduğu ~!erde ömrUnün ya
~ \re belki de fazlası burada 1?eçmi§ti. İstedifi gibi girip çı
-. • istediği gibi konu"1J', h:ıtt! istediğine çıkıımlı. Onun bir 

da asabi mizaçta bulunduğunu bilenler, k&J'll}dt vermezlerdi. 
l 

Yazan: Has·an Ras~m Us 
, Naci Bey, bunu pek iyi bildiği halde; Sa.bihanm isyankAr ceva
bı kargısmda kızacak yerde 8U8mUf ve bu karara boyun eğer 
gbrilnmti.ştü. irfan Paşa ailesinin bu hareketleriyle büyük bir 
hata iılediklerinde r.erre kadar ıüphesl yoktu. Maa.maflh Paşa
ya. Suad'in yanında idareli konl1§8.C&ğım vaadetmig, daha son
ra Sabihanm büyük uıtırabma hürmet gastermJştl. Susacaktı. 

Şimdi, bu gözleri görmiyen adamın ctgara içişini seyreden 
Naci Bey, facianın ne zaman patlak vereceğini düşünüyordu. 
Suad, onun tanıdığı ve bildiği Suad, böyle çocukluklardan hog. 
lanmıyacak birisiydi. Onun nadir olmakla beraber, iyi günle. 
rinde de bir volkan gibi taşabildiği zamanlan pek iyi hatrrlı
yordu. 

İkisi de ayni mektepte okumuşlardı. ikisi de askerdi. İkisi 
de ·mektebi bitirip erkinıharbiyeyi bitiremeden ceyheye kog
muşlardı. İkisi de malO.l sayılrrdı. Naci bey de ciğerinden ya
ralanmıı ve bu sif atla tekaüde aevkedihnişt.L 

Naci Bey: 
- Suad! - Dedi. Bana bıı.şımdan geçenleri uzun uzun anlat

manı istiyorum. Ama şimdi sırası değil aanınm. Ne gün gele. 
yim? 

Suad, derin uykusundan uyandırılmış bir adam halile ce
vab verdi: 

- Ne zaman istersen Naci! Fakat anlatacaklanm derdden 
bqka bir şey değildir ki.. Daha doymadın mı! 

-Derd dinlemenin derci anlatana ferahlık verdiği de mUcer-_.. . 

rebdir. 

ce: 

- Mezara mı? 
- Evet, karımın mer.ıırmar. •• - .... 
Naci Bey, bir müddet konupadı. Onun sabıriızlırnu e-örirn-

- Gidip bakayım istersen • dedi. 
Suıd fısıldar gibi konuştu· 
- Zahmet olmusa! 
Naci Bey kalktı. Fa.kat daha köşkün mermer merdivenlerine 

gelmeden Selimle ka~ılaştı. 
- Suad seni bekliyor Selim! 
- Biliyorum Naci Bey. Fakat nasıl gldeceğtz:-., 
- Nasıl yalan eöyledinlme öyle. .. 
Yavaş konuşuyorlardı. Naci Beyin bu tok cümlesile irkilen 

Selim: 
-Teşekkür ederim Naci Bey - dedi, bana yardım edeceği· 

niz.i umarken sizden böyle bir cevab almak. 
- Bu cUmlem sana yardım etmeme ıdııl teşkil etmez. Ya

t>abileceğim bir şey!e söyleyin. 
- Mezara gitmek, Feridi de beraber götürmek istiyor ... Ben 

ve Ferid ... İkimiz de onun bu lst.cğini yerine getirebilmek cesa
retinde olmryan insanlarız ... Onu siz götüremez misiniz? Feridi 
götilrmekten vazgeçiremez misiniz! 

- Bu doğru olmaz Selim .. Bir baba, karrsmr ziyaret için 
mu.ara giderken. ..Wlunu da beraber götürmek ister ... Sen ister 
tıen kal! ... 
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lspanyada harp vaziqeti Fransada m ili 

Mütareke şayiaları 
tekzip ediliyor 

birl1k hükum 
Blum böyle bir kabl· 

ne kurmağa çalışıyo 

Frankocularıo Katalooyadan ancak 15 kilo 
metre mesafede bulundukları blldlrillyor 

Baraelon, 21 (A.A.) - Milli müda
faa ne.zreti tebli( ediyor: 

Dün biltün gün bilhassa Alcaniz -

.Galanda mıntakaaında ve Torrevelilla 

önilnde pek tiddeti muharebeler ecre· 

yan ctmiJtir. Bu havalidc cumhuriyet 

krt'alan Fran1dıtlerin taarruzlarını 
C!urdurmuılardır. 

Tarrazone, Rouı, BcnikarJo ve Sa· 
conte ıehirleri diltman tayyareleri ta· 
rafından bombardıman edilmiıtir. 

Bombardıman neticcıinde birkaç kiıt 
ölmllf, birçok evler yanarak harap ol· 
muıtur. 

ııntareke şaylalan 
Londra, 21 (A.A.) - tıpanya sefa· 

J'cti ap.lıdaki tebliği neırctmektedir: 

"Bazı gueteler, cumhuriyet~ lapa.a

yarım aallerle bir mUtareke akdetmek 
llııilllnmı dcrpiJ ettiğini yumakta • 
dırlar. lıpanya ıefareti hakikate istinat 
~tmiyen bu haberleri Jcaıt'iyyctle tekzip 
etmektedir.,, 

Asilerin ilerleyişi 
Gasp, 20 (A.A.) - Havas ajanaı mu· 

habirinden: 
General Yazcnln kuvveleri, Gaıpm 

prkında milhim mevkiler iıgal etmiı .. 
!erdir. HükQmctçilcrin mukavemeti a· 
nudane olmuştur. 

H ükOmetçiler ellerindeki topraklan 
adını adım müdafaa etmişlerdir. Tayya-

reler, bu harelcita eeniı mikyasta iıti
raık etmiılcrdir. Hüldlınetçilerin sayia· 

tı, ağırdır. Bu yeni ileri hareket aaye· 
sinde Fnnkist kuvvetler, Kat.alonyaya 

takriben U kilometrede bulunmakta • 
dırlar. 

Protestolar 
Londra, 20 (A.A.) - İngiltere hU-

kflmeu. Fransa hUkfımeU ne muta

bık olarak Barselonanm facı suret
te bombardımanını proteato etmiş 

ve bu bombardımanın hukuku dUve
le aykm olduğunu blldlrmlştlr. 

Nevyork, 21 (A.A.) - 36 dovlete 

mensup 61 porteıtan rahip Birlefilc 

devletlerin katolik pepazlanna hitaben 

bir açık mektup göndererek Baraelon 

ıchrinin bombardıman cdilmeeine itiru 

etml2ler ve pyri muhariplerin bom • 

bardımına maruz kalmamaaıru teminen 
katoliklerin Franko nezdinde teıebbüs
lcrdc bulunmaamı iıtemiılerdir. 

Garsonun cinayeti 
Cumartesi gecesi kanaı Zehra ile 

kaynannsı Hasan çavu§U öldüren ve 
ustası Mehmedl de Uç yerinden yaralı
yan garson Emin bu sabah ndliyeyc 
getirilmiş, sorgu M.kiınliğince tevkif 
olunmuştur. 

MUddclumumt muavinlerinden Feh
mi tarafından elkonan tahkikat dUn 
akşam ilzcri ikmal edllmiatir. Buna gö-

re, katilin, kamım ahçı MehmeUe zi
na halinde yakalMığı iddiUI sabit ol. 
mamıştır. 

7Aınra, çoculdan w babasıyla. Cuma 
günü Be§iktqtan eve dönünce Emin 
lokantadan yemek getirmı,, kapıdan 

bırakıp gitml§tir. Akp.m Uzcri dük • 
Jdn kapanınca ustası ile tekrar eve 
gelen Emin taşlıkta. durmuş, ustası 

Mehmed Zehra ile görlişmU,, kocası 
Emin ile banıpnasmı teklif etmiştir. 
Kadın ve babası Hasan çavue bunan
a göstermeyince lokant&cı Mehmet, 
Eminin yanma gelmle, blr lira ve."'e" 
rek gld1p otelde Y.atmasmı söylemia
l.ir. 

Emin parayı &ldıktan l!IOnra evden 
ayrılmıl, ona doğnı geri dönmUt, '°" 
bk kapısını klliUl bulunca yandaki 
tahta.perdeden athyarak içeriye gir. 
mi§, karısının ve çocuklarının yattığı 
odaya dalmıstır. Bumda. kansını ya. 

takta. görmeyince &Uphelen~. bahçe
ye çıkarak ağaca tırmanmış, ve iddia
mna gl:Sre "orta. kattaki Mehmedln o
&.smda k~ ile Mehmedi bir karyo-

Kösele sanayllmlzde 
kDçDlme hareketi 
Kösele ve deri sanayilmlzde görfilen 

~çillme harekeU karşısında bundan bir 
müddet enet şehrimize gelerek tetkikler 
yapmı ,a lilıum sören san:ıyi umum mn. 
<lilrü Rc~attnn sonra sanayi müfettişle
rinden mürekkep bir heyet şehrimize gön
'derilerek bir ay süren tetkikat yaptırıl

mıştı. Bu heyet de işini blUrerek Ankara. 
ya d6nmilştür. Fakat öğrendiğimize göre 
yapılan tetkiklerden müsbet bir neticeye 
:varılınam ıştır. 

lada blribirine sa.nlı olarak görmUg. 
tUr.,, 

Yaralı Mehmet iae &öyle demekte. 
dlr: 

.. _ lhtiyar babam çay lstedJ. Pişfr.. 
dlm. Beraberce içtik. Daha evvel Zeh
ra ile babası a.şağıya inmi3lerdi. Bir 
müddet 80lll'a ihtiyar babası uyuyunca 
Zehra gene yukanya geldi. Bana ko
casından dert yanmaya başladı.,, 

Emin karısı ile ustamu bir odada 
görilnce, bir mUddet evvel içeri alın
mamaktan doğan k1n1n de teslrile bU. 
yUk bir tehevvilr ve kmkançlığa ka. 
pılmış, ağaçtan aşağıya inerek doğru
ca Mehmedin odasına girmlf, kansma 
Uç bıçak eaplamıştır. Bu sırada araya 
Mehmet girlnoe, Zehra kocasının elin
den kurtularak aşa.ğlya ka.çm13, Emin 
Uç b:çak darl>elıi de Mehmede salladık
tan 90nra qa.ğıya k~an kansının pe
einden koemuş, onu tqlıkta yakalıyL 
rak on iki bıçak darbesi ile caruuz o. 
larak yere sermiştir. 

GürUltUye Zehranm babası uyan· 
mış, kmnm bıçaklandığını görünce 
katilin üt.erine atılmıg, Emin huna da 
bir bıçak sokmu.~, ihtiyar yukarıya 

kaçmış, onun da arkumdan yetilfp. 
onu da yukan katta.ki l!IOf ada yere 
sermiştir. 

Emin. öldUrmek Umre ustuı Meh
medl aramışsa da ahçı Mehmed, aşa
ğıdnkl facia cereyan ederken yaralı 
bir halde don gömlekle sokağa fırla.· 
nuş bulunuyordu. 

Tahkikat neticesine göre zina ha. 
linde yakalamak iddiası varid olma. 
makta beraber kadmm iç çamaşırla
rmdan biri mUhürlenmi~ir. Tıbbı ad· 
liye gönderllccektir. 

Paris, 21 (A.A.) - Bir çok aiyui 
mUgahitler pek yalaıida bir milll birlik 
hükUıneti kurulacağını tahmin etmekte
dirler. 

Bu mUpbitlere göre, geçen pcrıem· 
be günll Lcon Blumun parlimentoda 
töylediği gibi °'harici dilnya Fransanm 
birlik ve kuvvetini takdir etmedikçe,. 
hakikaten vahim olabilecek bir harp 
tehlikesinin önilnü almak bu şekilde bir 
hükfunctin tetkiliyle kabil olabilecek • 

tir. 
Bütün partiler dahil olduğu milll bir 

hUkUmeün kurulmasına engel olan mut 
kUller vardır: 

Partiler arasındaki kavgalara nihayet 
verebilecek bir ıahsiyctin intihabı me· 
aclesi. Böyle bir birliğin kurulmalı lQ
zumundan bahseden ilk alyut likier Le
on Blumdur. 

Başvekil, bütün 101yaliıtler namına 
sö.z aöyliyerek en kuvvetli aiyaıI parti
nin ıcfı olması itibariyle öyle bir birli· 
ğin ancak kendi riyaseti altında vücu
da eetirilebileccğini kaydetmiı ve de· 

mittir ki: 
''Bütün fransular halk cephesi pren

siplerinin etrafında birleımelidirler.,, 
Muhalifler buna cevap olarak ekalli

yetin halk cephesi prensiplerine lıtirak 
edcmiyeceğinl bildirmiılerdir. Onlara 
göre ınilli birlik ancak parlimento h• 
ricinde kalmıt milıtakil bir phaiyetin 
veya halk cephcel uf cenahı olan Te 
bllttln milletin hakikt merke.rinl temsil 
eden radikal ııosyaliııt peırtisine tnen -
ııup bir zatm riyasetinlde kurulabilir. 

M oskıovada bir ooddtnı,. gmıl§Tetilmui 
esnasında dört katlı bir bina ray1ar 
fbniM oturtularak eni tMtro geriye 
glStarUlmfJ.§tar. Bu ameliye Bıra.mıda 
öioonm wyu., elektriği w havagazi 
kesilmemi§tir. Binanın ağırlığı 23000 
tondur. 

Japonlar bir şehir 
daha aldılar 

Tokyo, 21 (A.A.)- Domci ajanıı bil 
diriyor: Japon kuvvetleri, Tiyen • Çin 
- Puekeu demiryolu boyunca ileri hare· 
ketlerine devam ederek Hançuan' teh· 
rini işgal ettiklerini bildirmektctiirler. 

AKA 
GÜNDÜZ 

H A IB IE R için 
Çok dikkat• değer bir ..., 

hazırlamaktadır 

21 ıu.ırr - 1938 

Bir f'ransız gazetesi yazıyor: 

Almanların şarka 
dogru ilerleyişini 

Türkiye durdurabilir 
Hltlerln Balkan tslllAMına · karşı lnıııtltere 
ve Fransanın tabii mDltellkl TDrktyedlr 
Bugünkü gelen Parls gazetelerlnden ıuımda bUyUk bir mukavemet g&JtAır"' 

''P&ris Oryan" Kemalist TUr.kiyenin, m.iyordu. Fak&t mil11 duygulardaki• 
cihan siya.al muvuenesinde oynadığı tee her m.ağlO.biyett.en 80DI'& ~ 
büyük rolil ve eatvetini bariz bir ee- tekrar dirilecek kudMt ha~ 
kilde gösteren bir baemak&le dercet- du. 
miotfr. On &ltmcı uırda, Macarl8tallJ ıoO 

Bir haldk&ti ifade eden ve a,n1 ZL bin k!llllk Ol'dUIUyla latlll .aea -
manda pek haklı olarak milıt gıırurtL Viyana.ya yUrt1yUşil ile katollk A~ 
muzu oqıyan bu pyanı dikkat maka- payı deheet içinde titreten ~ 
leyi naklediyoruz: 'nlrk" le biri~ bUtUn A.~ 

''BugU.nldl hldiselere bakmca hab- nefret uyandırmak demetti. 
rmım. 16 mcı asır geliyor. O devirde bir diplomat olan Franaua, ~ 
Almuı imparatorluğu ka.rgısmda Fran- kurt&rmak istedi ve dlnl blr tarafa 111-
la kralı Birin.et Fra.nsua delice bir~ rakrp, haıid alyaaete ilk defa Wk 1'I" 
saretle harbediyor. düşman toplarma nazariye var.ederek .Wtan ~ 
at Usttinde saldırıyor, iki defa yarala. ittifak muahedesi imzaladı. A.~ 
nıyor, hir eeferinde atma bir gUlle f. birli~ içine rfrm TUrkler ~ 
1&bet ediyor, fa.ka.t Pavi'de MJr dtıettl- • bUyllk bir lmparatorlulı: kurmak 1f 
ğtl zaman IU aa.tuian yazablllyor: kuvvetiyle dlğer de\·letJerl ea1r ,,,_. 

.,Her eeyt kaybettik. Fakat eeretı- rek haklarını çffnemek 18tediff • -
mb:i muhafaza edlyorus.,, m&n • eizıem olan muvazeneyi ~. 

Ve bu ıteref Jıetilldeıı nesle intikale- Ier. 
derek bugUnkU Fra.naızlara ula§b. Ka.nunt SUleymanla lm.zaladıfı ,,_.. 
Fran.mlar, vatanlarını, latlkllllerini hedeyle. birinci Fraıısua yalnız ş.r1' 
ve hUrriyet ldeallerlnl koruxnak için kenle mncadele etmemfe, daha f.,,._ 
her zaman mUcadeleye hazırdirlar. aım yapmıatı; bu muahedeyle o, dfl• 
Her tehlikeye delice .aldırm&ktaıı da larca., Framtz dona.nmaamm Akd~ 
çekinmezler. deki hlkimlyeUnt temin etmlftL 

16 mcr asırda İngiltere dD.nya siya- BugUnkü Ingiliz ve Fraıwa dlpıo; 
sasında qağı yukarı bugllııkU rolil.n(l matı.an onun akıllı aiyuetiııdeD O' 

yord 'il'-.. Kralı d bd beli ham &lmalıdn'lar. HJUer ~ 
0ynU \J. E ual8& e e Dm BaJknn JatilbmJ durdurmak 1~ 
bir dille tngilil kralı Seklzhıct Hami. -.. u .. 
nln mtlzaheretlnl istiyor, ve Alınan bugilDk\l Türkiye onlarm yeglne • 
imparatoru Şarl Kent mUtAwazı bir tefild olmalıdır. Bitler ~ 

t il. yalmz kaybettiif araziyi iade 
dille ngilir; kralınm lutuflanna mn. latemJyor, füa.t tıstelik clh~ 
racaat ediyordu. 16 meı asır diploma- bir nasyon&l BOSyalhmı dilfUnUyor. ~ 
tik pazarlıklarm ve ittifakların asny- vuaturyaya h!kim olan HitJer, -
dı. Garbın her hUktlından lngllterenin doğru yUrQyUeUn .. Elueıı Blam&rk" 
mUzalıeretlnl arıyordu. İııglllz arma- ratmdan ip.ret edi1mif oldufu ~ 
smdaki ''kimi mUdaf a.a. edersem eten. le • .Alman m11letln1n gayesi o~
di oc!1D',, §lan blr haldltattl ve eekl.zlıı.. bnaatlndedlr. Onu Dd lruvwt aaıl": 
el Hami bazan Franaayı, bazan da n.bllir: aov,.t Rusya ev TDrklye. 
Almanyayı tutuyordu. Fakat aekfsfncl ' TUrkiye cumhuriyeti, ittifalamD 9' 
Hanrlnln ~lUmilnden IOllra İngıltae rikullde a«trtıimı, llUlh~ 
bu sıyasasım pek pa.halı öded1, Kal&- garb Wuia1ne atablllr. Frame., ?!~ 
yi kaybettL (1558) gUnldl modem Tllrk ordU8UDUD ~ 

İngiltere buglln, İtalya ve Almanya kanlarda. ve Akdeııizdeld bUyi1k 1'Vi 
ile temaslara girerek terazi politika· vetlıı.1 göz&ıUne almaya .m~ 
sı (1) adı verilen bu ıiya.sayı tekrar- Sadece disiplin ve ceearet ~ 
lamak lstlyor. Zamanında aklmı bqı. ukerlerl daima dünyanın cm blJ'P""" 
na toplaması temenni edilir. askerleri o1d$ için defil, fakat ~ 

Fransaya gelince, 16 mcı aarm hı. lannda bir Gazi Muatafa Kemal, ıe 0'1 
riatiyan Franaaaı, Katolik klllaeelnbı c:ı asırdaki İngiliz kralı 8ekfztnd ~ 

rlnln: ''Klml mildafaa eder9em Jtlll'ı. bilyilk kızı olan o Fransa kendisln1 · ._.....t 
kurtarmak için ne yapDlllb! o gUnkU dl ot'lr!,, gekllndeld mağııır ~ 
Fransız maliyesi de bugünkü Fransız §arkta tekrar alabilecek bir 
maliyesi gibi berbaddı. Fazla olarak reisi Atatürk bulunduğu iç.in.-

ordusu m&a§ alamıyor ve d11§man kar- (1) Politiqw M ~. ___.,. 

---------~----------------~--------------~ 

lngiltere, prağa 
Alman taleplerini kabul etmesi için. 

tavsiyede bulunacak 
Çekoslovakya yUzUnden harp çıkarsa 

Çemberliyn hükUmeti Fransa~9 
yardım edilmemesi fikrindedıt .. 

_. Ba$tarafı ı incide müşkllllere nihayet nrmlf olacıttır. 1::,1 
Prag hOkOmeU nezdinde bir tetcbbnato tl bazı mahfiller, Frakonun kati zaf•~ 
bulunmak niyetindedir. milteakfp, bOtOn yabancı ıllnQlHllerlD 114 

2 - Fransa meselesinde, İngiltere bil- hal lspanyol topraklannı terketm•ler: ;.', 
ktımeU Ren hududunun himayesine de.o susunda, Franko Ue lnıilterc arasınd er• 
vıım elmek azmindedir Fakat Sfidet me.- 11 bir anıa,ma bulunduluna kanidi~l 0 selesinin bir harp seb~bl olmıyncaAı hu. DJfcr mohrlller, Alman ve ltaıyan n .,t 
susunda Fransa ile Çekoslovakyayı ikna :mna nihayet Tcr:mek şartlle, Jnılltet'9 
etmek maksadlle Çekoılonkya lehinde Frankoya kredi nrmek nlyetindt 
her tnrlü taahhilllerc ıirlşmekten çekin- dulu fikrindedirler. .ı •~ 

mektedir. Bir bAdiıe .... ttfil! 
s - İtalya meselesinde, İngiltere hnkll- Prag, 21 (A.A.): - Alman ejınn blJU"" 1 

meli, şimdi, cereyan etmekte olan mnıa- 70r: ~ 
kerelerde görülen seri terakkllerden do- Dl Cayt gazetesine Troppaudan bil r.d'. 
layı yeniden nikbin gôrünmektedlr • dlAlne göre Sildet Almanlarının reisi ~ 

Bu mOzakerelerln iyi bir neticeye bal- rat Haıılayn. partisinin bir toplantaJJd~ 
]anması aayeslnde Musollnl. Almanra kar çıkarken komQnlsUer tarafındın t_. ~ 
şısında daha büyilk bir hareket ıcrbestisl uAramışsa da yanındakiler tara~,. 
elde et~iş olncaktır. kurtarılmış ve mütecaTizler poliı 

4 - hpanyaya gelince: Umumlyette dan tevkif edilmiştir • ~ 
general Frankonun yakın zamanda nihai Bu sahnede hazır bulanan ban v:.ı4 
zaferi elde edeceği tahmin olunmalrtıdır. ıin yumruklarını ıastererek M..-V..-

Bu zafer, yabancı gllnllllillerln geri ce- &ayledlkleri blldlrillyor. • O ıtf 

KO.selccller arasında dönen rln)'ctler. 
den anlaşıldığına göre komisyon, kOçfik 
'deri n k6sele imalAthanelerıle bCiyilk fnb 
rikalar orasında ya munmcle ''ergblnin 
bflytıklerden kaldırılmnsı Teyahut da kll
eüklere istihJAk vergisi tahmil edilerek 
oimdl arada bulunan y{lzde20 nrll far
kının yüzde ona indirilmesi llızımgeldiAi 
neticesine varmıştır. Halbuki bOyfik k6sc
Je fabrikaları deri lmalAtında böyle bir 
fonnnı makul olsa bile kösele lmalltı fçln 
)'lhde on farkın dahi bCiyilk fabrikaların 
yaşamasına imklln TermiyeceAini, çünkü 
büyilk fabrikalar gibi kfiçüklerl de a:rnl 
cinsten kt\seleyl 7apmasımn işten bile 
!>olunmadığını fterl ııOnnektedlr:ler. Bunun 
için mlllt sanyl hlrllAI de a)TJCa vckAlete 
:'derilmek llıere bir rapor hıı.ıırlanıış. J Kata Emfn uıııtnnOIJJıınılllOllllJJUWuıJJllllllllUJIJ~ 

kllmcsi meselesinde ademi mOdahale ko- Polis, Südet Almanlanndaa bırkt--
misyonunun bilmez tUkenmez münakaşa. ti te•kif etmı, se dJ.-hl.t mMıkl 
lan >:{lz6nden tahaddtla eden beJ'Delmllel aerbesl bıraJr..mıfm:. 

' 



.......... ,.,~-
- AG Mipa, dedim. aç herıele ı. * 

Aile cephe.sinde 
# Mih. Zoşçenko 
# 

is 

.. zamanlarda aile \:epheeinde ce-1 
"tna. eden ban hldiaeler baldlraten 
C-. lllacı bir hal almap bafladı. Ko-

~ vaziyeti eittikçe lrotU1efiyor. 

~ua I09)'&1 itlerle ulnfan Jı:anJa
taQ kocalan eleman diyor. 

Korkma ıeninle d&vU:ecek delilim. .. 

Ben medeni bir inaanım.. Beni bayle 

lrendl mmtn kaprsmda bekletmek mu

nfdr delil-. 

- Hemen fimdi kapıyı ıçmemnrs 
bUyUk bir rezalet çıkaracafrml .. 

ayet gijremiyorum. Gidip bpmm bir 1 
defa daha çalını•, belki bu defa açar· 
lar .• 

lıter lltemea yine ıeri döndüm.. 

flIC8'd.:e nepşı orr<ren liana bi'kfiti~ 
Sonra biribirlerine bakarak &illilfme-ı 

ie bqladılar .• 
Bunlardan birisi: 

Herü pifkin cnap verdi: Tekrar kapıyı çalmağa bqladnn. Ya· 

nm aaat kadar koridordaki aandıtm 

Gstilnde oturdum.. Nihayet Miıka Boç· 

).cw bana kapıyı açtı: 

- Affedenİftİ;Z Vasil TY111fç, CJic!L. ~ 
se ufak bir muziplik yaptık.. Maksadı• 

mu, b<Syle bir vaziyette kocakrm ne 
~ıpacUlamu 8frenmektL 

- Vaail Ivaniç, çdw"Ukluk etme 1.. 
tarım ,&ünden pçenlerde benim 

fe bapma tuhaf bir vüa ıeıdi. Dinle

>ill de anlatayım : 
~ orcun arpı itimden en celdim. 

"-rcUvenlerl çıktım, kapıyı çaldım, 

Ben yalan ıöylemiyordum. Ben ger

çekten dCivUıçU bir adam d
0

eğildim .. 
Ben ima boylu, nyıf, nahif ve çelim

abdim. Bunun için de kavgaya, daya

t• biç ıelemeadim .. 

Biraz bekle .. Koridordaki aandılm lle

tÜf)C otur, biraz dinlen •• Dikkat et ida

re lambasını devirme 1.. Karanlıkta o

tunnayaaın diye ben onu Ana mahauı 
bıraktım. 

- Artık ginneni&de bir mahsur kal· 
madı, dedi. 

Ben hll! 6fkemi tlamamqtmı: 

- Ortada gülmek için, dedim, hi~ 

bir sebep göremiyorum.. Mademki iç
timaınız varmıı, kapıya ufak bir klğrt 

asmak ıuretile bunu bana bildireba1ir· 

diniz! .. 

._ leda çı~.. Bi.ru bekledikten 

'-ra blr daha çaldım; yine ... .eren, 

tola111Ue kapıyı açan olmadı. Sealen· 

ibate karar verdim: 

Bundan maada haatahklı bir adam

dan da ... Acele bir hareket yaptıftm 

raman hemen midemde bir ~c!•ler oy
namafa baılardr... İnsanın mideainin 

Çnde bir feYler oynama11 klmsenin 

hofuna gitmez!. Oyun, haddi zatinde 

fena bir ıey olmamakla beraber mide

mla hiç te oyun için mü.ait bir l&hı 
delildir. 

Ben ıirretliii bUıbnttın ele aldım: 

- Alçak herif, dedim. be.nimle alay 
mı ediyorsun? Hem bpmın &ıUnde 

Yıldınm gibi içeri &irdim. Bir bom

ba eibi odamın kapıamı açtım. 
Oda afzma kadar insan dolu idi .. 

Siıara dumanından ıös cöail ıörmU • 

yordu •• Maunm bqmda yedi kiti o

tunıyordu .. .._ Maryüsya, diye balmbm. kapı

)1 'C 1.. Yabancı de fil, benim, ben: 
,_. k<Kl.:an ! .. 

beklet!yorsun, hem de U.teh"k: ••Dik· 
J..at et, idareye çarpma!" diyoraun! ... 

Bunlardan üçU kadın, Udu erkekti.. 

Onlar biraz daha oturduıctan aonra 

gitmeğe davrandılar.. Tabi! ben onlı· 

n alakoymaia tqebbüı ctme.iim. 
Ruaçadan Çeviren: 

Ferah Funıh lseride bir fraıltı oldu. Fakat 1e1 

~ olmadı. ICapı yine açılmadı .. 
llt111 merak etmete, hem 1Uphelen• 

"'le bafladım. lıte tam bu etnada. 
~ arkaam4an Mitka Boçko.'un 
....... duydum. 

İtte bütün bunlardan ~tUrU ben kav· 
,,adan, dövUıten kaçınırdım .. 

Herif benim aöalerime de '1dınmdr: 

- Vaail Ivaniç, dedi, ten IdlltUrHl 
bir adamam r.. Böyle tulumbacılar pbi 
kUfür etmek, danalar aibi baylmtnak 

sana yakrımaz 1. Uılu ualu orada otur .• 

Bak oturacak yer de var... 1-timis bi

tince aana kapıyı açarız. 

Yazı yazıyorlardı .. Veyahut içtima edi

yorlardı .. Ne halt ettlklerini Allah bi

lir. 

Afyon Vilayetinden : Tekrar kapıyı çaldım: 

llitb Boçkov, kanmın çalıttılı dal· 
'-ba memurlanndandı.. Benim eeale 

...._o cevap veriyordu: 

- Ulan, dedim, herrdelik etme: aç 

fU kapıyı!. 

Mlfka yine aoiukkanhhkla \:evap 
verdi:: 

- Kapıyı tartaklayıp durma! Biraz 
bekle, açacafu. Patlamadın ya? .. 

- Ben artık kUltilrtu bir adam olmak 

tan çıktım.. Sen bana aç kapıyı.. A9-
rnazsan timdi polise gidecefim. 

1 - Myon villyeti merkezinde yap tırılacak 168028 lira 29 kurue teelf 1* 
delil memleket haataDe8i inpa.tı k&palı sarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - lnpa.tm 61000 liralık kısmmm 937 malt senesi içinde yapılln&st, mtlt.e.. 
baki kısmının 938 aeneslnde yapılması 1 hmıdrr. Bunun da. 40000 lirası 938 a& 

neal bUtçeeinden ve 67028 lira 29 kuru3\ı da 939 senesi bütçesinden verilecektir· 
3 - lhale alb Dlan 938 ta.rilıine mü sadif çarşamba günU 811.&t on • )>u. 

çukt& Myon Daimi encllmeıılnde yapıla calrtır. 
-.. Sb miıi.nb Vuil lvanlç~ .. dtyor

dıt. lıir dakika bekleyin, flmdi kaplJI 
~ .. 

YUbek aeale kendi kendime söylen

mele bqladım: 

Dediiimi de yaptım.. Hemen kate 
bqmdaki polia noktuma koıftam.. Bir 

kaç kelime ile vaziyeti polise anlattım.. 
Poliı beni dikkatle dinledikten aonra 

4 - Muvakkat Uımlnıtı 9651 lira il kuruştur. 

'~ beynimden vurulmuıa cMSn· 

-. içeride, aile yu.amda ne oluyod 
~ 4!1'Undilm.. Nuıl oluyor da ,.. 
..._I bir erkek, bir kocayı, bir aile re-
lııl..t kendi evinin kl!pl&lftda bekletiyor, 

'almıyor? .• 
'tekrar aealendim: 

- Vıtandaılar, ~dim, böyle bir 

ttnlet dünyanın ner .. inde görülmilı· 

tilr? Herifçi oflu kanmla kapanmrı 

lrtytf çıtıy0r; O.tetik te ban&, "Kapı· 

yı tartaklama!,, diye çılapyor r. 
Artık iyice kafam Jaamııtı. Nual 

bir netice •ueoefln.i hiç dUıUnmeden 
bafırmağa batlıc:hm: 

- Yoldaıım, dedi, mUdahaleyf icap 

ettiricek hiç bir hal göremiyorum. SiA 

öldilnne~ teıebbUı eteeler, wyahut 

evinizin pençercsinden •talrYa dofru 
arlntıp yere bırakmak tec:rilbeıinde 

bulunaalar o saman ite müdahale ede
riz. Halbuki timdi hiç bir feorkallde ft• 

5 - Ketif evrakı 8 lira 50 kur\11 bed el mukabilinde 'AfyoD. vil!yetl nafta 
mUdtlrlQfUnden alm&billr. Ve görilleblli r. 

6 - İstekli olan D&fl& veklletinden 938 9'1lesi içhı almm11 yUs bin llralılC 
yapı ehliyet ve mtlteahhlWk vesikam. T 1c8l'et odası kayit varaka ı lnıp.a.tm hl. 
unnna kadU' bir mhnar wya milhendls bulundun.cağma dair :resmi tulıhlltna.o 
me ile kaınmun tarifi dahlllnde tanzim ol unmuş teklif mektuplarmı ihale gilnil <>'" 
lan 6 Nlaan 938 tarihine mtıaadif çarp mba günU 198.&t on dört buçuğa kadar 
makbus mukabilinde villyet datml enen men riyuetine vermJt bW1mm•Jen IA-
zmıdır. n~ olunur. {1502) 
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görüiorum ! .. Zalim hakikat, itte göz
lerimin önünde! •• Ne korkunç ya Rab
bım! Ben ne yapac:ığım?. Onu aeviyo· 
ııun 1. Seviyorum! Ah 1 Mecnun, mec
nun r .. 

Toplaamrı olan kalabalığın öaünde 
bir an kendi~ini topladı •• bu korkunç 
hakikati tabii görmek istedi. 

MUthlt bir ııyret aarfeiderek ı&alt
rini jandan ayırarak u"teini aradı ı.. 

- US Narman d'Etyoll •• 

Ve onu öyle çirkin, .. ytant tebellU.. 
tııü. hain gözleri, in~çı alnı, blçimaiı 

~cudlyle o kadar korkun9 ıtsrdtl ki; 
onu saferi, mU-:evherler " incllerte 
•Ustü elbi3esinin pf&lll içinde o kdat 
klbtah gördU: onu selinin nahif •• a-
111 filaeWği yazımda çlrkinllilnlA o 
kadar dehtetle unttıtmı ıardu ki tu
vir edllemlyecelr mUthlt btr hidCS.t " 
ia,.n duydu 1 •• 

Naaıl? ]anın kocaaı bu muydu? Na
lılP. Bu ideal hilkat, bu canavarla mı 
birleıiyordu? ŞUph .. ta, canu;ınn nl
llıUtenahl .. "'eti, bu kın eldt etmifd ! 
Bu ıtıael kukla da kalb ve ruh yok ı .. O 
kendisini vermiyordu 1 Satıyordu 1 Hal· 

buld nvalb ve fakir bir ıtsvılye otan 
lrendiılnln, takcllm edecek 1alıcmdan 
"• hülyalannın ıiirlnden batka bir ,eyi 
}'oktu ı .. 1'mlt etmek cesaretinde bulun-

ınuıtu 1.. Bu tatlı bUlyayı kurmuttu !. 
Ah 1 Sukut cidden korkunçtur Btr me
left ıevdlğini zannetmJıtl: Halbuki 

lca11ısmdalci bir ıokak kızından batkı 
bir fey defildi 1 .. Falc.ıt biıRu ona aöyli
)'ecek .. Bunu herkesin 8ntnde baiır• 
talı: .• 

ileriye tdofru ıür'atle, Gç adım attı. 
l!u Uç adım onu ycr.i evlilerin yan

lanna bdar getirmiıti. 
Boluı daraldı. G<Szlerlnden yatlar 

'°tan~ıfnnıı ıtbl, g~.ı kapakları ıitti. 
1'a1tat 1ıa1dkatte bu giSsler kuru ve lror
lrıın~ b:ıkıılı kal~ 

Bctbaht acn~ Janm nuarlumı ara-

dı. tJmitaizliğini ve isyanını ifade ede
cek .<>zler arıdı.. 

lıte, tam bu anda, Janırı na.ıarlan
nrn kalktığını .. ötede .. bir yerlerde kay
bolduğunu gördü! Jan onu g~rilyor • 
du 1 jan uzakta, onun arkaamda, biriıi
ne b=•!ayordu ! .. 

Şövalye d'Asaas, bir sevki tabilyle, 
bir ham!ede döndü. Ve gördü! .• 

Luvr aaraymın balkonunda, iki llil
tun arasında, saraya menıup on kadar 
asllz<ı:ie vardı ve bunlann ~nürlde du-' 
rm birili, hafifçe urarmıı oldufu ~ıal
de, efilerek Jana bakıyordu! •. Bu, on 
betinci Lui idi!. • 

Sezdiği ıeydcn dehıet içinde kalan 
d 'Anas kekeledi : 

- Kral 1 Bu gece, onun pencereleri 
altında olan kral!.. 

Şövalye, sür'ati karar sahibi inaan· 
lann buhran anlarında gösterdikleri &. 

min bir hareketle, yana çekildi ve göz• 
lerini Jana dikti .. 

J an kralı görmüştü!.. 
Gaıteri Lı:vrnn balkonundan ayrıl· 

mıyordu r. 
Elinde tuttuiu beyaz çiçek demetini 

ağır ttğır dudaklarına &ötürdü .. 
Zavallı kızcafız, bu anda belki de, 

bitmiş olan kr.t'i merasimi, buluı+.!uğu 
yeri ve yüzlerce nazarın kendiııine 

dikildiğini unutuyordu!.. 
Birdenbire etrafına b::.Y.ındr .. 
O uman, tüpbesiz hatırladı ı 
Gözleri balkona doğru ümitsiz bir 

veda eönderdi ve, ölen bir çocuk inil· 
tisiyle, aendcledi, ıeriyc doiru düte
rek bayıldı .. 

Şaval7e d' Aısaı çrlıın bir ininle mı
rıldandı: 

- DUny.anın bütün felaketleri kafa· 
m3 iniyor! .. Ya Rabbim 1 O kralı sevi· 
yôr! .. 

Bir an, ~uurunu ıtıran korkunç ıtık
t:ın g8ı:leri kamaımıı, aşkı Uzerine inen 
f elAkctten ezilmiı bir vaziyette hareket• 
ıiz kaldı. . 

- --- - --- - - -- --·----
- -: - -- - lı - -- -::-____ . • --:- - - ·- . 

YA'lt'R'JZ DCf POMPXDOI\ 

. Fakat mücadelod ve baısu ıuuru. bir 1 
anda, sihaini tarımı olan son bulutu ' 

'c!afrttı.. 
Jan 'hatırladıl Heyhatl .. 
- Sut ıdört 1 diye mınldaııdı.. Iıte 

utırapnddatetpnUgddit Elveda, 
ey tatlı bWyaml Elveda, uiz prestij ve 

1

Afer dUfüncelerll Elftda, tahayyUl 
'ettilim f evblbeter ap 1 Ben madam 
d'Etyoldan batb. bir te7' olmıyacatım .. 
Ah r.. Met'um ve eefil mukadderatı •• 

Ayala kalktı, ıstırap ve dehıet ifa· 
~siyle dolu ıCislerini, hep bareketaiz 
bir heykel ıtbl yatan ~viılye d' AIBU'a 
·~evirdi ı .. Ah 1 Polilin, kendiıini methet
meie. böbUrlenmele cidden hakkı var

ı dı L. tuan onun darbelerinden ancak 
çok IUWl bir müddet eonra kendiainı 
gelebilirdi.. Kendisine ıeiebildifi n
manlar I .. 

1 
Genç kıa, bir oo, bu heykeli tektar 

anlandırmak tetebbilıilnde bulunıtıayı 
dUtDndil •• 

Sonra. ftllatlan bit daha uma Nate 
talnlırtea, dehıet içinde ke1rtledl t 
. - Çok ıesı Çok geçi Amanaıa aut 
yaklafl10rl Zaftlh fÖvalye d'Aauıl •• 
Halbuki o, benim istimdadım üzerine 
buraya kofmuıtu t Onunla benlm Ne

dıtlırı arasma hangi ıeamtt ıirdl? Kim· 
bilir7. Şimdi artık çok ııç.. Ben artık 
mahkiimum .. Elveda, Ş8valyı d'Aıaaal 

J"1 etUdi ve, dudaklarının uclyle, 
bir nef ea içinde, ıens erkelin mermer 
alnma hafif bir bue kondurdu. şanı.. 

ye, uyluııu içinde tlddetle titredL Du
dakları, rUyaıında c!ofan dumanlı dU
ıilncelerl 1e:ılenditmelc lttlyormcı (i· 

bi, oynadı.. Çehresi takallOı etti ft klt
~ilderi arnsıRdan sızan iki yakıcı g(Sa 
trap damla11 yanakları Uıerfne kaydı .. 

Jan ayni ıatırap içinde inledi: 
- Çok geç 1 Çok ıeç 1 .. 
Nızarlan bUy\llc bir tatlılık ve ıeflcat· 

le, tönlyenln üserine dikilmit oldufu 
balde. ıeriledf, DP,ıya vardı ve JÜ.lel 

bir qK rüyasmm &ökw .,&ibi. &ilindi. 
kayboldu.'· , 

SEN-JERMEN 

&8vatye d' Auaa, mun uyuıuklu~ 
dan uyandrfı zaman, duvardaki aut, 
ıem buçuğu çalıyordu. Ba§ı henilz a· 
ğır ve dil§üncelerl kanpk olmakla be-
raber, kendisini bu kanapede bulmak· 
tan biç te bay.ret tiuymadı. Bapna '°" 
leni oldukça iyi hatırlıyordu; bir ara· 
hk, blr kadın hayalinin, üzerine eğilmiı 
olduğunu hayalmeyal hatırlıyor ve, O" 

n1111 ıöylediği .CS.ıler hafl%aımda yer et• 
memit olmakla beraber, bu kadmm .. bu 
genç lamı, Bonzanfan sokağına arım> 
ğ& eeldiği genç kıs olduğunu bil!tered
dtıt iddia edebiliı11ll! .. 

Bapru biraz Icaldırdı. Fakat bu bıı 
hemen tekrar dilttü. 

Nihayet, bir kaç tecrtlbeden sonra, o
turup etrafına bakabildi. 

- Demek, beni onun evi::ıe nakletti
ler, diye mınldan4ı. Onun erindeyim t .. 

Yerini Fransa tahtlyle all& defittir
mUdil •• 

- Kafama bu müthit darbeyi indi
ren el nı mübarek blr elıııif 1 diye lde
vam etti. Ya Rabbim, ne milthit bir 
darbe 1 Hill kafam otuJduyor 1 Fakat 
bana kim vurdıı?. Ehi Her halde blr 
hırıııı olacak 1 .. Dostum hınis, tana te• 
ıekklir ederim.. Senin aayende, e!lflne 
ayok atmaia bile cesaret edemiyeccfhn 
bu evde buJunuyorum r •• 

Gayri ihtiyari kendiainl yokladı, ken
diıini araıtırdı ve, ne aatin, ne de ~ 
ralarınrn kaybolmadığını farkedincc ür. 
perdi 1 Demek ona bir hırsız hücum et
memitti?. 

Hatıralbt'Itlda biraz daha 'VU%U pEyda 
oldu. Sarardı. Kral! Kendisini yere yı
kan müthiı darbeyi yediği esnada, on 
betinci Ltıiyi, A1'janson kona.fuun D" 



'Be11oğlu Billur 11: 
Yaşınız 20 etrafuıdadır. ıroyunuı mr or

ladır. Bünyece zayıf sayılırsınız. Herhalde 
ealınmakta olan bir bayansınız. E• işleri 
ne allkanız yoktur. Hayatınm çalışarak 
ıeçlrmeli düşünmeniz muhtemeldir. En 
iyi bir bayan lcln saadeU iş görmesinde 
CJelil evde aramak daha tabii olmalıdır. 
Fazla hayalden kaçınız. SlSnirlerinizi da. 
1ma kuvvetli tutmafa ihlfyacınız vardır. 
Jyj havalardan istifade ediniz. 

-549-

Be,lktaı Sadettin: 
Tam bir tahlil için elinizin şekline, cUr. 

sekten blle~e kadar uzunluğun bilinmesine 
Ye sol elinizle yazacajiınız yanyn lüzum 
Yardır. Maamarih gönderdi#inlz yazıya 
ıı>re şu neticefcri yazİyorum. AIAkndar ot
duAunuz taktlirde diğer fstekterlml de 
gl>nderir.slniz. Memur de#llslnlz. Ticaret
le iştig:ll etmekte olmanız en kuvvetli ih
timaldir. Son on, on beş sene içinde slz
iıesaslı ruhi bir tahavvül olmuştur. Bu 
tahavvıil yeniliğe, daha iyi görünüşe doA-
rudur. Esasen ruhen kendinize itimadınız 
Yardır. fyf kalblf, iyiliği sever olduğunuz 
Cla muhakkaktır. Ahştıiıınız şeyJeri kolay. 
lıkla bırakamazsınız. Yaşınız kat'iyyen 
30 dan aşağı olamaz. BaşladıJınz bir işle 
acelecisiniz, tok çalışıp çabuk bitirmek 
istersiniz. Bu fzahat 5izde alAka uyandır
ilıysa fştedi#lm şekHde tekrar mllracaal 
edebllirsinlz. 

-550-

VıldJdar 'Al. S. V: 
Gençsiniz, yaşınız 20 den fazla olma

mak gerek. Bün)·ece ortaya ynkın sa)-ıla. 
l>UJrslnfz. Hnasas ve .aubfslniz. Alıngan. 
hfınızdan da şüphe edilemez. Boyunuz da 
ortadır. Hennz tahsilde olmanız veya tah. 
silden ayrılalı çok olmamış bulunmanız 
muhtemeldir. n!taz hırçın ve çabuk sıkı. 
hın hlr fabialte bulunmazsanız uysal T'U-

B OTUN tafaillWe karakteri· 
n.lzl: meziyet ve kuaurlanllIZI: 

sizi Hayrete dUşilrecek kadar vazıh 

ve sarih olarak huaUl!liyetlerinizi; tut
tufunuz veya dUştlndilğUnUz işte mu-

vaffak olup olmıyacağmm; nihayet 

bet farkla yqmızı slz.e söyliyebilirim. 
Bana bir gueteden. bir kitaptan ve· 
ya aklmır.dan yazacağınız dört satır

lık yazıyı; 80D aylardaki imz.alarmız.. 
dan ikisini gönderiniz. ... ..,, ________ .. ..,, ____________ ._, ___ -----.---
hunuz kendisini daha iyi ıösterecek. Cok 
lan bir işi yapmı~ olmak için yapar, ona 
sonradan dllzeltmeitf, kontrol etmeAi fazla 
kflJret sayarsınız. ZekAnız ve iy ikalblili
ğiniz şayanı takdirdir. El işlerine kabili. 
yeUnlz de iyidir. Daha iyi ve muntazam 
yaşpmah , spor ve açık havaya ihti_>:acınız 
muhakkaktır. 

-5st-

Salıir. 10: 
Gençsiniz. Boyunuz uroncrur. Soynnuza 

göre orta veya normal bir bünyede sayıla. 
bilirsiniz. Daha fazla faal olmanız ve sı
kıntılı veya uzun sürecek işler karşısında 
daha iradeli olmanız şayanı tavsiyedir. 
Sizde itlyatlann tesiri büyüktür.AlıştıAını. 
za fazla baith kalırsınız. Dikkatiniz inkişa. 
fa çok müsaittir n inkişaf etmelidir. Her 
yeni şeyi biraz hayret Te biraz da tered-
dütle karşılamak Jstidadındasınız. Tahsil 
Ye kabfllyetlerlnfı nisbetlnde kendinizi 
rröstermemekteslnlı, bunun sebebteri yn. 
kanda yazılı olan hususlardır. Başkaları
na fenalıktan çekinirsiniz. Bir şeyi yap. 
mak lstemenble yapmanız arasında u. 
ıunca bir mftddet ıeçtfRI vokl deltfldlr. 
Başka yazılarınızı geinderir ve bo tah111 
hakkındaki mntalealannızı bildirirseniz 
tahllJlnlze devam etmekliğim fmkAnını ver 
miş olursunuz. 

RABER - ~mm ooetMI 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Gralo"ojl v• Orafoı-netri 

mUtahassısı 

-552-

şı ,u - 33 • K.O.: 
Yaşınız 20-25 dir. Boyunuz ortadan a. 

şajıdır. Bünyece toplusunuz. Ruhen sakin 
görünüyorsunuz. Harici şeylere ruakanız 

azdır. Şahsi teşebbüs kabiliyetiniz de kuv 
vetlendirilmelidir. Bu zamanda bq kadar 
münze\'l bir bayatın manası olamaz. Daha 
faal ve iradeli olma#a ihtiyacınız vardır. 

-553-
ParİQall ı z. Alınca: 
Bilnyece ortanın üstündesiniz, şişmanla • 

mafta istidadınız muhakkaktır. Gıda ve ya. 
şama işlerini tanzim etmezseniz saçlarını. 
zın vaktinden en·eJ zayıflaması ihtimali 
çoktur. Boyunuz da ortanın üstündedir ve 
büyük bir ihtimalle uzunca veya uzun boy 
Jusunuz. Yaş itibarile de gençsiniz. 935 de 
938 e nazaran daha S3kin ve daha iddiasız 
bir \•aziyetteydiniz. 937 denberl biraz asa. 
btıeşmlş görünüyorsunuz. Uysal ve tutum
lu olrnağa lstidndınız vardır. 937 ve 936 
danberJ nicin asabileşliRinizf yazarsanız 

tahlillere devam etmekliğlm imkAnını ve
rirsiniz. Size daha söyliyeccklerim vardır. 

-554-
Ankara N. L.: 
Arzunuzla yaşama şekliniz arasında de

rin farklar gi5rülüyor, gençsiniz, niçin·dü. 
şündüAünüz, istediğiniz gibi değilsiniz. Bu 
vaziyette sizin de ihmal ve kusurlannız ol. 
mak gerek. Evvelki yazılarınızdan bazı 
parçalarla, sol elinizle yazacağınız, bir ya 

zıyı, elinizin şeklini ve dirseğinizden bl. 
lejinize kadar mesafeyi gl>nderlniz veya 
hildiriniz. Ancak bu suretle tam bir tahlll 
mümkün olacaktır. 
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'Aucupaıa Y. O: 
Orta bünyede, orta veya uzunca boyda. 

sınız, genç, hassas ve zekisiniz. imzanızı 
okuyamadığım için tahlilinize fmkAn bula. 
madım. Yalnız mütehavvil bir karakteri
niz olduğunu tahmin ediyorum. Tutumlu 
da değilsiniz. l\lilteaddit imzalarının gön
deriniz ve imzanızın açık şeklini de göste
riniz. 

21 MART - 1938 

Y'AZ4'\I v~ C-t~~ 
WALTc:l:>~N~Y 

S8 MA'R.klZ Dö JS"OMl5ADlJTf !U.'R.KJZ DO l'OMPADUK\ 

'-------------ıııiııii--------------------------------------.... --pısı içinden, bu kona&ın pencerelerini 
seyrettiğini hatırlıyordu. 

- Bana bu ıdarbeyi indiren, kralın 
bir adamıdır! Kralın orada ne iti var
dı?. 

Fakat §Övalye derhal baıını u.Jla. 
dı ... Kral. Canım, kral nazınnın kona
ğından çıkıyordu. Bunda hayret edile
cek ne vardı ki? Halbuki onun aklına 
ne gelmişti! .• 

Bu dUşlince üzerine, itimat ve iman
la gülmeğe baıladı. İtimadı nı-dı, çlin
kü gençti ve çünkü batı bili .ıayıftı. 
Bir sevkitooityle bütün teıevVÜ§leri 
reddediyordu: 

· - Neler düıünijyoraun? Hayatından 
hili mı memnun değilain7.. Onun e
vindesin l Seni o tedavi etti l Evet o! •• 
O üzerime eğildi. Bana bir ıeylcr aöy· 
Jedi .. Her halde acıdığını söyledi!. Eli
nin lltif tesirini, yanan alıiımda hW 
hisseder gibi oluyorum.... Oh r.. Hatır
lıyorum r.. Bu eli, bu ince ve güzel eli 
benim dudaklarıma uzatmağa ·razı ol
muıtu ! .• Rabbim r Beni seviyor mu aca· 
ba?. 

Bu düıünceden o kadar sa"ıldı ki, 
farkında olmadan yanına gelmfı olduğu 
ıomineye ynslanmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Bu vaziyette, saadetten sararan çeh
resini gördü .•• 

- Beni seviyor 1 diye wrıldandı. 
Başka türlü olmasJna imkin yok 1 Beni 
seviyor! Gelecek! Muhakkak buraya 
gire::ek.. Onane diycceiim?. Ona diye-

ceğim ki .. Hayır 1 Hiç bir tcY söylemi· 
' yeceğim, sadece CSnUnde diz çökeceğim. 

Böylece mmldanırken, ayni zaman
tuvaletine çekidilzen veriyor, dantcll
Jarını düzeltiyor, elbisesini düğmellYor
du •• 

S&4t onu çaldı.. 

tövalye oturar~ gülümsedi. 
- Ne güzel bir ealon! .. Burada her 

fCY ııe lltif ! .. Bı.ı kadar ıilzdlik için, ne 

güzel bir çerçeve!.. Olur ıey değil r .. 
Demek o, bir hayli zengin ha?. 

Şövalye d'Assas'ın gözlerinde bir en· 
diıe, bir dütünce ifadesi belirdi! .. 

Çünkü kendisi fakirdi!.. 
Fakat yukarıda da ıöylemiı olduğu-· 

muz veçhile, d' Assas, §İmdilik bütün bu 
teıevvüıleri redetmeğe karar vermiıti.. 
Esasen o zengin olsa bile, kendiainin de 
mUkemnıel bir kılıcı yok muydu ?. Hu· 
dutlarda döğüıWmüyor muydu? Zafer' 
ve ıercf paradan ıdaha kıymetli değil 

miydi?. 
Vtlkit geçiyor, tövalye gözlerini ka·' 

pıdan ayırmıyordu. Bu kap~ açılmıyor -
du !.. Bundan baıka, evde hiç kimseleı: 
yokmuı gibi, her taraf derin bir sessiz. 
lik içine gömülmüıtü. Her ıey ölü gi• 
biydi ı .. 

Biraz sonra bu ıeasizlik, azap verici 
bir hal aldı .• 

Ne oluyordu?. 
D' Anas, her ne ba.hasıan olursa ol• 

ıun bunu anlamak istedi. Ayağa kalktı 
ve, kafaaırun oldukça hafiflediğini, yal
nuı ıakağıııda bir ağırlık bulunduğunu 
duydu. Kendiiini kuvvetli ve yapılacak 
bir it varsa bunu yapmağa amade his
setti!.. 

Tereddüt ederek kapıya doğru yürü· 
dil, açtı ve, muhteıcm bir aofada bu· 
luaduğunu ve yukan katlara da birer 
merdiven çıkbğıru gördli. 

Ayni zamanda, ba.ryct ve dehıetle. 
büyük sokak kapısının açık olduğunu 

da farketti. Sokağın neı'eli parlaklığı 

içinde gelip geçen yolculnn gördü. So· 
fanm halısı üzerinde çiçekler serpilmit
ti. Sanki bir bayram varmıı gibi.. Bil· 
yük kapının önüne de bir halı konmuı· 
tu .• 

Şövalyenin kalbini müthiı bir azap 
kıskaçladı .• 

Sofada ilerledi ve seslenmek cesare· 
tini gösteıidi. Bu ıes üzerine süslü elbi
seli bir uıak göründü. Bu adam sokak
ta, 1ı:apmm önünde duruyordu. Şöval• 

' yeyi görünce, büyUk evlerdeki utakla· 1 
ra haı bir liubalilikle bağırdı: 

- A ! .• Ayaktaıınız, subayım l lu-
bet çünkü madam.. 

Şövalye sö~ü keıti: 
-Madam mı?. 
- Evet! Madam Puasson.- , 

- Annesi ..• 
- Evet, matmazel ]anın annesi!. 
D'Aısas ürpererek: 
- jant İsmi joodır! .• 
Diye dlitilndü ve sordu: 
- Söyleyin bakayım, dostum, ev

l:ıckiler, her halde çıktılar, değil? Hal· 
huki ben onlara teıekkilrlerimi arzet· 
bıek istiyordum .. 
Uıak batını sallıyarak cevap verdi: 
- Herkes kilisededir. 
Şövı::dye ürpererek mmldandı~ 
- Kilisede mi ?. 
- Evet ... Mösyö ve madamdan tu· 

tun da, son upğa kadar herkes oraya 
gitti. Y<1~nız ben. konağı bekle:nek için 
burada kaldım .• 

Ve adam valllırane bir eda ile doğru
l.ırak ilave etti: 

- Ben kapıcıyım! .• 
Şövalye alnından düten soğuk ter 

leri silerek sordu: 
- Hangi kiliseye gittiler?. 
- Sen • Jermen'el.. 
Şövalye bir teıckkür jesti yaptı ve, 

kıı~ası ofulduyarak, adeta koıa koıa dı· 
ıarıya çıktı .• 
Uşak ta yalnız kalınca ıöyle dilıün

dü: 
- Amma deli, ha 1 .. Ona matmazelin 

düğün merasimini izah edecektim. Bu 
onu ıüphesiz alakadzwr edecek, bana da 
asgari bcı dakika vakit geçirtecekti .. 

D'Assas lda, kendi kendine soruyor· 
du: 

- O niçin kilisededir?. 
Bu suali kapıcıya sormak gayet ba· 

aitti. Fak~,~ bu kilise kelimesi §Övalyeyi 
altüst ctmiı ve sual gırtlağında boğul
lnU§tU. Bir felaket hi.aediyor, fakat 1 

aon ana kadar, ümit bellemek istiyor

du. 
Kilisey:e!.. Bu ne pazar, ne de bay

ram günüydü.. 
Kiliseye bir cenaze merasimi için 

gidilir. FakM hayır: Sofadaki halının 
üzerinde ve etrafta çiçek doluydu ve 
kapıcının Uzerinıde parlak bir elbise 
vardı •• 

Kiliseye bir düğün için de gidilir 1.~ 
Şövalye olduğu yerde kaldı ve çehre· 

ai sapsarı kesildi. Onun yanından ge· 
çcnler, Adeta yüksek sesle §Öyle dedi· 
ğini duytdular: . 

- Eh l Farzedelim ki düğüne gitmif, 
gider a 1. .Dostlarından birisinin düğü· 
nline gitmiı, itte bu kadar 1 •• 

Bu sözler üzerine tekrar kofmağa 

koyuldu; ve, kilisenin yanına yal\laıtı· 
ğr ıırooa, çanlar neı'eyle çalmağa bat· 
tadı; büyük kapı açılarak, orgların çal· 
dığı havayı, dalgalar halinde sokaklara 
yZlj"dı .• 

Bu açık kapının önünde d' Assas, deh· 
ıet içinde olduğu yerde kaldı. 

Kilisenin lotluğu içinde, zarif, güzel, 
süslü tataab, parlak kıyafetli büyük bir 
kalabalık gördü ve bu kalabalık, çtcı 

ve org sesleri araaında, davetlilere mah· 
sus yerin iki tarafına açılarak yeni ev
lilere yol açıyorlardı! •• 

Şövalye, dudaklannda hafif bir te
bessümle bunlan seyrediyordu. 

Bu kalabalığın anısında Janı arıyor• 
ve gözleri etrafı ailzerek mihraba doğ· 
ru dikiliyordu .• 

Nihayet kalabalık iyice açıldı ve ye· 
ni evliler mihrabın altında göründüler. 

D' Assası, hafif bir ürperme snrstı •• 
Bir ağaca yaslandı .. lniltiye benzer ıi· 
kayetilmiz bir nida d\idaklanndan çık• 
tı. Çehresi mosmor kesilmit ve gözleri 
dehşetle açılmış olduğu halde, eli koca· 
sının eli içinde, titriyerek, ağır ağır 

ilerliyen aolgun çehreli, ma'ıcun ve gü· 
ı:el geline bakıyordu. 

- ]an 1 diye inledi .. ]an! .. O!.. RU,. 



HARER - ~'-"' ... ..._ 

Kırmızı 
evin· 

\ 

esrarı 1 • 
a..... S.,laıofı t1 lncltle 
~ o bdar ,Orlllll yapıyordu ki • 

tıftrı tıkbktan sonra hiçbir teY itil· 
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lapa. mağazamdakl adamla.:. ma. 
111 kapatılmrm hakkında talimat ver. 
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etmek •~terim. 
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"'1 etti. ~dece "yanna fikrini de. 
n., dedi. 
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aak CllanUaJ lllttrdlm. 
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ond ... blı blbltmlıaUm Ü tJJD llüae t-
ıln7! 

Gazeteltrl rt,_. llbl..,........ 
Korka nrea mllsakereler 
ftlpr blaa ooefle llllrdlll ftMI l:rlden 

iyi:re ·- ........... .., .. eol'Mclu bf r 
kaç yudum lotl& 
-a. ............ .....,.... .. 

bO)'Ok nlal ....... lidHtllm. 0.. 1111-
den babllCleetllm. 

. Evde qlklar alndL 1"'"9n ocalın 1-
ıerine 1.....,. fodorhl bir .eaebblhll u 
at koJda. lotara ıatalt• lh'dL Sut lam 
sece11nı1111 bir eernlı seelrorda ki ko-

k ridordan a11k 1111er1 ... dL Slftqn kal 
b ,. ......... baftf ............. ..,. 

Plsaltı18nnı lflt•lrord-. Pabl ba 
mlluken latrbJlcle lat)'l'll .ıAmet clellld 
Son .. ttmln flllldllhtl sanırordum. Bu ıl 
il mlubn ea • iki .-at dnam ellL 

1. 
n 

n O nkff SlllUY•79 ıı. konupn adamı 
bftyilk rela olftlaaa •nmı,tım.Onlar da 
ilk lstlcva,ı11rında baau b&yle ııöylemlfltt 

• 
una Rober adlrll aamıtlardı. .... bQ 
adamın sadece Uf8k Rl.-r olduAunu unı 
)'Orunt. Rober ismini Tel'dlklel't bGJlt nt. 
lla hltltlr 11111aa mlftlll plmnalf ..,... 
bir tahıl:ret olduluna quatim Tar. 

N1111I •aota? 
ErtnJ sabah, uat alb b9çalrta StlQ'ne 

,. kalkll. Rlpr da .&nrnOt olan ocall 
rütı. Her ikJaJ arabama bialp Ql'JJdalar: • 

1 
Kadıa plam bJda. Sut dolıa ..._.. 
tadın bir ff'7 yemek laterlP lstemedlllm 
10rdu. .. Ao dellllm" ceabını verdJm. 
Arabanın maklatt.,... ltittllıtea •nra 

llallaraıadaa kurt..-k lci• ......... çe. 
baladım. Bunun lela kadının beni 11'1 11ra 

blrkıt dakiki yalım bırakma11ada• 
latlfadt edlyordala. 

Jtlrdenblre u bllıtı llri•cten bQtın. 
eaktım. KoUaruftdaa biri ııerbeattl. 81 r 

r 
peroa kımıldml>Udı.. Utedillın TÜJI bl 
lsMlleoellml Miadına. Fakat mllsalt bl 
daklka71 beklemeli ....... ~ ... Ye beis 
çl kadmın naurı dlkbUaJ celbttmemok 
lçlıt harelıetsfı durdam. 
Kadın tekrar ~•YI llrdlll vatlt bir si 

sara istedim. Bu ricamı kabul etti. Ban 
blr ılpnı 19rdl. Ve urdalı ıi11ra11 ocak 
tan pkmık için eillldi. Harekete ıecmek 
ffla ba dakib)'1 mlhlulp bQldum. Bir ııe
nrıtta •Yata kalkhın. Ve tadının enseslat 

• 
• . 

lranetlf bfr yumru• indirdim. 
Yen J'1kıldı, fakat derhal kallrhJJla f&M 

lad1. Çekl('I 7akatar •• onu ~herteblllr 
dlm. Faknt onu öldürmek istemiyordum 
Uir iki yumnık daha vurmakla iktifa et 

. . . 
tlıa. 

Tekrar dQşlnee kadını 711blad11n. Yatı 
tın Qzerlne koydum ~arşafa urdım, he
rine de alır bir koltak 7erıe,Urdim. EJ 
btaelerimi aramakla Ylklt a-çirmtk iste
medim. Zlr.ı iki adamdan birisi an"ıı:ın 
plebllirdL Bltitlk odanın pencereıılnden 
babreye atladım. Bir deli ılbt yablanmak 
leldlkeslnl lliae alarak don slmlekle bir 
k6ylll evine kadar ko,tum. Orada batımı 
ıelenlerf kısaca anlatlaktaa 10nra polise 

. 

. 

telefon ittim. 
Bunda• aonraıını btlfnlntL • . l'flrof Balgarlılandon dünı/Qkltn ıonra 

mt.ıanllk odaınd•, kendlılıtl • ,_,,,P 
Amerlhlının aklbellne alratmnlrta ltred • 
11111 alml11ıctk olan ile ,alu.ıa leltrtll' icar. ,,,,,, .. ,,,,,. 

. 
"- Blıuvayenln hakikaten deli oldulu-

1nn1nda delilim. O celr se'll bir ldua. 
chr .. S&1ledlllne cıok dikkat eder. Jlllktm 
mel bir ı..ııasa v.,.. nı..,. fllpbe Jok all:ol 
)'lıOnden aklını boımat bil' delidir. Be 
nl en cok korkutan bu olmuıtur. Kadına 
pllnce o bil' budaladan but'ka bir tet 
ddlldlr. U.r onda da SilPl'l'IJelll• ..... 
tam tesiri obtıua7d1, saranıı bir mlhJü 
olurdu... 

l'drol ,,,,..,,.,,,,.,,. • ,.,,,,.,,,,,,, ,.,.. 

,,,,,.,,,, •",."'' 1111011 #trutl#llllfflttllr. ...,. .. , '""'" ,,..,.,,..,,,., ,. ,,,,,,,, .,,,,,,., : 
•- Dit• PlııaJlt ııokolınd111 lf('e""' 

•
111e«n mavna" prluıının fahftdıJnn 1. 

tltliftl. ~lıl ternh• ederim isi bu hıve ... 
ltt• Dztrlnı1e llrlP bir .... , JPDht. 
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Resımıı 
Cç Silahşorlar 

Hu kuponu l&eelp 16 
aakla1ın1S 

Ga)'rii: ........................ _ 

Dlm 
Açık arttırma U. puaJ& pnllectk 

gayri menkulla ne o14utu ı Alt oda'* 
ınutbak, klSmUdtlk n 90 metre IJabsd 
bir bap evin tamM" Gayri rnealmltla 
bulunduğu mnld, -haJJ..ı, eoblı ... 
mxası: Beykoa Kaftkclen Clddeai 106 
No. Takdir olunan kıymet: (689) altı 
yilf seksen doku.I lira. Arttırmanm ya. 
pdxatı yer, gün nat: Zl·-4 938 
perteJDbe l&at 10 Ye lkinclsi 6-5--938 
cuma aut 10. 

1 - ltbu P1ri tMlıkulOn aıttn• 
prtnamesl 19-3-011 tarihlndea iti• 
baren 12~ No. ile Beykoı ıulh mahke
mui muayyen aUlllll'llllld• berk• 
,arebllmeal lçla ıııktır. tıanda ,... 
olanlardan futa malGmat almak iltl-
7enler, i§bu prtnıme7e •e dOl)'a nu • 
mara~fyle meamrlyetimbe mOracat 
etmelidil'. 

2 - Artırma,. lttirü için ,U.nda 
yazılı kıymetin yGsde 7.5 alabetlnde 
pey veya mllU bir bankanm teminat 
mektubu mıdi edilecektir. (124) 

s - ipotek .~ ıı.c.ldılarta eliler 
ala~ırlann ve irtifak bakla uhipleri· 
nln gayri menkul Uzerln4e1d haktanm 
bu~uıiyle fala ve masrafa dair olan ld
dfaı•annı ifbu llln tarihinden itibaren 
yirmi ctın lPnde nrakı mOabltelerlJll 
birlikte memarlyetlmlse Mldlrmelerl 
lcıp eder. AW halde baklan tapa tl:i
!le •bit olmadıkça •mt ~ pay 
latmuın~rı harfe katırlar. 

4 - 08sterDen gllnde arttırm.,,a lt
tlrak edenler ~ prtDamafni o
hmut .,. JQnmlu maJOmat a1aut n 

il 

Af~on V;IAyetihden: 
1 - .,,. ......... JmldeD ,aı-tmıuU "YDa - bir 1da ... ,.. • 

,... Hra 21 lalral bedell bllfll Duml1111DU' ilk olmbl ......... - .. '* ltll'lbMll "Yirmi av bin w" liralık IDlaat rapbnlacat '- • • ...,. ama 
ile pptlrllwlE IDpat lmml 131 maU .... ldllde IJmlal "''hwlt olarak .. 
.... .,.... olu -rlnDI ..... iki" Ura 93'1 mail bil ....... ~ • 

YIDI ba oka1b'llıb1G1D - __, .. ._... lrmm111 olUI ._le 11111 da. 
N ,US dolma --., llnl* bltut tahalN.t.mm bbaltl IUl"ltlle ..... 9' 

Mil lclD 'iN a.tar para ile IJllUl lmmı DaDal ecllJerü IJedlll alla -O. il 
1D doku Jt1s daimin 18kls,, Uranm 138 maJI Jllnlda WIJlll .-0. ~ 
aamedeD J9dl bin,. Urallt IDpat bpall art mullJe ılmılHw.,. ..... 4 ........ 

2 - KaCPlllllll 21 llart 188 tarihim rulıJaa Quwmk ....... °'! 
llelte vlll daimi acOmen~ yapd aoaktır. 

3 - Muvakkat temlaıt -iki blD yed l J11 J11tm11 .... indir. 
4 - TalJplerlD Nafta VeklJetiaden 931 llellfJlll için •hnm• m as ")1lltudt 

bin" llralıt resmi ft anm&hk wmkayı eti8tmDe1erl 1llUl we bıamd tirit wt 
hile teklif mektapllrmm 28 llart 138 Çlıpmb& ltlldl 11at • dllldl bdll 

Oalml Encllmen Riyuetine g&adermelerl ve ftl'lll8lerl illa .._. (1118) 

bıua1an t"Qllmen kabul etmlt alıl .,. iti- eek t:killtea ~ a 'Pli ,,); 
.., oluaur1ar. duta wen. almala ,.. - rfı-

s - Tayin edi1ea ...-ela pJrl • olma._ "18 llahae 11 la ..._ 
..... tıç defa bqnldlktln eoma en ıs san m84detJe utta_,. ... 
tok arttırana lbale cdillr. Ancak arttır- • çok lrttırlna ... ...... ... .... 
m1 bedeli muhammen katmetlD ytbcla araamdlld farlı: " ıesea "8llr lsla 
retmlt betini beıhuı ..,.. ... ..,... - ............ ,... .,. ... 

afn alacapa rGclaaaı olu "'ler aı.. 1 ~ 1ddlme -.e .... 
cüh1ar buluaup ta bedel baalum o _._. rıı ml;ııl •- nlı '• 
gaJd menkul De temin e«11Jm1t alacık- tüalt olunar. 
tannm mecmuundan fulaya çı1nmıı• Biacle otu a.19 ....ı ft Jlıml • 
en çok arttıranm tuhhOdll balrl bl· nelik tam becleU ÔCIJI alt o1mll .... 
lllak tlHn ettawww oa M- ..... dlM n yubnda aa.ter1JeD tldlıte, ae-ıt-

-. •- len ırttrrml ~ c1llNllDde .. 
temclit ve on bqlncl gOnl ayni .. tte tdacalı uaa olmnar. 

yapıl;ı;ak ~~eJl Ntlf ilte- ı------------· 
yenin alıcağ:na ~ diler ala· · 
cakhlann o gayri mentil temine-
dilmlt aJa:aJdaq 'DCICIDUlllMba fulllya 

çı1anak ıundyle en tok adtlnlla Dille 
edilir. aa,te bir bedel elde ..... 
lba1e ,.pc1 .... .,. ..... talebi ... . 

6 - O.Jri mealml .......... o 
!anan khme dedlal nra ftrlJelı mtlhJet 

DOKTOR 
••••• o •••• 
Operatar • ONlal 

Galıta • KarU1J • A•lulr' el. 
lobDtul ..,, •• .... .... 

Bes1Da1ldm•,. ...... 
,..,_: 1,.,. isinde para71 ............ lrann fee. 

olunarak _ .. .._ ....... ,.... r·----------



' . te 

Şokolaksin -
En muannid ka.bızlarda bile tesiri 1 
kat'! Jeu.cti ·gayet latif rakibsiz 

müshil 

1 
Çlkoıatasıdır ' 

Eczanelerden arA'""' 7 ---

.................... 
Göz Heklma 
Dr. ŞUkrU Ertan 

Cağaloilu Nuruoamani7c ead. No. S 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şercfettin 

apartrmanı 

DoKTOR 
Necaattln Atasagun 
Her &lln sabahlan iieklı buçuğı 
~ 17 den ZO ye kadu l..lle 
U tayyare ıpartnuınlan ikiııci daire 

17 numanda baıtalaruu kabul eder. 
Cumarteıi günleri ı 4 den :zo ye :ca 
du hastalarını para·.,ı. Kurun. Ha 
ber okuyuculanm dakupoD mub· 
bllinde muayene eder. 1"f'lef: 23!:*5~ . .. 

. 

1 j -· ······ 1 =·=====; oı, Doktoru İi 

.Necati PAKŞi H 
• Hastalanm bereü.n aabah saat .fi 
!: 10 dan akpm 19 a kadar kabul eder.

1
1! 

:: Cl-•- "-• • ı~ 

1 
..-u •e·cuma ıuUJen ... t .. ten 

18 e le.dar paraıızdır. :ı 
Adreı: Karaköy, Tünel meydanı r: . r 

1 Ter1ane caddesi b•tmda No. 1/2 r. 
-==~:m::=m:;! . .. . 

.. - ' . 

Operatör • Ürolog 

Dr. SUreyya Atamel 
·Beyoğlu • Pa.rınakkapı tramvay du. ı 
rağı. No. 121, birinci kat. , 

Muayene saati: 16 - 20 

nokloı 
Hafız C'e aı 

UlKMAIV ffP'.KIM 

Daltiliy• Müteltauı., 

. ,. . ' . ""' ' , ·. , 
: .t .. 

ezl 
Ba 

--
r P. 

Diş 

Romatizma ve bÜtün sancıları 
şayan• hayret bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
s E F A L i N 1 isteyiniz. 

' . '-. ' ' • j '1 • 
·, • t - • ı 

l liraya kuma§ilC kU§· 

tüyü yastıklar. 13 li· 

raya kumaıilc kuttü-

vü yataklar, 20 lira

ya kumaıilc ku9tüyU 

Puiard&D '-'k• t11nı.,ıı. ~ledel' ııon..
..,., ı 2.& tan 9 Yit' tıı:Attıu h•tıtnttUldıt Olv~ 

roıuncı. UOtı oumıu..ıı rıwıuırı 1t11tıtı• .. 111n11 
.,..t.aıarau kabQt edeı &h CUm8rtMt C'flıı 
ıer1 •llM ... ~1r -..ııen haldld f'uk.araJI yorganlar, 
mlMultar. 11~ " " telefon· Satrı yerleri: Beyoğlun.d~ ve Ankarada Yerli Mallar Pazarları. 
meL KlfbJI tıll"f'I: D°"-

H aldkaten ar 
yanlan jdllt 

znmanJarmda .. 

)ilk rahata :ta..r 
..,. turan, Tttcutl_. 

nn her ttirlll serbesti veren 

tlha.p akıntı ve ağrı, sancı Te 

' .şmtılarmdan koruran . Jıı1JJJıf/l#,t 
ölçülmez blr idealdir. · 

. 
FEMiL 

ve BAGI 

Malatya Bez ve 
iplik Fabrikası Tür 
A. Ş. Adana Men 
sucat Fa b r i kas 
Direktörlüğünden 
Fabrikamızda imal edilen ve lktıı 

VekAletlnce ı- 2 - 938 tarihinden ıt 
haren kabul ve teshil edilen bez llya 
ları aşağıda gUsterllmlştlr. Bu suret 

1 
satış yapmakta olduğumuzu sayın mll 
terllerimlze ilAn ederiz. 

Genişlik 
Tip santim 

Çifçi bezi 2 7 5 
Astarhk bez 14 85 

Beher top 
metre 

36 
36 

Satışlarımız fabrika teslimi ve p 
şlndlr. Bir balyadan aşağı slparlşlerd 
% 2 zam edilir. Allvre satışımız yoktll 

'I . ~.~.~~~~~::~K 
PERTEV Karbonat komprfmeıe 

Çok temiz bi • Karbonattan n toz karbonat almaktaki müfkil&I 
ıöz önünde catularak ~Pılmıttu. 

3asur memelcnrun ANTIVIRUS ile tecıavısı ıç ve dı~ basur memelerinde. 
memelerinin her türlü iltihaplarında. cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 
ııemelerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK lSPENÇtYARl LABORATUARI T. A. Ş. -~~~~---~~--'-~~~~-·~~~~~~~~----

r.:::::::c::;:!mu DırD SuphD Şeınses -

1 
idrar yolları hastahkları mUtehaaaıaı 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo ApL Mu11yeO 
4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. ~ 


