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Barselonada Fransanın müdahale 
ve yardımı bekleniyor 

• • 
ıçın Frankocula1ın tazgikını hafifletmek 

G e neral Miyaha 
taarruza geçecek 

Fashlar, ispanya cumhuriyetin
den Lerida şehrini zaptettiler 
Barselona, 29 CA.A.) - Milll müdafnıı 

l'lezareU, neşretnıış olduğu bir tebliğde 
ltaıyanlarla Almanların şubat ayındanbe
J'f dahill harbe '\"'aki olan iştirakleri tıak
'ktnda birçok tafsilat '\"'ermektedir: 

l9 martta ekserisi Magdeburıı tayyare 
mektebi talebesinden olmak üzere yüz ka
dar Alman tayyareclsi Portekizda karaya 
inerek İspanyaya geçmişlerdir. 16 martta 
bir İtalyan Remisinden Sevilin limanı o. 

Çekoslovakya 
ilere tahrik fırsafl 

.::Wl emeğe çahşıyor 
~~ ~ k Başvekilinin nutku 
,... i endrada çok iyi karşılandı 

Prnc, 28 (ı\.A.) - Ba~ekil Hodz.a bu
liiıı rad)Oı!a sö~ ledfAI bir nutukta Alman 
dnt konu~e:ı Ç"eliosfo•nlc batk1 !etn ~ı 
bir statü tanzim edileceğini blldirmittlr. 
lhıg(Ut Alman dili konuşan ekalllyet içlD 
hle\"CUt .kanunlara nizamlar bu bu s1atüde 
tudh ve tevsi olunacak Te mezkQr cknlli-
1et için )(1ınunl bir esas_ teşkil elli) eeek. 
lir. , 

HOdza '1iemişlir ki: 
.. _ EJrnphet siyasetimizde yeni bir 

aallt:ı)'a (ftriyoru~ Fakat Çekoslornkya 
atYuefine, anayası çerçe~csi içinde de,·am 
edecektir. Çekoslo,·akya kendi dahlıt si-
laseline mildnhale için haricin l nplılh 
bütün teşebbüslere karşı koynı;ıclınıştir. 
Bu hattı hareketlnl kalben değişUremi. 

YecektJr." 
_.. Devamı 4 ilncUde Çe.7:os101Xil...11a Başve'k!li Rod::a 

Amerika ihtiyat 
ordu hazırlıyor 

ErkAnı Harbiye Reisi "Amerika ile aklı 
başında biç bir memleket harbe 

girişemez ,, diyor 
_. Yazısı 4 ünciir' r 

11areket 7ıallnde bulunan l>ir trenin iiatünd.cn etrafa atc1 rıleıı J apon 
fJ8ker leri .. 

Japonlar kaybettikle· 
rini geri almışlar mı? 

_... Yuuı 4 ftncftde 

lan HueJvaya 250 Jtalyan te.knlsyenJ cı
karılmı,tır. 

Tebliğde Bilbao, Septe ve Alceıiraya bir 
çok Alman ve İtalyan harp malremest çı. 
karılmış oldulu beyan ve bu malzeme ta
dad edilmektedir • 

Madrlt hAIA dayanıyor 
Madrlt, 29 (A.A.) - FranklstJerin Ara. 

son cepheı\lndekl taarruzu, halkın muha
rebenin nihai neUcesi hakkındaki itima
dını sarsmamıştır. Milşahitler, asilerin 

_.. Devamı 8 incide 

Adaoada bir muhakeme 

Çocuğumu 
öldürmedim 

Onu kedi par~aladı 
ve ben diktim! 

Adana 21 tHususl) - auaıdu W.. mld
det en~t yeni dolurdutu cocutunu par
çnlomak slıÇUy)a tevkif edllmı, olan Ka
rni~nlınm Gülle köyQnden Fatmanın mu
hakemesine alır cezada başlanmıştır. 
Kadın ilk duruşmasında hAkimln sor

duğu suallere şu cenbı Tenniştlr: 
- Doğurduğum çocuğu benim parçala

dıihm yalandır. Onu doltırduktıın sonra 
sedirin üstünde yatırarak dışan eıkmış
tım . Biraz sonra içeri ıirdlllm zaman o
dndaki kedinin çocuğu parçaladığm1 gör
dlim. Etleri kedinin ağzından alarak iğne 
ile dikmeic uirnşlım, bu esnada çocuk 
öldü. 

Almanlar 
Sabık Avusturya 

başvekili 

Şuşniği mahke
meye veriyorlar 
Bu karar Ingllterede 

bDlUn R&zetelerl 
isyan ettirdi 

n o1/ c.c-ım 1;ntüi (Jffo 'Planf'f • ı 
_... ) RT.ı ı 4 un<'Ocfe 

Ustura 
ile ... 

Bir kadın ve bir 
erkek yaralandılar 

..-: Yazısı 3 llncOde 

Macar nazileri 
Paraları bol olduğu için 

Gittikçe kuvvetleniyorlar 
Macar hükumeti tehlike 
karşısın~a tedbir alacak 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Havas ajansı- nal • sosyalizmin kaU zaferi mak otmaaı: 
nın muhabiri bildiriyor: lını beyan etmlttir. 

Macar nazllerlnin şefi olan binbaşı Mutedil mahfiller mtlfrlt cereyanlan 
Frantz Zalassfnin taraftarlarından Kal- karşı derhal harekete pçilmeal lAnmıreJ. 
man Hubayın garbi Macaristanda Lovas- diil kanaatindedirler. 
Bereny'de yapılan kısmi intlhabta mu- Budape~tede buıl olan hnaate aa,. 
yaTfak olması hükC1met merkeıinln mnte- yakında bazı mfihlm tedbirler ahnıcü. 
dil siY!ld mahallerinde derin bir tees- tır. 
sürlc karş•lanmı~tır. N~Amiral Hortl, başvekil Dıranyl 1-
Hubayın taranarlan mBblm miktarda le .... bir müJlbt J'•Pmıt " DarpJl 

m )l l 1 )·•·ti 1 B la 1 tiha 1 bnndan sonra muhalefet teflerbe llrtlf .. a vası a ara ma ıa r er. un r n P mBttOr. 
müendelc~crinde radyodnn bile istifade Sallhiyettar mahfiller itlerin fdareaiR-
etmi~lerdır. de ,imdilik bir deliıiklik obn17acalını 

1ntihııp edildikten sonra Huboy, n:ısyo. söylemekle iktıra etmektedirler. 

Plôka ücretleri 
yerine benzine zam 

Şişe başına yapılacak zam miktarı 4,5 
kuruşa lndlrlldl 

MotörlU nakil vasıtalanndan alın • 
makta olan pli.ka resminin kaldırılma. 
BI ve buna mukabil benzinin aişesine 
7,5 kuruş zam yapılmuı hakkındaki 

teklif dahiliye veklletine bildirilmit
ti. Ancak, evvelce de yazdığımız gibi 
§İ.§ede 7 ,5 kunıı zam faila görülmüş 
ve bq miktarın 4 5 kur.uş olarak tesbi. 
ti kararlqtmlmıştır. Fonnill yakında 

dahiliye ve maliye vek!letleri tarafm-o 

dan vekiller heyetine arzedilecektir. 

Yeni &ekil kabul edildikten sonra~ 
rek plika resmi verenler ve gerek11e 

belediye büyük bir dertten kurtula • 

caktır. Zira eehrimimeld hemen he

men bütün otomoil sahipleri belediye

ye borçlu vaziyetindedirler. 

Kötürüm çocuğunu 
öldüren anne 

idam edilmiyecek 
Mahkemeden f dam kararı alan 
kadın affedildi 

Ben kanun nazannda mUcrimim; 

fakat Allahın indinde asla! .. 

Bunları söyliyen, bea yaşındaki oğ. 

lu Derek'i ôldUrmek suçuyla Londra

da mahkemeye verilmiş olan madam 

Katlen Munford'dur. 

Öldilrlllen çqcuk, bir nüzul netice

sinde iki bic~ım ve bir kolunu kul· 

lanamaz olmus ve kötUrUmleşmi§ti. 

Bu uvallı yavnınnu ayni ~anda ka
fası işlemiyor ve hattA yemek yemesi· 

ni bile beceremiyordu. 

Anneai, çocuk beş yaşına gelinceye 

kadar her türlU f edakl.rlıkta.n çekin. 
W"' Dnamı 8 incide 

Madam ..,_/wd ~ ~ 
ma.hkcmoJ/6 gelm«t i1WJre ~ 

ayrtltyor 
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AKeAM PO&TASI 
Sallı•• •• N•ıriı•t Mi~ir• 

_ H•••n Aaaım ua 
I DAR E EV l ı lstanbul Ankua caddesi ,_ ···-· _, ... ,.....,_, ... _ ..... 

lJllu• uı·u 

melı tuoıaı i 
ffaıırnlarını enıataa 
CIU'l\IS Nnnonı 

Yazı ltlerl telefonu. 2 3 8 7 2 
Şenırae 
tem,zl~k F.ntl"JllC'ens SerYisın en m .. şhuı rasuslanndan 

TEFRiKA 
NO: 7 ( 

idare .. •• : 24370 
ilin : 20335 A.k.;am ~tc:lennde11 biri bele. 
ABONE ŞAATLAAI dıyemn aldığı yeni t&lblrler 11uye. : 

Naldonlyl UldUreo 
cevap verd~ ı 

adam istihfafla 

........ 
•••••• .> ....... ...... 

n, • ..,. ····· ... ,,. . 
' ... . ••• • 

,,_., 
.., .. ""' ••••• • •••• ••• • i

l sindB her gun hm eve çöpçd uğ7ll. !1 

ır..a.nııın tomın edilmi§ olduğunv 

1 y:ı::nuştı. Okuyucıdanmızdcan &ııya· 

-------------- ı zıtta Sağanağa mahallesinde Kilçük 

- Hayır, katletmedim; 
mOnD y~rlne Jlt'llrdlml 

bir idam bUk-

s ifl-Q. S.a : Haydar ve Turanla aoloo.klan köte-
9' baJında Dem:röz apartınwını kaptm- • 

Hanı Fuı ile işte bura® iken tanıt· 
tı. Alman caauı Vera Şulcini menfadan 
kurtaraca&ı vaadiyle onu istediii gibi 
avucunun içine aldı. Nlll&onl bu ttrut
madan sonra bpanya, Be.çika, Holan· 
da ve Franaada aeyah:.tlu yapark ih
tilalci te;kilitla temas etti. Almanya. 

•ı Oama11 Tol;.al5z bu Aaoodiai oku. 
lng lleı e ne zaman yunm kuip bir mektupla beraber 

harp eder 1 ~7 gandermt,. Jtektubıutda diyor 

11 !GlLlz ba,veldli Çember!aYJJ 
taraf mdan ge.,;en gun Avam 

kama .. .ısınd& söylenen nutwc, ht:r gey
deo ziyade, entenıas.vonaJ mımuseAJet· 
lerde:Cl henüz ahpmadığ.mız bir inkL 
lAbı tebarUz ettirme3i b:ı.tımından dik. 
kate liyıktır. Şu devlet taarruza uğ
rarsa ne yapılacak? Bu devlet istila e. 
dilirse nasıl hareket edl'ccek? Bu ııu
aller, Milletler Cemiyetinin, enternas
yonal münasebetlerin nA.zımı bulun. 
duğu on dokuz ııene içinde pek sorul. 
muyordtL Her devletin istilt'~Hı ve top
rak bUtilnıUğU Millet1er Cemi'.'~tinin 
g:ırantfsine alınmıştı. Gerçi b~ dev. 
letler bu taahhUdden ayrı olarak biri
birinin hudutlanm ve lstikli1'erinf 
korumak için mukaveleler imzalamış
lardı. Fa1rnt bu muKavelelerde Mil.et. 
Jer CcmiyeU paktının tatbikatına yar. 
dım lçln ve onun c:erc;evesl lçirıde ya
pı'mrRlardı. Çem~rlayn Milletler ce • 
m 1yetinin iflasını Avam Kamarası kUr-
8Ü"'ilnden illn ettikten l!!onra söylediği 
nutukl:ı bizi harptan evvelki füemin 
atmtlsferi kine atmı~tır. Evet. ko11ck
tlf' b:ınş sl:::temi droi~fmiz bina yıkıl. 
dr1~tnn sonra bUyUk devletlerden her. 
birinin ne zaman harb cdebilece;;.inl :> 

bi'mek fayd:ılıdır. Her bUyilk devlet 
kendi to">ra 't!arı teca.vUze uğradıın za
m:ın harbe::ler. Bu, herkes"e bilinen 
bir hııkflmttir. Fakat bundan avn o. 
tarak si1ah'a m.Ud.,faa edeceği vaztvet
Jer var rmd!r! Bilhassa an~tus'dan 
son.ta Orta Avn.Ma mes~leslnfn ön pl~
na rre"tiği bu S!ralarda bu mıntnkanın 
tıt:ı~akcgunu korumak için bUyUk dev. 
let' rden han~isJ barb yapmayı gö7.e 
alrnıştır? Italya barb poJitfkasmm a. 
frrb~ını Orta Avrupadan çekip Akde
ıılze ve şimali Afri1{aya intikal ettir. 
dikten sonra artık bu mıntakann: tıta
tültc;>sunu korumak için harb yapmak 
istcıııivor. Fransa ve Sovyet Rusya 1-
ae. Çekoslovakya taam.ıza umdığJ 

t:tltdlrde bu devlete yardım E'd&f'k'e. 
rini ııon haftalar l~fnde birka<: dPf :ı 
blldlrmiş1erdir. Fakat en rok menık 
ve alaka uyandıran nokta. lngilterenln 
takib edece~ ııiyaFettf. fı;te Ceml:'!r 
lavn tarafmdan sövlenen nt•tuk. bu 
1'1'>1thvı avdınlatma.kt "dır. Bacıve1'-il 

fn~lterenln ~ vaziyetlerde harb ede 
ce~ni bt'dirmf~tfr: 

1 - Kendi tonraklarfyJe domfnyon
lar:nı kurmak için. 

2 - Fransa ve Eel~fkayı tecavtbe 
karşı mUdafaa etmek için. 

3 - Kendisine ittif ııkla b:ığb olan 
Portcki:tl, lrakJ ve Mısın müdafaa et. 
mek i~n. 

4 - imparatorluk deniz yollannm 
mtidataası iç~ 

Başvekil, lngilterenln bu dört vazi. 
yet!.e barba ginnckte tereddüd etmiye. 
ceğini bildirdikten sonra, doğrudan 

do~ruya gUnUn meselesi olan Çekoıılo. 
vaky:ıya temas ediyor. Çekoslovakya· 
ya kaqı taarruz yapılnuyacağını üıoid 
etme'tle bernber, b5yle bir ta:ırruz vu
kuunda lngiltercnin bu yüzden. barba 
girmek için bugUn bu ta:ı.hhUd altına 
giremlyeceğinJ bıldiriyor. Fakat arka. 
da3ından da ıu cUmleyi ilAve ediyor: 
"Bir harb çıkt·tı vakit, muhasemat 
mllnhaaıran .ahdi ıeldlde allkadar o. 
lan'ara lnhf!:ır edemez., SözUn kısası, 

İngiltere, Çeoıılovaky:ınm istiklAlinl 
ve toprak bUtUnlUğUnU garanti altına 
alamaz. Fakat bu yUzden bit barb çı. 
kanıa bitaraf kalacafı hakkında da te
minat veremtz. 

Çember!avn. tıpkı harbden evvel tn
giltere dı!J b:ıkanı olan S5r Edvard 
GreTl'n aı?r.vla konu~uyor. $9hıslar 
ge'IJ\ a-!ı!er. Faltat tn"111z hark'veslnhı 
anl pren~t'l'eri d"~mez. G:ev bir 
h"rb qıktı~ takdirde lngilt.erentn 

ı .. Gazetenin yazıamı okuyunca ee.1 bu mel'lle~etlerde ilttilaki teşkilitın 
:1 vindim. Fakat bu sevincim ancak kuvvetienmeıinden kendisi içhı istifade 

1
: birkaç saniye ıUrdll. Çl1nlri1 etrafım umuyor, fakat kendisini ortaye koyım-

çöp oldu ... KapıCl81 bulundufum a- yarak perde ar.kumda kalıyordu. 
partnnan 23 daireli bllyUk b!r apar Dosyayı tetkik ettikten aonra uzun 

~I tmandır. BUtUn dairelerin çöpleri uzadıya düıündüm .. Bu adamı kurtar • 
: apartımanın alt kısmında koridorda mak zam:m belki daha gcçmemiıti .. A· 
i top'anır ve epey bUyilk bir yer kap- caba Almanya heaab.na caauıluk yap. 
fı lar. mıı mıydı? Dosyada buna dair bir kayıt 
:' Mmtakamız Kumkapı nahiyesine yoktu.. 
i ve belediye mUdUrlUğUne bağlıdır. Ben bu dOşllnctde iken aıağıdan b?r 
~ Belediyenin temizlik lt!lerfne bakan ıiWı sesi ve koıuımXcır iıittim. Dos-
!İ bir mUdilrlüğU \•e emri altında ~a- yayı olduğu gibi bırakarak hemen asan-
! hşan temizlik amelesi, arabalan. söre koıtum ve alt kata hldim. 
i çöp~üleri vardır. Fakat bir aydır Ortalık karmakanı.ktı. Bir kaç sivil 
i yirmi Uç daireli Demiröz apartıma-• memur bir adamı 11msıkı bağlıyordu. 

mna çöp'erf almak için uğradıkları Diğer memurbr da yerde upuzun yat· 
yoktur. Kokuyor, etrafa nl!!lik sa<;L mıı bir adamın üzerine efilınltlerdi. 1ç-

• hyor. Hastalık olacak. A '.dırış eden !erinden birine yaklaıarak ıordumı 

1
. ~ok. O gazetede. o hav~dısl okudu. _Ne var? Ne oldu?. 
~m 7.ttm~n çok ıevindım, kurttıl~- Elleri bağlanan ad&mJ glS3tererek: 
ca~z dedır.ı. Gazetenl~e temfzhk _ Bu adam dddi Nald iyi katlet: 
fc;1cri dire!ctarlU"11nUn dikkat naza. th ' ' on 

1 l-' . , :; rrnt t-e ter m :ıınız · •• • Mevkuf htlhfafla dudak bllkerek ee-
!I Ol:ıcmccumıız1111 arzu.!ltftU yerine@ vap verdi: 
H qa~irl.::o~. 'D 
::m:ın=:::=::::ııı.a.wımıaıwww:s::ı •• ıa: - Hayır katletmedi!!\ idam hükmUnO 
-- - icra ettim r •• 
ğustosuna kadar vadetmedlği gibi, bl. - Kulland tmız kelime r.e oluna ot. 
taraf kalacağı hakkmda Almanyaya ıun netice bir, bir adam lildürdilnüz. 
karşı taahhUde girişmekten de ayni Bunu niçin ya;>tınız ve ıiz kimsiniz?. 
gUne kadar kaçınmıştır. lngiliz dı& - Seb::p ırid allk~dar etmez. Kim ol· 
bakanrnm ııon güne kadar Franm bU. dutum.-. ıcUnce bunu da bilmeseniz o
yUk elçisine tekrar ettiği &öz ili idi: tur. 

- hışallah~rçıkina: takat c:r -
karu fi'r.antaya yardım edeceğftnUJ 
vaadedemem. 

Alman elçisine de diyordu ki: 
- inşallah harb çıkmaz;' fakat ~

karsa, bitataf kalacağmım vaadede.. 
mem. 

Böylece son güne kadar bir taraf 
İngiltereden yardım ummakta. diğer 
taraf da lngiltcrenin bitaraf kalması. 
nı temenni etmekte devam etmiatir. 
Harb emrivaki ha'.inl ıı.ldığt, Almanya. 
mn Fransaya karşı taarrum geçeceği 
ve hele bu taarruz için de Belçika yo
lunu lntihab ettiği anlaşıldığı zaman
dır ki lngilterenin va.ziyeU tavazzuh 
ediyor. 

In:;ilterenln barba iftira.ki ftzerlne 
lmil olan dUıUnce, Belçlkanm ltıtilkı 
mıdrr? Hayır. Bu. hakikatte bir baha. 
ne idi. lnglltere, Avrupadald A!man 
hegemonya.smdu kodrtufu, denizler. 
deki hikimıyetl Alnıanya tarafından 

tehlikeye dilşilrtlldliğU, ve Alınan tile. 
carlariyle rekabet etmekte r.orluk çek
tiği içindir ki Fransa ve Rı,ısya tara
f~..ı iltizam etmit ve Almanyanm 
ma'.JlQbiyetlnl temln etmi§tir. 

Bugün de Çemberlayn'in nazarında. 
tngiltere fçln, uydrğ'ı birkaç vaziyet. 
ten başka eebeblerlf! barba gittce~lnl 
bugUnden bildlrmeğe ihtiyaç yoktur. 
Neden bildirsin? Çek011lovakya taar. 
ruza uğral'!a, bu yüzden barba gince. 
ğimizl bugUn söylfyemeylz: fakat bir 
harb c;ıkarsa bitaraf kalacağtmm da 
bugünden blldfremeyiz. 

Bir devlet adamı için bugUn. herke
si memnun edecek bir siyaset çel'<(eve
si çizmek kolay değildir. Gerek lnglt. 
tere ve gerek diğer memleketler mat. 
buatının yazıJıklarma b9.kılll'!8., Çem. 
b~rl:ıyn'ın nutku kU;Uk bir aka11fyet 
mUstesna omak Uzere her tarafta iyi 

lngUi.z~ef.i mllkemnıel, fakat hafif bir 
A1maıı tivflUyle konuıuyotdu. U&tü ba-

'' r'· fyi lc!i. Elbiıeainin birinci ııruf 
bir ter•ide dikr.diği anlatılıyordu. 

- Demek kim olduğunuzu ıöyleme
mekte lırar ediyorsunuz?. 

- Kvet.. 
Katibime emrettim ı 

- Şu adamın parm:c izlerini almrz. 
Sonra parmak izi dairuine gid!p bak
tırarak neticeyi bam bildirirsiniz. 

Meçhul katil heyecanlandı ve yilzU 
sarardı. ::;u hareket hiç te hoıuna iİt
mediği mlaıılıyordu. 

Parmak izleri alınınca emrettim: 
- Bu aclamı bir yere kapatınız. Kaç· 

karşılanmı§br. Almanlar, Fransızlar, 
Çekoelovaklar bile memnun görl1nU -
yarlar. Çemberlayn, barba gireceği-

mizi ıKSyliyemeylz; ama tarafsız kalL 
cat;'IDlw da bi!diremeylz diyor. 

lngilterenfn vazite ve rolü etrafın. 
da Avnıpa memleketleri ikiye aynldı. 
ima glSre, her memleket. bu ctlmlenin 
kendi itine elveren fıkraıımı "le alarak 

nutku kencü lehini ıefalr etmif ve di
ler fıkra11 da karp tarafa bırakmıt
tır. Bunun içindir Jd Almanya. Çekoe. 
lovakya ybQnden İngllterenln barba 
glrmlyeceftnlıı. Franaada barb çıktı. 
tı takdirde tarataıs kalamıyacafmm 
ifade edllmlt olmaamd&n memnundur. 
İngiltere d11 poUtikamnm ıırlanndan 
en ktı~k bir parçamıı bile ifşa etml. 
yen bu nutuk, bu bakımdan bir p.be. 
ler teWtkl edilebilir. 

(tTJ.US) 
A. Ş. E~l~ER 

~----~~~--~-----

Tonton Amca 
aşık 

Naldomnfn metrcai Vera Şulgin 

maması için azami dikkat isterim .. 
Tevkif te gizli kalınah .. 

Diğer taraftan .da Naldnni bir odaya 
kaldmlmıJ, doktor muayencr.ine ko
yulmuştu .• Yaralının ölmediği anlatılı
yordu. Doktor Bermin&ton yarayı &Uun 
w:a.d ya muayene ettikten aonra: 

- Tehlike zannettiiim bdu bU
yllk değilmıf.. Dedi.. Kuqun omuzda 
k..:.!mıt. kolaylıkla çıkanlabılir. Kol ke
miği omuz başından kırılmış ama ölüm 
te:-ılikesi mevzuu bahıolamaz. 

Doğrularak ıordu: 

- Yaralıyı kıllniğe nakledebilir mi· 
yim?. 

Hadi!eyi duyarak oraya gelmiı olan 
general Birdvel cevap verdi: 

- H:ıy hay .• Fakat memurlarımız • 
dan ikisi daima onun yanında kalmak 
ıartiyl~. 

Bir kaç dakika aonra Naldoni dokto
run kıliniğine nakled:ldi. Ben de hidi· 
senin tahkikatına devam ettiın. S..tiç-
vap ettifim memurli.c ıu yolda ifade 
Yerdiler: 

- G:ceyi ayn bir bOcrede geçiren 
Naldoni emriniz üzerine, ikl memur re
fakatinde daireye getirilmiıti.. Kelep
çesi ç karıldı. Büronuzun kapısı önUn
de bir sıraya oturmaaı söylenil:ii. Bu 

esnada upı birdenbire açılarak içeri 
&ircn bir adam N .. eldoninin ilı:erine bir 

el ateı etti. Naldoni derhal yere seril
di. Mütecaviz de onun ölcjüğünli sana-

rak mukavemet etmeksizin ellerinin 
bağlanmuma razı oldu. 

Acaba bu cinayeti de Hana Fu~ mu 
y:.?tırmışts?. 

Bu sualın cevabını almakta gecikme
d:.ın. Filhakika bir kaç dakika aonıa 

katibim pannak izi dairesinden gelerek 
katilin oradan kopyaaını aldı~ı filini 
b;..,a getirdi. 

Alıp ok•ıdum: 

Soyadı: Mililer. 
hiın: Hana Herman t 

Dotwn tari!ıi: 1869 
Dolum reri: St.ttin. 

(Devamı var) 

Şehzodch:ışı TURAN Tiyatrosunda 
BU AKŞAM ıanalklr 

EyDp Sabri jOb leıl 
Sehlr tiyatrosu. aanatklr Naşit ve arka

daşlan, Ertulrul Sadi tiyatrosu, Halk o
perell, beıte!,lr Neclp Celll, Turkuaı nr
yetesl, bOyQk ıaı heyeti, fevkalAde bir 
program. Vesait temin edllmı•lir. 
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Akdeniz postası: Yarın serer yapılın 
yııc:ıklır. 

Karnrlcnl:t postası: Yarın 58111 18 dl" kal 
kacak olan vapur; Akrakapu, F.re~i, Zon 
gulclıık, fil)·os, Barlın, Amasra, Ve cJdey 
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•• alıuDlua 1:1 :ıo 111 ~ıtetnr. 19. lO d8 AnU1'11 •ke' 
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Topıantııar. ikana••••• 
• tsıanbul Türk ernH'ık şirketi hissedıır

lorın ın senelik topl:ıntısı yarın saııt 10 da 
nıe~kCır ,ırketın Taksimdekı lıeş hanında 
Ulıı merkr nde yapılacaktır. 

• tıııtım' umum sigorta şlrkett hbııe· 
rlorlarının \.:nelik loplanlısı yarın san 
11 de slrketin Gnlatodııkl ~igorlo hanında
ki ruerkezlnrte ıoptnnı:Knktır. 

MO••Y•cl• uunıarı 
• lntılsarl:ır idaresi için alınacak 28 ki 

!em eşya yarınki çarıamba gQnü sıııt ıc 
de idarenin Kabıılaştaki le,·azım 4ulıesio 
de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Geçen aen• ou~un ne oıeu 

• f spanya asilerine Almanyadan milhl 
miktarda layyorc gönderildi. 

• Çekoslovokva bo$veklli "AYuıturyanı 
Almanyayu ilhakına veyahut t:labsburgla 
rın avdetine asla razı ddill~ dedi. 

Tilrk: Aşk i('in )'8$1)0r. lltltk: S:ı 
zoınlmk .. ~ru11: S:ırı zambak, lptk: ÇHte 
çapkınlar, Sılmer: Fanfar ve Kloclın 
Sakarya: Namus leke!il. Alka:ar: Cin geç 
dl ve kayıı> hölük Yılılı:. Bir ~alici ıtt 
cesl,. Asri Olclüren 11özler ve Gııngsterle 
arıısındıı. Yıldı:: Mücrim ve Saadet gecesi 

ısr 1ı.vHf! ı. 
Fuat: t)ç rilm birden: Tıırzan kuvve 

kralı. Klnmanyar Süvariler kruh ve Mar 
gar ita. 

A:ak: Or ılldhşörler (ltirlcrt) v• Ca 
kuşıı.~1111: Nıı:ı:ar boncujtu, ve Ali h:ıha 1li 
disl~da. Alemdar: Suzi •e Ali baba. 
Şeyh Ahıneı (türkre.> 

K.-tlJIKôY: 
llalt: l>cniz kahnımanlan. 

VSKOnAR: 
llale: Devlet kutu. 

BAKml\OY· 
11/llir;adl: Filoyu takip edelim. 

l'EDIKULR: 
Sen:: R:ıy Tekin. 

l"ıy•c•oıar 
r.r111141' .K,M Kadit 

Bu akfllm saat 2t'I. 
FlDANAKI S perd 

Ya:ı:an: Pandeli llo 
Türkçesi: 
l'abrlkulla 
.ı .. &a•;w .. ,,.. 

nusün tatildir. 
• ~AUI n::11. 11\ATROSU 

Bu 1rece CBalcırkli)' Mlltl 
dO prşamha l (hku 
Jllle sinemalarında 

CAJI SAK1%l 

Gedllcpa,a AZAK ılntmtuında 
80 aktam sanattır Karakaş 'ereflne 

bir Tfyalrosu artistleri tanıfındıın Toau 
komedi 3 perde n Ertulnıl Sadi Tek T 
)'atroaa tarafından CBHENNEM 

• • • 
90 taf18mba ırOnl ••tamı 9 da BakırH 

C:.nkaya sinemasında operet • Bale - or 
keatra. 

S1 mart r>erıembe a'k!ııam1 'Kndık~y Sil 
ttY\'a ıı;inemasında. büyO'k l(ala • 1 -
Alilln RevO~ü. Mlllt ıfan-:l:ır Halk tOrklUert 
2 - F.m lr opereti S perde. 

1 Nbnn rıımıt J'cc-csl Pnn"ollı Kurlulıı 
ı\lnemıı,ında bilyOk ruvııre S. Al illa re' O 
ın. 

HAl.J( opereti - Slrln tepe operet 2 pe 
d• ı tablo. 



--L,,,ata dait 
Şahsiyet 

G ENC muharrir hikAye kitabını 
verirken sonuna kadar okuma· 

ını aöyledL "Birkaç parçaya göz gez. 
dirip bırakma, dedi; beğenmezsen bir 
diyeceğim yok. f a.ka.t okuduktan, hep
&lııi okudtiktan sonra beğenme •.. ,, 

Bu tenbihl kitabını hiç açmamak; 
hepslnl okumak şöyle dursun, hiç bir 
P&rçuma göz ge?.dirmemek Jçin kA.fi 
idi. ÇUııkU sanat hakkındaki düşünce. 
lertmJzin taban tabana zıd olduğunu 
haber veriyordu. O genç muharrir - eö. 

ılinden belli • bir kitabın bazı yerleri 
fena olduğu halde bazı yerlerinin de 
iyt olabileceğine inanıyor. Zannediyor 
ki y\lzlerce mısra arasında üç be§ tane 

glİz.eUnln bulunması, bütiln eseri ~ 

tannağa yetebilir. "Eğer maksud eser
se mısraı bercc::rte ki.fidir,, demezler 
ırıı '! Kariin, münekkidin de işi yoksa 

koca divanda "mısraı berceste", ile; 
dört yUz sayıf alık romanda iyi bir yer, 

ot-.ız kırk hikftye arasında bir mUna.-
8ebetlisinJ ara.sın. .• Onlan bulduğunu 

fa.rzedelim; ne lsbat eder? Bir iki par
ga Jçln manuız, çirkin bir yığın söz 
Çekilir mi? ... 

Zaten kari için. ve bilha.ua milnek. 
kid Jçiıı - meeele o değildir. Onlar bir 
tl\uAanir'den ziyade bir adam ararla.r. 

~anJ 8lSylfyeceği bir eey bulunan, bir 
lnizacm cebri ile çalıpn. phslyet aa. 

hibt bir inaaıı. Öylesi de kendfnl en 
kusurlu, en acemice yazılmı§ 11.tırlar 
arasından gösterir; da.ha ilk sayıta· 
lar<ta belll olur. Eseri belki sıkıcıdır, 
tat.su.dır; oat.rae, mısralan, nesinıe 
cU.rnleleri ahenksiz ve bozuk olabilir. 
Zar&r yok; kuvvetli bir mluç, bir plı. 
liyet aezlliyorsa bUtiln o kusurlar bile 
birer meziyet oluverir. Xari, yahud 
ırtUnekkld: ''Bu muharrir henUz ace
ını; kendisini hak.kile ifade edecek yol
lan daha bulamamıg, arıyor. Fakat 

bulunca hiç ştlphesiz iyi bir muhanir 
OlaCa.k,, der. Böyle dütilncliliil icin 
de • mkılmasma rağmen • btitün ese
ri okur, o da ilk verdiği hUkmU teyid 

edecek parçayı arar. Muhakkak bu. 
hır; çUn1dl p.hsiyet aalu"bi olduğunu 
daha ilk sayıf alardan belli eden bir 
adamın hiç olmusa birkaç mUkemmel 

laYJfa yazmaması. kabil değildir.O sayı
falar da gerek kendisinin, gerek ona 
ftiJJiad etmiş olan kari ile münekkidin 

kurtulması ic;in kM'idir. ''F.ğer maksud 
~ .•• ,, sözil işte öyle pirler, öyle 

!nuharrirler ic;in doğrudur. Yoksa §alı· 
eiyet sahibi olmıyan s:mat adamının 
t~uı~ meydana getireceği za.ra.r .. 
eız. hattA gU.zelce eser bir §eY isbat e
demez. Sanat hiç bir zaman bir tesa· 
C!tıt lot değildir; zevksiz, zaJif diye ta. 
JUdığmız bir adamdan iyi bir DCY bek. 
lerneytn. 

'"Zararsız, hattA gür.elce,, eser de.. 
Clinı; çUnkU p.lısiyetsiz, kudretsiz ada· 

ına tesadt1f bile tamamlle gil7.el, btıs

btıtUn kusursuz bir eser yarattıramaz. 
BUyU.k bir Atinı: "Tesadt1f ancak ha
Zlrlıklt adamlara yardım eder,, deme. 
tııJo mi? ..• 

Hayatı ucuzlatmak 
için mücadele 

lsviçreli mütehassıs Anadolu 
dahilindeki tetkiklerine başladı 

Memlekette hayat pahalılılı ile mücade. bulunmaktadır. Bu itibarla, mahallerinde 
le vadisinde ilmi tetkiklerde bulunarak her nevi istiblA.k maddelerini halka aza .. 
milsbet tedbir TC tavsiyelerde bulunması ml şekilde ucuza mal etmenin çarelerini 
için memleketimize celbedilen lsTiçrenin de aramaktadır. Bu meyanda lhtikAr "e 
maruf iktisııtçflarından Lorens, tetkikle. pahalılıkla mücadele için büyük devlet ve 
rine başlamıştır. belediye kooperatifleri kurulmasının a. 

İsviçreli Alim, memleketin ayrıldığı ildi- meU surette ne sibi neticeler verebilece
s~t mıntakalıırına göre s~yahat,1derek tel- lfnl de anlamaAa calı~maktadır. 
kıklerde ~ulunmuştu~. Şımdiye"1<.adar An- Profesör Lorens Ege havzasında devam 
kara, .Eskış~hir, tzmır, Aydın ve Aryan eden tetkikatını bitirdikten sonra ehriml-
karahısar vılftyellcrinl dolaşmı$, buralar. . ş 
dakl maişet vaziyetini, bayat endekslerini, ze de selecektır. Hayatı ucuzlatma husu. 
iptidai maddeler lstthsalAt tarzlarını, ha- sunda lsvlçredekl mesaisi takdire şayan 
vayici zaruriye fiyallarını, nakliyat ve 58• neticeler TCrmi$ olaıı mfltehassıs, tetkika. 
tış işlerini ayrı ayrı sözden geçirmiştir. tına esas tuttulu menular hakkında te
lsviçreli mütehassısın bu tetkikleri busiln nevvfir edebilmek için bir çok noUar ha. 
memlekeıte mevcut hayat pahalılığına mil- zırlamıştır. VilAyet ticaret odaları bu not. 
eulr olan tabit sebeblerl bulmala matuf Jara göre raporlar hazırlamaktadırlar. 

Türk tütünleri 1 

ve lngiJtere 
piyasası 

Londraya Ttlrk sıaa
raları ve barmancı

Jarı JlUnderl idi 
Bir müddeıtenberi Avrupada tO.tün sa. 

tışları üzerinde tetkik 'fe temaslarda bu. 
lunmakta olan ve oradan Londraya seçen 
inhisarlar umum mOdüril, fngilterede bazı 
anlaşmalar yapmalfa · muvafrak olmuştur. 

Senelerdenberl lnıJiltere piyasası tüUln-
lerlmlzln milştrelsl delildi. Amerikan, bll. 
hassa VirJina tiltQnleri ile mOstemleke. 
lerin yetiştlrdilfl yerli tOtünleri lstihlAk 
eden bu memleket ne bizden ne de bizim 
liltünlerlmfze müşabih tOtiln yeUştiren 

komşu memleketlerden tOHln ahaı70rdu. 
Bu ltibarladır ki inhisarlar umum mlldil. 
rilnDn l.ondrada yaptılı anlaşmalara, tO. 
tün ihracatımız noktasından hususi bir e· 
hemmiyet verilmektedir. 

inhisarlar müdüril Milat YPnelin arzu. 
m fiz~rine, burada Ciball tütiln fabrika. 
sında nümunelik cigaraler hazırlanarak 
İngiltcreye f{Önderilmiştir. lnglJtere hal. 
kının kapnııilesine uygun bir şekilde ha. 
zırlanmış olnn bu clgaralar orada tetkik 
ve lecrühe edilecek, muvafık netice basıl 
olursa İngiltere piynsaları için o harman-
!ardan cigaralar yapılacaktır. 

DiAer taraftan inhisarlar umum mildil
rünnn daveti fizcrine Clball fabrikası baş. 
harmancısı MazlQm da Londraya gitmlf· 
tir. 

inhisarlar umum müdilrünDn yaptığı bu 
anlaşmalar hakkında gelen ilk maltlmata 
göre, bu seneden itibaren İngiltere piya. 
sasına her sene mühim miktarda tfttlln 
satmak kabil olacaktır. Diğer taraftan Türk 
clgaralarının bu memlekette yapılması ı .. 
çln teşkiUU vficuda setirilecektlr. Yapıla. 
cak tetkiklerin neticesine söre, İngiltere 
ye satılacak cisaralarımız ya burada yapı. 
larak mamul bir halde sevkedilecek, ya. 
but, Londrada bir rabrikaya harman ya. 
pılmış tillün gönderilecek, TQrk ciıaraları 
bu fabrikada harmancı ve eksperlerimizin 
nezareti altında imal olunacaktır. 

Büyük bir 
kaçakçı 
şebekesi 

Mersinde yakalana•· 
rak mahkemeye · 

verlldl 
BusilnkO Tan gazetesinin Terdllf bir 

habere söre, Mersinde dÖTİZ kaçakçılılı 
ile uaraşan bir 4ebeke meydana çıkarıl
mıştır. Bunların, memleket dı,ına kaçır
dıkları döviz miktan bir milyon lira tah
min edllıuektedlr. 

Kaçakçılığın siklet merkezi toyun işi. 
dir. Suriye ve Ftllstlnden gelen birçok 
tficearlar cenup vllAyetlerimizden toyun 
alırlar. Bunların en çok utradıklan yer. 
ler; Konya, Karaman, NiAde, Adana. Sey. 
han ve Mersin tarafiandır. 

D6vls tonıma lranunlan maclblnce 
memleketteu Ç1k1rir maBan mo1utfril men• 
lekele dövls ılrmesl lhundır. Halbokt: 
cenuptakl koyun ihracatında bu 111Qblaı 
kanun! lcaplann haricine çıkmama sizli 
yolları bulunmuştur. 

Merkezi lstanbulda bulnndnıu söyle
nen bir şirket, memleket • içinde koyun 
tedariki için icap eden Türk llralannı ya. 
hancı koyun alıcıJarma temin etmiştir. Bu 

alıcılar, koyunların bedeli olan ecnebi dö
vizlerini bir kar mukabilinde hariçte o 
ışirketin hesabına yatırmışlardır. Sonra 
bu paralarla lilrlll tilrlil kara borsa işleri 
çevrilmiştir. 

Kaçnkçılılın ikinci bir nevi vardır tf, 
o da memlekete kısmen döviz setirmek, 
kısmen kaçırmaktır. MeselA, sekiz liraya 
alınan blr koyun beş liraya satın alınmış 
gibi gösterilerek memlekete ancak o ka. 
dar döviı•ıetirilmektedlr. Geri kalan Oç 
liranın mukabilJ olan döviz dışarıda bıra
kılmaktadır. 

Bu dövizler hariçte kara borsacılann 
he'8bına seçiyor ve bedeli Türklyede 
Tfirk lirası olarak ödeniyor. 

Mahkemeye verllenlerln başında htan .. 
buldakl şirketin mQmesslli olduğu söyle
nen ltalynn tebaasından Prezeroti Ottavya 
vardır. Diğerleri şunlardır: 

Erdlşli Mirza otlu Mustafa, KudOslO 
Harız Hakkı ojflu Mahmut, KndüslO HallJ 
oAiu Ratip Göze, Mersinli komisyonca 

Ustura 
ile ... 

Bir kadın ve bir 
erkek yaralandılar 
Kamnpaşada Catmamescit sokatında 7 

numaralı evde oturan Oskilplfl 25 yatında 
Naime geçe9 senedenberi beraber yaf•· 
dığı Hüseyin ile kavga etmiştir. Hllseyin 
fazla kızınca ustura ile kadının berine 
aWniış, ytlzünü lkJ yerinden yaralamıştır. 
Yaralı Beyojlu hastaneılne kaldırtlmıf, 
Hüseyin )'alutlanmıştır. 

Bundan baıka Caja)ollunda Mollafeneri 
ıokatında oturan Osman ile ayni e•de o
turan Şefik kavsa etmişlerdir. Şefik us. 
tura ile Osmanı başından yaralamış, ka. 
çarken lutulmu,tur. Yaralı hastaneye kal. 
dınlmt~hr. 

Elektrik kabloları 
dejffştlrlllyor 

Elektrik tirkell. denizlerdeki kabJoJa. 
rını yenilemele batlamıştır. Uzun zaman· 
danberi delişUrilmemlf olan bu kablolar 
yibOnden Anadolu tarafında Te Adalar 
elektrik cereyanı a bık kesill70rdu. Ay .. 
rıca cere)'8n, Jtmıma veÇhJle kuneW bu-

lunmuyorda. Kablolar d.elf şUrildlktea 
sonra karşı tarafta elektrik 1'1erindek1 a
""1ar bertaraf edllmJş olacaktır. 

$frket0 Kandilli ile Bebek arasındaki 

kabloyu delf ştirmfşUr. Şimdi Saraybur-
nundan karşı19 ıeçen kabloyu delflıtır. 
mekledir. 

Yapılan asfalt yol 
Galata nhhm caddesinin asralUanması 

işi bitirilmek llzeredir. Liman f~etme ida. 

rest, bu caddenin parkelerini yeniden 
yaparak berine kalın bir asraıt tabakası 
yerleştirmektedir. Yeni bir terkiple yapı .. 
lan ve parke berine tatbik edflen bu u. 
sumo çok f)i netice vereceli sanılıyor. 
Eler, Galata rıhtım caddesi asraltıandık. 
tan sonra feımen tayin edilecek mttddet
zarr.uada ~ııu~ ~dtfe de ı§elafr.de 
yapacafı. asfalt yollar fçfa bu usulü tatbik 
edecektir. 

iki sabık nişanlı 
Vefada Kalenderhanede mektep soka

lında 23 numaralı evde oturan Tevfik 
zabıtaya müracaat etmiş, bir bucuk ay 
evvel nişanlanıp dün ayrıJdıAı Nuri)"e is-
minde bir kı7 tarafından c:ınl:ısındakl 
1000 liranın çalındılını iddia etmiştir. 
Bu iddia (1zcrlne Nuriye mahkrmeyc ver
rilmi,lerdir. 

iki otomobil kazaSJ 
Şorör Yakubun idaresindeki 2889 nu. 

maralı otomobil diln Samatyada Alaha
mamı öıiilnde Yako ollu Arşak isminde 
bir eocula çarpmış, altına alıp sOrtikle. 
miştir. Arşak muhtelif yerlerinden aAır 
surette yaralanmış, Cerrahpaşa hastanesi. 
ne kaldırılmıştır. 

v 
Tepebaşında Galfpdede soka#Jnda otu-

ran dilsiz Davlde dün gece Tünel meyda
nında 1999 numaralı vntmanın ldaresın. 
deki tramvay arabası çarpmış, Davld ba. 
şından yaralanmıştır. 

Feyzi Caşar, afmsar Ömer Uyanık, Kudlls
. ın Yusuf oAiu Sallh Dizi, Kudüslü Fuat 

Abdlllkadir, Fillstlnll İbrahim oAiu Ab
dQJrettab Mesabl. komisyoncu JorJ Hanna. 

1 

• - - -HUKUN'da 

lngillz zevki 
8 ANKACJLAR/11/ZDAN ve mali11~1le. 

rlmlıden müteıelckll bir 111upun Lon.. 
dl'QJ/a gitll//i De bu ztuaretten biliıtifad4 
iki memleket aı:aıındakl ticaret lıterlnln 
lconaıulduOu maltımdur. llaaan Kumça11ı 
bundan mülhem olarak ıu uazı111 11azı11or: 

"Bu konuşmaların en canlı noktası 
Türklerin İngilizlere fazla mal aatabilme
leridir. Zira İngilizler Türklerden ne ka. 
dar fazla mal alabilirlerse İngilizler de 
Türklere o kadar faıla mal satablletek· 
Jerdir. Bu suretle Türk .. lngillz dosUulu 
iktisadi sahada dahi büyük inkişaf ıöste
recektir. 

Bu mevzu llzerinde konuşurken tnıil· 
terede bir tetkik seyahaU fapmış olan bil" 
dostum bana şöyle dedi: 

- Vaktile yaı meyvelerlmtzia !Qilis 
pazarında bllyük ~bet bulacatını düşü. 
nfiyordum.KırkaAaç kavunlarını Londraya 
ıötQrebilsek kimblllr lnsillılerln ne kadar, 
hoşlarına gider, derdim. Fakat meler be. 
nim bu tahminim pek yanlıı imiş. lnslliz. 
Jer bizim Kırkalaç q Manisa kawnlarını 
çok tatlı buluyorlar. Bu kavunlann tadı 
blslm bolaumm yakıyor, diyorlar!-" 

Dostumun bu sözü tunu ishal ediyor 1d 
bizim eTdekl pazar lngf Jh çarşısına oyma.. 
yor-Bu pazan o çarşıya uydurmak l~ln. 
daha evvel mıııterilerin arzularını Te lhti-
19çlannı tahkik etmek. bu yoldaki labkik· 
te aldanmamak için de kendi ıevklerimid 
bir tarafa bırakarak mflşterilerin zevkle
rini an1amaJa çalı$mak lhım geliyor..,. 

CUMHUR! Y 81' 'te 

Kunduzun insiyakı 
ve Hasanın sezişi 

&ıııı- ONYANIN Ci&znbe11ll kaıannın Yalpa 
n kö11ünde bir garip o.dam tllremiı. 4$. 
11rllık ömriJtJdt mektep medreıe görmluen 
Pe hiç okumtuı uazmtuı olmıuan Hcuan. 
en çapraıık hesap meıelelerinl ldlwuia 
halle.diyor, bir ri11azl11ecl kudr,etile kördlJ. 
6ümlerl çözebillyormuı. Jlueld onun llcf. 
dakika içinde cevabını bulup gıkarıp PU

dlDI bir rlyaıl11e meaeleıl: 
"Bir tazı f)Jr tavşanı kovalıyor. Arala. 

nnda 700 metre mesare nr. Tazı her s&• 

ll9ede 6 metre koşuyor.'Tavşan da bir sa .. 
lise Qç rabiada 5 metre 72 santimetrelik 
bir mesafe olmaktadır. Acaba bu taıı tav. 
şanı hangi dakikanın hangi saniyesinde 
ve daha kac metre ötede tutabtlecelttlr,,, 
"Hddl~eler anuında,. muharriri diuor ki: 
"Bu haberi okuyanlar arasında, on se

ne kadar enci lstanbula da selen, ayni 
kudrete sahip, gözleri görmiyen, Osman 
isminde bir köy delikanlısını hahrlı)·anlar. 
olacaktır. Ben onu tanıdım. Yapalı Husan 
gibi AmA Osman da, sözOmün önOnde, en 
dolaşık hesapların kördilğilm olmuş ilmik 
lerini zihninde hemen çözüveriyordu. O. 
tuz kırk sene evvel, Jak lnodi isminde. 
kafası ayni rlyazt ce,·ikliife sahip bir Fran 
sızın şöhreti de dünyayı dolaşmıştı. 

Her ilim gibi psikoloji de lıab edeme
diAi kuvvetlere bir ad takıp çıkar: Hen
desenin bütün davalarını en aşalı bir. 
mühendis kadar biliyormuş ıibi yuvasını 
yapan kunduzun, aAını ören örilmceğia_ 
yahut üslfinden ıectili memleketlerin ha
ritasını bir tayyareci kadar bili>•ormuı 
gibi uzak ufuklara uçup da yolunu hiç 
şaşırmadan yuvasına dönen sfiverciniQ 
kabiliyetine "insiyak,, dlyip çıkmak Adcı. 
tir. Okuına yazma bilmediği halde, en bft. 
yük riyazi:recinin eline kAfıt kalem alma. · 
dan hnlledemiyeceği meselclerln cevabı. 
nı zihninde bulan adamların marifetlerini 
de "seziş,. • "yaratıh$" slbi kelimelerle i
zah etmeğe çalışmaktan fazla bir şel ya. 
pılmAmışlır. Fakat IJim, ne insiyakın, ne 
de sezi~in mahiyeti hakkında bir kunduz
dan, bir örümcekten, bir güvercinden ve 
Yapalı Hnııandan fazta blrşey bilmiyor. 
BildiAi şey Adeta ,undan ibaret: lnsiya~ 
lnsiyalttır, seziş de sezf$o 

tnıııanın soracağı geliyor: Hartkalannı 
gördüğll bu insiyak ve bu seziş, acaba flrn 

1 
... 1111! .. •••~lllll••••llJ!llmıllll ... _________________ .., ... -... - • şek hızında bir akıldan ve bfr muhake. 

• TASFİYE haDnde bulunan Şark de- meden başka bi:-şey midir? Gerçi kundu-

Fakat bunlan genç, ihtiyar hiçbir 

llıuha.rrire anlatmanın inıkfuıı yoktur; ........ .--.-------···--~-'~---.. ---.. --... 
Ç(1nkQ her muh:ırrlr kendisinin kuv- • TEKIRDAG'dakl alaylara, orseneraJ 

Fahreddin Altay tarafından merasimle 
"fetU bir p.hsiyetf bulunduğundan e. sancakları •erilmiştlr • 
mhıdlr. öyle olmasa yazmnğa kalk. • VEKiLLER HEYETi dQn Meclis bina. 
nıaz. sında bir toplantı yapmıştır. Meclis 

NUl'Ullab ATAC 

Amerikah 
haydutlar 

işkence ile bir kadını 
soydular 

Nnyok, 28 (A. A.) - Maskeli dö:t 
cancsıer, Nevüorka yalan bir yerde o. 

turan milyoner Şad Milgrin'in yazlık 

evine perek bütün hizmetçileri bağ· 
1anu§lclr ve milyonerin kansını, feci it-

lrenceterle, para müeevberlerinin yerini 
18stermete mecbur etmiflerdir. Şakiler 
ıoo bin dolar bymetinde mücevher a-
larak n kim oldukları tanınmadan kaç· 
ftUflardm 

fırka grupu da bugün toplanacaktır. 
• KJZILA Y umul merkezi, Emet kaza 

merkezindeki yangında evleri yanan mu. 
avenete muhtaç vatandaşlara telgrafla 600 
lira göndermiştir. 

• BAGJRSAK lficcarlarından mürekkep 
bir heyet Ankaraya gitmi~ ve İktisat ve. 
kAletlle temaslara başlamı~tır. Heyet bir 
balırsakçılar birliği kurulması için çalış. 
maktadır. 

• TAHTAKALE'dekl Rilstempaşa carnii
nln altındaki dilkkA.nların lstimlAkine ha. 
ziranda başlanacaktır. 
• BELEDiYE İktisat işleri mOdQrliiğünfin 
kadrosu hazirandan tubaren genişletile

cektir. Bu meyanda bir de "fiyat tetkik 
şubesi,, tesis edilecektir. 

• HOKOMET, uyuşturucu maddeler ln
hlsarıoın Yusoslavyadan ıetirteceli 25 
kilo nümunelik aryonun ithaline müsaade 
etmiştir. 

• EDiRNE Gümrük mOdürü Zekeriya 
başmfidilrle temas etmek ve yaptlacak i~ 

ler Qzerinde görüşmek için şehrimize sel
mlştir. 

• 19 MAYIS gençlik ve spor bayramı 

programını teshil etmek üzere dün valı 
muavininin başkanlılı altında bir toplan
tı yapılmıştır. 

• MÜNHAL MEBUSLUK'lara parti tara
fından dlSrdQncü. umumt mfifettlş Tahsin 
Uzerle inhisar mOdürlerlnden Osmanın 
namzet ıösterllecell söylenmektedir. 
* lZMtR telefonunun satın alınması hak

kındaki mukavelenin tasdiki için hazırlan 
mış olan lbiba meclise verilmiştir • 

• VlYANA'dakl Tilrk se!areUnin lllvl 
üzerine, vulfesl sona eren Viyana elçimiz 
.Ahmet Cevat don şehrimize gelmiştir. 

• İTALYA piyasamızdan tlntk mtlbaya. 
asına ba'1amıştır. Bu surede tiftik mftşte
rilerimiz arasına bir memleket daha ta. 
tılmış bul11nmaktadır. 

• RASA THA?l.r; dtln, saat 18 d 18 dakika 
23 saniye seçe kuneUI bir nlzele bydet. 
mlştir. Merkez Oss'o lstanbuldm 1420 kilo
metre- tahmi~ otun~. 

miryolları şirketinin heyeti umumiye top- zun 1mılyakı yalnız yuva, Hasanın sezip 
lantısı dQn yapılmıştır. yalnız hesap yapmakta harikasını 11österi. 

• ISTANBUL - lZMtr arasında salılll yor. Fakat, mevzunu bu otomatik inhisan .. 
takip etmek Ozere bir asfalt şose )'8pıla.. nı tayin eden şey ihtiyacın mahdut olma. 
caktır. 90 kilometre tutacak olan bu yol sı değil midir? Mesele bu tarzda konunca 
bir iltisak hattlle Yalovan baAianacakur. insanın aklı. kunduzun insiyakından Te 

• ŞOFÖRLER cemiyetinde yeni idare Hasanın sezişinden dnha aşağı bir şey o. 
heyeti intihabına diln başlanmıştır. Seçim luyor. Nitekim dehi dediğimiz h:ıssa, &Rır 
iıl yarın sona erecektir. ve uzun bir muhakemeden ziyade kı'ia 

• SEHRIMfZE evvelki glla gelml$ olan n çev!k bir insiyak& ve sezişe daha ya. 
300 lnsillz seyyahı, dlSnOşte Seddilbablr.. kın sörilnfiyor. Aklın adım adım Te a~ır 
de karaya çıkarak harp ölQlerlni ziyaret dır 1Jittlli yere, dchA bir sıçrayışta varı. 
etmişlerdir. yor: Tıpkı kunduzun lnslyak1 ve Haııanın 

• MADRtr elçimiz Tevfik KA.mll, mezu. _s_e_z..,.1$_1 _g_lh_1_·"-~---~~---
nen Ankaraya gelmek Qzere yola çıkmış. ltalyada yeni h8V8 
tır. Elçiye seraret mQsteşan vekAlet ede· 
cektfr. meydanları 

* HARiCiYE veklletf umumt UUbJ Nu. Roma, 28 (A.A.) - ttalyad havı 
man Rıfat Menemenciollu dQn akşamki kuvvetlerinin 15 inci yıldönümii mü· 
trenle Ankara)·a Aitmlştir. 

• 'OSK'ODAR Fıstıkalacında diln yeni nascbetiyle diln, 9 tayyare meydanı, 
bir orta okulun temel atma merasimi 19.. 26 benzin ve mllhinımııt deposu ve S 
pılmıştır. Bu bina 60 bin liraya mal ola- hava mektebi açıhm§tır. Yeni meydan
caktır. tara en bllyilk tayyareler inebilecektir. 

• ORTAMEKTEP ve liselerde stajyer Yeni hava mektepleri arasında Floran
muallimlik yapanlara iti aydanberf ac. 
retleri TerilmemfşUr. lhmlar. nUJete mil.. ae'de 1~ teknik Jaöm mekteei sok 
ne.at~ mtlldmc:llr., - - ---
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1 MAHKEMELERDE 

Ev taşlama çl 
· ları mahkemede 
s-mpqada otman SGmbtU lalmJI 

lılr ....... pce JUlll e'rin1 tatJıyarak 
... sJrlp bcı11111 yU'IJlpn dört ki· 
tlııdamabıkem11lne dUa u1iye ilçtlncl 
caafa blkdnf " pldt 55 J1111Dda • 
1d Ceml1e dlnJenndftlr~ Bu pJüt de-
.. klı 

- .. 88mb1Jtba bltltlk hmtma
,.... Bir ... Pi wldt blJlk bir .... 
r9I ile .,..._ uJlllidım. Ne ola,o
ru clb'• pencereye kottutum aman 
lıraranhlrta '1mrdetlml )"IRladm!., cU,e 
~'bafırdılma "'9dum- Stlmbl
Jla mat~ camlanm pnpr 
llDP' indirdiler. loma da lraPJ11 soda 
-s-P 1$erl ctrcmer. ~erlde feryat edilcll
l;lal. lılru IODn da °' erkek Ye b1r ı.. w- dlPft pJmimı ıardltm. Ertell 
_.... IGmbOlln koc:aı Hamdiyi yara· 
Wrklanm cıu,.ıum.. Benim bllclilbn 

-- lblnttlr. ISUDdaa .ara Ddnd ph1t Ane dfD. 
ı.tL .. kwlhdne adteainl IGl'du: 

- Jfenm otara,ar-ı AdreatDl 

""''· c 
\ - S-ıarıı Kektq .obk.. 
l-Kag---1. 
~~ ....,..... WJmlyorum f!'ll· 

- iman oturdup ftfa mmarumı 
bllmu mil Yeni mi trı .. 7 • 

- A- HaF .. On eene ftr ki ayni 
ewe,m.. 

Bu C..U. M de düll o1mak flnre 
herm alJdl. .. phNe ,_.. _.., 
dikten IOlll'a .,,.., 

- Aalat fıehtm. o ... 1-ı ,...,. 
....ıolda?. • 

- O ıece • ..,..._ ..,......._ 
Sftmh.'UUa bpm lalDde .. ... 1ılr 
bc!m Jrlflrler avmma1r ..,.. cw • 
Janm tqhyorlar n -pr datm ._. 
biri,. diye balmtodarch. ..... 1'lr 
..,. ı6rmedtm, eft11dlm. 
Bwıwı ilHrlae JalJdm ~ 

Aliye 10rda ı 
- Bu phltlerin Hadcleriae ,... 

~yliyeceltn bir 111 ftt' mıT. 
.(JI a,alll bblıulk cenp ...&ı 
- Efendim ,.ıım e17'1J'otlar. O 

ıece Hamdtnln oflu m,ul 1lh'!m ar
bdıpmrı ft JUS!a diye~ Zeh
nnm brdeflnl JU8lmmttr. Bls MIJa· 

zinba niçin yanJwbtım .,,... isin &it 
tnlttlk.. ... iftira ettiler. 

lluhülme, .... Zelaram - .... 
phltJerin dlnJ,aDllll lcla .... .... 
bm1gldr., 

250. otomobilclye 
ceza kesildi 

Baeaet ve resmi arabaların da rasaklara 
rlaıet etmeleri temin olanacak 

lloterlll Ymta 1mJlananJarm kcıatro-
il ..... etmeJrte.ttir. flmdi haDea bel· 
tla ...... lll*'IPacle alPd llr'ah 
le~' Usmmmdan fasla 
stti•aın pttnderl ınl ... 1111 anblJırm 

R~ lra~UDQiilkta.,. IOfklm 
POllı inatliltlitlne ~ • 
ıer. MotosMetll poHaler, pinin her ta· 
rafmda dolqarak .,ablllına dr'atJe. 
rfai lmatrel etmektedirler. Ba arada 

edyetmme ••;enesl itine c!e ehem
aııtıet ftl'llmltF. Son am1a1uda kon· 

tro1ua -- 'ıMUdili '5lll ehli,.._ 
• .... ... MDW ı&'8Jmele .... 
..... iple Şimdi balla Jmkla 1m1..,...... 
.. DJiye• .... olualada. ba sibi· 

lllDI ~ Ba he•z '• ımll· 
•t halkı ı• 1 71 J8 1 ... tılpik et· 
........ lıqWdmn Is ay
... aı.tdd laanetJat ..... milyo_ ....,.... 
~ ... takdbla 40.000 Jdti-
~ .. r.tiJıııtlmYved .... Büıiye-

-· .... itleri de ..... ani7eta 
.... 1ılr ...... J>eala ............ . 
,.,. • ... ta.,..U. Mferber .. 

it hna!bMI için bu kuvveti ~ &&
...._ ile de -.,Dl amanda lderberlik 

len ara1ıa ftnnJer a,n •71'1 ...... 
aiektedlrl• • 

Zabıta,.,... amuml pPt ,.. .... 
de ft cacldeı.rcle araba lwnlnlmı
meD1tıDittfr. BUltlll Te tabi ..._. 
ı.- ..... , ...... ~ ....... 
.......... ı>mlı: ,... o1a,... ,. 
ide yeni otomoWI parlrlan ,..... ... 
bma1ra lpretler udacaktır. BUı n. 
mi plaka UPJUl uôaJana dr'at, ..... 
rak yerlell sftl memnulyetlen lmll ta 
llWNii Jla,t hM''h'i &11• 'atlı. 

Tedblrlen remııt mabaJarm c1a rta· 
Jetklr olmıJan teaıla dleeektlr • 

Polhin dmmlı koatro1a ...,ıdrlı 

slaclenbcrl unlds ban~ 
doJaJ'l do araı.,a cea """='t*, . 

Dağılmaz cam 
kararı 

Hazirana kadar 
tamamen tatbik 

edllemeyeeek mi t 
Otol!MlbWen dllılmu am teJnbll" 

için beJedi1eDJa •wdili brv nal * 
•fbaJa ltrmltUr. 

leblrde delılmıat cam balvamwı.-
du dolQI beledl;re Desdbade llllb ......... 
de bulunu o&oaıobiloiler n tofllllr • 
ml1eU .. enelce •erilen mıQbleUn bir ..... 
det daba aaatılmaaıaa beledlJQI 1ba • 
mfştf. Befeitye ba mftddetf otobftslel' ıa
... llOUlt ., " ....................... 
ftTblldoden olarak 1•Pllauf oJaa .. ile 
81lD 20 ılndo nihayet balan mua,_... 
bir otomobilin mua)'9Dt dnlndea tuı. 
Nil blr •1 oJarü tarta .Wiftlr. Yalall 
beledl7e bu defa da mOddella _,,,._ 
na mahal kalmaması lçla toRlrllrfa ...,._ 
b8qt bir tlcaNdaaae:re cfall•.- - ... 
parlfl TVaıeJeriDI Yt eWriM dl ...... 
lannı almalannı f&l't lo)'IDUflUI'. SAlıMI 
bmnm kontroltl 111Palarü otomobD ~ 
Itri ft tof6rlerla ftJbaJdb .. ......, ~ 
Yenlledlklerl arqtınlmaktadw. 

'akat otomobil aahlplerl •• ~ ... 
dar cam tlcarethaneal uhlplerl de ftrllla 
mlddet IUfıada otomobn •• ototlelım 
hepıhıe ,.elecek kadar dalılma ...... 
tlrtlp taktbnasıaı imkluıı ~ 
Jer. lleYcat kanaate llre Ulılma -
meıtled aaeak baılraada ,.Pmed -. 
nıJ m .. )'eneJ• kadar tamamlaaabfhn! llsr 

6Dmr0kte terfiler 
lltanbul gUımtUderlnde s.ı.W, 

Veli, Enver, Galib, lzaet, TahllD, la. 
cluDah, luet. tllDall Iaet. BadlJ9, AJI 
n L6tftJe lTJi w 30 llra snnV 
bJıw derece tıerfl etttrlJm!ltlr. 

Sinir beklmlerlnln 
toplantııı 

TUrk Naz.o • Pmh1atrl cwı.lp'•• 
Ntaaıı taplantmı &Jlll 1llrlDel o..a 
ıttatl ~ evwl Ba1mlrıDy .W,.• 
uabl,a b11tıneelılde JIPlla-. 1111111' 
.. üd beeCahJrJvmı ali ......... 

femıt m .. 111• c&i11W9o1Jrdr, 11111 
tçttmamda belkemiltne alt oMakgl • 
te11Jlf tldllm bir basukluktaa 11111 
pime bir bum plelt",... 
mJe, ,.. ........ 

huta hem te'kıt Jt1bar111 
'lıılrftlla ........ 

KŞAMSCIME 
, ..... L 1111'1 .... (FEIUfAJQ)&L) 

1 M ile beraber f8Ylrd 
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Avusturyanın ayrı bir devlet 
o:duğu günl! r:n tarihinden 

bir yaprak 

1 GCNCN MESELESi 1 
lngilizlerin yardımile lbnissuut 

göçebe kabileleri süratle 
iskan etmektedir 

ltalganlar, Şammar, Utagbe, Acman gibi b1gük 
kabilelerin teveccühünü kaz,anmağa çaiışmakta
dular. Fakat, bugün, Ceziretülarap lngiliz dostud~r 

. Yazan ı Şeklp CIQndQz 
Janta biriktirerek topralı aul•ma 111-1 Şilpbnis, bu hareketill clnamı lda 
ni de halletti. Çok btıyllk havımlar lbn.iauudun bar.an cebir Ye fld!W.e 
yapbrdJ, kanallar açbrdı. VahabUerl bqvurduju görlllmlttlr. J'aru& 1921. 
zlraate alJtt,ırmıya çaJJlb. de ve 1928 de bu JJıvaa uptWlarm• 

Kabileleri, İhvan (kaı'deoler) namı. dan bazlJan yabanca tahrlklle, 11,.a 
m verdiği üıklıı gruplarma a)'Jl'dı. Bu bayraimı açmJllardL Battl IQuml 
gruplardan herbiriııi bir köye miifte- koJaylıld& pntıledilf de a&"Wmtlftl. 
rek ll&hip yÇa. Yani bir nevi kollek. Fakat lbolmuud bu irtica hareketlnl 
tivite kurdu. Her köyde bir cami, bir kana bojarak butırma11 blJdl. Ve iL 
hükOmet dairesi, bir mektep, bir kıf1a 1aD& iftirak etmit olan kabile reialerL 
ve bir de inzibat d&lnwl yapbrdı. niD hepmm idam eW. 

1913 de bütUa Neclcl bblle1ertDe Bu köyler Pmd1 gtttlkge bllJ'lbnekte 
..A..A.--U&I bir tamimde, milatübel 'ft berb1ri dratle birer k8çllk kaah 
• ......_,.,.... . haUn1 almaktadır. Son Hac mevalmla-
Hicu kralı, giriltiii büyük iti IÖJle de, dilDyanm her tarafmdla JılMkeya 
hulAaa ediyordu: geJmJe olan y1s bin Baa, ıona ..,._ 

""BugODJdl dlln1aJa 1IJID&1lllS -- JDIDl &ılbıde pçlt remnl ,..,... '11,000 
dır. Bunan için kaıaJar unmda Jrer. "nlamlJ9" uUr1Dl aJJntlamllludL 
tenkeleler Jlluıllr glbl dolqmaktaD Bu uJrer1el' ltt.e bu ka,lerdeld ..... 
ve blriblrimld mınp Jlehlrlemektm toplam• dalnlerlDlll wrtdlr. 
vupomemıs ı•znndır. VabablHlln de- Bıtud mtlphltler, J9P1Uf aDlJt. 
vamı ve yabancdara .W olmU11U11n 1ar1a mtıcehhes olan ve lııgUlz mm. 
için tek çare tudar: h ...... ar tarafmdu terbl,e edila ba 

"Kardetlik kunnalr. f/f l&hlbl ol- kuvvetin aeferberlik ,apmca blkq 
mak ve au bulmak.,. misli artablleaelhd ft blltDD Cım1re -

11mi111A1uda bu mllhlm il lobi yar. tWArabcla tbnmuuchm lltedlll nlhtl 
cbm edenlerin Jngtlbler oldutwm L devam ettirebilecek bir kaclrette olctu
nutmamak lbmıdır. fonu söylftyodar. Bu bwet hıgiUz ti. 

1912 de Artaviyede yapılan Dk il- yaalD'& cıo.ttur. lıaı,allr ile gidi 
kAn amellyeshıln Uzeriııden tam 26 yıl slzll ~ • ..,....ar, Aema, RL 
geçmiştfr. Şimdi, bu ametle Jmrulmue u11' lluta1)'1r, Uta"'8 slbl 1lllJ6k.,. 
olan köylerin aym .. 115'' 1 bulmq. pretlert Jatbrta'blleDeklel'IDI tnn!"U 
tur, Herk~ en4'ıllt ~,_.- tachrlar. 
JUi'! ~lllltts ft Y.üal>U...~ l'üat ~ ~JBIP'- • 
y&ŞJJabllecekleıinl, topniı lell,eblle • otuna o18an, Calretlllnbc!& bugUa 
eekJerlnl, muUll' mec1enlyete ayabfle- !talyum hlglıir ıdlfma Ulb balmt-

cek!erlnf lıer gtın bir~ düa lllpat madıtı ~·· 
etmektedfrler. feMp Olmll• 

l, ____ K_,_ .. ":_ .. -~-·-_ı _N, __ ı 

E r.rılda, açık mat11 rmaU~ fpe7.:Ji Mr 
gecelik glJrflyorsunwz... 

ıstanouı radyosu 
29 MART - 1938 SALI 

17 lnkıllp tarihi deni: OnlTenlledea 
naklen, Yusuf Kemal Teqlrpnk, 11,SO 
PIAkla dans musikisi, 19,15 konferan" Be1 
otlu balkeTl namına Semih Mlmtal (Ne
zaket), ı•~5 801'88 baberlel'I, ıo Belma. 
ve arkadaşı.n tarafından Ttlrk musikisi 
ve halk şarkılan, 20,,5 bna raporu, 20,fS 
Ömer Rız. tıarafından arapca 18ylev, 21 
Tahıdn •• arkadıflın tarafında& TOrk 
mu.•dklısi Te balt şarlrılan, (uat aprı), 
21,45 orkestra, 2:? ıs AJans haberleri, 22,30 
pJAkl:ı 50lol:wr, opera n o~ret p1rcalal'1, 
22,50 M>n haberler, Te erteli dnla Pl'Oll
ramı. 21 son.. 

Nlıun eelblnde 
askere 

çağrllan1ar 
latanbul VDlyetind•: 

- 938 Niaa odbln piyade 11111 • 
fmdan SH Dl 329 dahil jandarma ft 

denb smdmdaa 316 Ul nı dabll do. 
Rumlular almıcaktlr. tkml1 ec1ilemule 
333 ~opmlulara mtıracut 9dllecektlr. 

Harp senayll lllUfı için Hl Dl iSi " 
gUmrilk sınıfından s ıo na ssı " PJll 
wım erattan sıe DA 329 c!olumlular ei
Wı altma çatn~akllnbr· 

Jteyflyet Uln olunur. 

Yeni Neerfnıt: 

Doğu köylerinde 
tetkikler 

Yasan: Dr Rllkaettln Fethi 
Baaao; Çıtar kltabeırl 
Flyelı; IOJıurut 
Emırum. Kan Karak81t, Artlftn iti 

a:e Trabson ODmafbane mmtdruı kÖJ' 
terinde yapılan tetkikleri, tayctUllk mn 
sına etrafmdül umumi rGti1nc:e " te
lalckllerlnl tafl18ll bu Jdtab, keycıUllkle 

liciB her mUnener yarddap çok yakın 
dan alakadar edecek )'Udan ihtiva et 
mekdecllr. . 

Okuyuculara tmdye olanar. 

Harp Gazlan 
General M11lam BojllD De Gu 1111 

tlbıaafal Dr. m.,.. Hud Jtefet'la 
yudıp ve blr aenedea beli mncuc!• 
tükendiği için hiç bir ,erc1e 1lalama&YD 
(Harp Gu1an ft BuDJara S... ..,_. 
ına ) adlı ..ıa htanbakla. Aabla Cm4 
ôaindı 155 H. ln1rrltp XltabM tmafm 
dan yeniden 1-tanlctilsm baber alcbk. 

B11Udnd tabi a-2'0• .... 
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Macaristan -Almanya Amerlkada kadın ahlAk kurumlarının mer· 
kez teşkllAtı bir illmi boykot etti mi bu 

fllmln bir tek sinemada gUMterllmesl 
dahi lmkAnsızdır 

-29-

Denizcilik 
federasyotıu 

Ne zaman harekete 
geçecek? 

M:lli takımları maçı nasll 
oynandı? 

(Trokadero) ve (Vandom) da.ki ge
vu.eler bu yeni formUl önUnde hUrmet
le iğildilense de, ikinci çocuğun üade 
ettiği manayı bir tUrlU anhyamadılar. 
Neden bir değil de, iki çocuk? Bu su. 
alin cevabını ancak iki a.y sonra aldı
lar. Filhakika.. gazeteler şöyle bir ha. 
ber nqrettiler: 

"Son derece elemli bulunan zavallı 
anne, gelip, gözyaglan içinde, yıldızın 
ayaklarına kapandr. Ona, hiç olmazsa, 
çocukl~ birisini iade etmesini, 
akai takdirde yqıyamıyacağmı söyle
di. Alfoena.b yıldız, bu betbaht anneye, 
"çocuklarından hanJisini isterse., ala· 
bileceğini bildirdi. Yıldızın bu ~lice. 
:ııaplığı önünde eon derece mütehassis 
olan anne, bUyUk çocuğu alarak, yeni 
doğan çocufu aengin hi.misine bırak
tı.,, 

Bu dthiyane bulup. herkes hayran 
kaldı. Bundan dah& iyi bir f ormW ta
a.vvur edllememi. Yıldız, vakur, ili. 
eenap ve bakir tebesailmUİıU kendisini 
hararetle tebrik edenlerin çehrelerin
de dola3tırdı. Taşra.ta da "fazilet ku. 
rumlan,, son derece mütehassis oldu
lar. 

- Bu Jrunırnlarm hakild mahiyet· 
leri nedir! 

Diye sordum. AnlattJlar: 

Kadınlann elinde 
faz ilet 

- AhUk klirwnlan hemen her yer. 
de vardır. Bunlar, bu memlekette, bil-
ha.ua ıtmali prldde, lluaçüsette ve 
Mende hUrmetkl.rhk ve ahlaka neza
ret ederler. Fakat en mUhim kurumlar 
kadni kttnmılandır. Me.rkett teekllit. 
lar vardır ld, eubeleri en kUçUk köyle
re varıncaya kadar dal budak salmıt
Jardır. Bunlar erkeklerin klUplerine 
bemlyen hakiki klilplerdir, fakat bu
rada, kadmlar başkalannm işlerine 

kanımaktan ve f uilet prensipine halel 
getirmemekten başka bir eeyle me§gul 
olmazlar. Bu kurumlar her yerde çok 

büyük bir ehemmiyet kazanmıştır ve 
onların noktai na.za.rlan ba7.&n beledi. 
yeterin kararlarından daha ağır basar. 
Bunlar, iıiaana hayatı zehir edebilirler 
ve baza.n da, hafiflik gösteren kimse
leri ~irden koğdururlar. Müsamere
lere, eğlencelere ne7.8.ret ve delikanlı. 
larla genç kızların mUnasebetlrJrini 
kontrol ederler. Bilhasaa filmleri sıkı 
eaıısUre t!bt tutarlar. 

Onların ittifakı il!e, Amerikanın en 
korkunç kudretidir. Kadm kurumlan • 
nm merkez teşkilatı bir filmi boykot 
etti ml, bu filmin bir tek sinemada 
gösterilmesi dahi imkwımır. Ayni 
boykot karan bir ainema aktörüne 
karşı verildi mi, onun da yapacağı en 
doğru hareket derhal mesleğe veda et
mektir. ÇllnkU hiçbir ~ket, bir daha 
onu angaje etmek cesaretini göster& 
mez ve bütün kapılar onun önUnde k~ 
panır. Bu aktör nekadar büyükse, o 
nispette de ıukut etmeğe mahkfun • 
dur. ArböklU, ei3man Fattiyi belki 
hatırlanmız! Bu büyük aktör, Ameri
kada, bundan yirmi sene evvel, Şap
len'in bugUnkU töhretinden daha bU. 
yük bir töhrete malikti. Bu betbaht 
aktörUn ismi bir iaka.ndale karıştırıl -
mı§b. Kadın kurumlan onu afaroz et. 
tiler. Altı ay sonra. bu meehur ve zen
gin artist hemen hemen dilenmeye baş· 
ladı. Bir mUddet eonra. da, korkunç bir 
sefalet içinde öldD. Bu memleketin ah· 
1Ak disiplini, p.yam hayret bir şeydir. 
Kıs:ı. bir müddet içinde Fattinin ismi 
yalnız a.fitlerden değil, fakat bu ka • 
dar gUidUrdllğü perestişk~lannm 

kalplerinden ve hatıralarmdan da si
lindi. Sanki böyle bir artist hiçbir za
man mevcut değildi.,, 

Bulunılulumuz lokantanın salonu • 
nu, ellerlnde mus1ki lleUeri taşıyan 
kmnmt tıntformalı ve altın pomponlu 
garib p.pka.lı delikanlılar hıtlll ediyor. 

Bt1111ar bir ma.TJ ~al'fYOr, sonra da· 

ğılarak, iki§er veya. üçer üçer, kendi • 
lerini, gUlerek aralarına alan figüran· 
ların masalarına oturuyorlar. 
Geniş ve yuvarlak bir masa başın· 

da, kır ve sc:>Tek saçlı bir adam, etra· 
fında toplanmış oldukları halde ken • 
disini adet:A vecd içinde dinliyen on 
katibe nutuk irad ediyor. Bu adam, 
kabiliyetli ve yegane kabahati kendi -
sini Tanrı zannetmesi olan sahne vazn 
Sesil B. dö Mil'dlr. Bu garib sahne 
va.zn be§ milyondan aşağıya mal olan 
filmler yapmaz ve bir kulenin Ur.erin
den hoparlörle üç bin figürana emret. 
meye bayılır. (Kleo~~lra) ve (Ehlisa· 
lib seferleri) filmlerini işte bu sahne 
vazıt yapmıştır. Film ~hası olarak, 
tariht kahramanlardan, yarını ili.hlar. 
dan ve imparatorlardan başka. hiç kim· 
seye tahammWU yoktur. HatU ken • 
disini bile namlltenahi dekorlar için -
de, bir tahbrevanda, taşıtır. Etrafın. 
da daima kendisine bUyllk hürmet e
ııeri gösteren bir sUrU dalkaVuk bulun
durur. 

Yaz, yani deniz sporlan mevsımı 

yaklaşıyor. Fakat buna. rağmen Türk 

spor kurumunun denizcilik federasyo
nunda hiçbir hareket müşahede etmiş 
değiliz. 

Geçen senedenberi, reis ve umuınt 

kntibi • Ankaraya gitmedikleri için -
müstafi addedilen ve buna rağmen 
yerlerine MU~ kimsenin getirilmediği 
bu federasyon şimdi ne olacak? Ya çc. 

kilenlerin yerine yenileri geti • 
rilmeli, veyahut da Türk spor kuru · 

mundaki mevkiinin lağvedildiği bildi • 
rilmelidir. 

BUtün işlerin üz.erine yığıldığ!, ls -
tanbul su sporları ajanının da istifa 
edeceği söylenmektedir. Bu vaziyette 
çorbaya dönen bu §Ubenin işi ne ola
caktır? 

lsmi \'ar, cismi yok mesabesine ge. 
len bu garib federasyonun her ay mun. 
tazaman tediye edilen bir de antrenörü 
mevcuttur ki, halen kendisine emir ve
recek bir makam bulunmadığı için, eli 
kolu bağlı beklemektedir. KÖ§Cde, tek aya.kir bir iskemlenin U. 

zerinde, ulatasr önünde, kısa boylu 
diğer bir adam oturuyor. Onunla hiç 
kimse meşgul olmuyor, himıetçi kız
lar ona hizmet etmek için hiç de acele. / 
ye lllzum görmüyorlar. Yan kapalı 

gözleriyle etrafa göz ge7.diren bu a • 
dam, Pnra.muntun h!kimi Adolf ZU -
kordur. 

Artık bu işi halletmeli. 

Nurcnberg, 24 (Hususi) - Bugün 
on UçUncü defa olarak Alman ve Ma. 
car ulusal futbol takım lan Almanya.. 
nın Numberg ,,ehrinde karşılaştılar. 

Son gUnlerin bin bir gürültüsü, Avus. 
turyanrn Almanya ile birleşmesi ve 
saire gibi mühim politika hadiseleri 
bu mühim maçı biraz unutturur gibi 
olmugtu. Fa.kat fırtınadan sonra duru
lan bir su gibi efkirı umumiye de ar· 
tık silkfuuı ermie, spor için çarpan yü· 
rekler yine harekete gelmig ve bu maç, 
etrafında yine bliyük bir alAka topla
mıştır. 

Şüphesiz Macarlar gibi futbol üs. 
tadlanyla karşıla§ınak Almanlar için 
çok mühimdi. üstelik bura futbolUnU 
idare edenler önUmUzdekl mayısta ln. 
giltereyle kar§ılagacak ve bu yaz da 
Pariste dünya birinciliklerine girecek 
takımlarını hazırlamak gibi bir gaye 
de gUdüyorlardL 

şırıev Templ 
•'Nepiya.t bUrosu,, tarafmda.n neş. 

redllmlt olan Şlrley Templ'iıı biogra· 
fla.I. IU b&Bit tekilde başlar: 

"Altm saçlı Şirley sadece dünyanın 
en meşhur küçük kw değildir. O, ayni 
zamanda, tarihte bir çocuğa nasip o
lan vaziyet ve teraitin en yüksek zir
vesine ulqm~.,, 

Foks'un neşriyat &efi vaziyeti gayet 
ağır görüyor, ve sinemanın dilnyada. 
aldığı mevkiin ehemmiyetini takdir e-
diyor. KUçUk Şirley sinemanın krali
çesidir. Amerikada en çok hasılat ya. 
pan filmler onun filmleridir. Bundan 
başka onun, her yıldızdan daha çok 
parası vardır. Kilçilk kurnaz gözlerin, 
tarc gillügün, çocukça sesin karşısında 
agk, "aeksapil", Garbo, Geri Kuper, 
Coan K.ravford, hulasa hiçbir şey mu. 
kavemet edemiyor. O beyaz sahnede 
görilndU mU, Mesaçuaet yumuşar, Da. 
kotanın yelkenleri suya iner, Teksas 
sevinç ifade eden gözyaglan döker. 
Bana öyle geliyor ki, Şirley şehir §e" 

hir dolagıp propaganda yapsa, Ameri
ka reisicUmhurluğuna kimi isterse o
nu intihap eder. 

Onu görmek için tekrar "Palm Sp
rings,, e gelip birkaç saatimi orada ge
çiriyorum. Çilnkü bana onun bir ay 
orada kalacağı haber verilmişti. 

oıaer küçük kız
lara benzeyen 

küçük bir kız 
"Desert Inn' otelinin holüne sade 

bir uekilde giyinmiş, Amerikalı bir ka. 
dm giriyor ve elinden tuttuğu mavi el
biseli, kısa beyaz çoraplı, saçları koca. 
man kurdelalı kilçUk bir kızı yanından 
ayırmıyor. 

Bu kUçUk kız, dünyanın bütün kü· 
çUk kızlan gibidir ve onlar gibi, uslu
ca annesinin yanında yürüyor. Bir an 
dalıyor, ayağı halının bir kıvrımına 

takılıyor, kızcağız sendeliyor. Annesi 
ka.şlannı çatıyor, onu kolundan hafif
çe silkiyor \•e: 

- Dikkat etsene Şirley! diyor. 
Parlak üniformalı zenci kapıcı, o· 

nun namına mahcubiyetinden ı.~zarı -
yor. Şirley bunun farkma \'anyor, ba. 
ımı iğiyor ve annesi f arkmda olma • 
d:ın, kapıcıya. göz kırpıyor. Bu hare. 
ket 7.encinin mahcubiyetini gideriyor 
ve gurur veıiyor. 

(Devamı 1.'0r) 

Beşiktaş klilbilnd~ 
ihtilıif kalmadı 

Şimdiye kadar bu iki milletin yap. 
tıklan maçların altısını Macarlar, üçü· 

Milli ta.kmıımızm ve Begikta.ş klübU· nU Almanlar kazanmışlar ve Uç kar
nün sevimli kaptanı Hüsnüden aşağı. §tlaşmada. da berabere kalmışlardır· 

Genç takımların oynadıkları maçın 
da.ki mektubu aldık, aynen neşrediyo- bitmesine birkaç dakika var. Büyük 
nız: 

"' Bizce §(Jh181arı ayn ayn muhterem 

olan idare h-0yeti Ue Ankdraya gitme

dtn evvel aramızda derin ihtilaflar ol· 

stadı çerçeveliyen halkın yekiinu 50 
bini geçiyor. Nihayet gençlerin maçı 
bitti. Halkta bir kıpırdanış, bir hare
ket var. Bütün gözler oyuncuların çı

duğu şeklinde gazctcZerde neşriyat ya· kacağı kapıda düğilmlenmiş. Nihayet 
pılmıştır. Biz bunu hayretle kar§'&la. sürekli alkı3larla. başta Belçikalı ha -
dık. kem ve ardından 22 oyuncu sahaya çı. 

idare heyeti ile aramızda1oi ihtilaf karak dizildiler ve halkı "Hitler,, usu. 
lU selfunladılar. Macarların misafir bu. 

aile ara:nndaki an~mam.azlıktan lunduklan memleket halkına kaı&I 
ba.§ka bir şey değildi. Maakaza bugün gösterdikleri bu cemile seyircilerin 
bunlar da kalmamı§tar. Her 1"' iki ta- çılgınca alkıelariyle mukabele gördU. 
rafın mcmnıtniyeti şeklinde ha1ledil. Para atıldı; yerler seçildi: Macar • 
mi§tir. lar güneşe karşı oynuyorlar. T&.kmı -

Be~kta§ birinci futbol takımı da Macarlar doktor Saroşiden, Alman· 
Kapta.m Jar da. Scpandan mahrum olarak dizil· 

Hil8nü Savman 1 diler. 
Hakemin dUdUğü ile güneşi arkala-

Siyah beyazlılar arasındaki ~htil~m rma alan Almanlar okundan f ırlıyan 
artık tamamen ortadan kalktıgmı gos• yay gibi atıldılar ve Macar kalecisine 
teren yukarki mektubun bizi çok mem· · birkaç tehlikeli dakika yaşattılar. Bu 
nun ettiğini burada ilave etmek iste· akınlar altıncı dakikaya kadar devam 
riz. <?tti. Macarlar bu andan itibaren hakim 

Futbol hastalığı 
Papasıara bile sirayet etti 

Bımdan bir mı1dJet evvel bir "Salczycn.. mona~lm,ıda miil.•tmmel bir fıılbnl ta· 
kımı tqltil tdilmİ§Iİr ve ciibbcyi sır/lan çıkarmamak hususundaki mecburiyete 
rnfmtn oyımcular gaytt iyi bir teknik kabiliyet göstttriyorlar • 

. . 

. 
.. 

oynuyorlar ve çok tehlike!! vaziyetler 
ihda.8 ediyorlar. Alman kaleclai Yako. 
bun bu arada f evkalide Jrurtan§larJ 
görlllilyor. Oyun teknik ve deiilfk. Bi
rinci on beş dakikada Macarlar ytlk. 
sek. 20 inci dakikadan 80l1J'& Alınan

lar hUcum ediyorlar. Sigllııg topu Le
nere veriyor, bu hücumu Macarlar~ 
pu kornere atmakla atlatıyorlar. Kor
ner atılıyor. Hoda yakalıyor, Fad'a 
veriyor. Fad'm Kisingere puı ve gol. 
Almanların bu beklenilmiyen golUne 
halk da hayret ediyor. Bu dakikadan 
itibaren Almanların fevkalAde gt1zıel 
oynadıkları göez çarpıyor. Lener bir 
korner atıyor, Fad yetifemlyor. Sig· 
ling güzel oynuyor. Koeoranm bu a. 
rada kuvvetli bir §{itil bap. gidiyor. 
38 inci dakikada Macarlarm 1elı1ne bir 
serbest vunıg, Yakob kurtarıyor. AI. 
manlar akın ediyorlar, topu Fad'a ve. 
riyorlar. Fakat hakemin of•yd dUdU· 
ğü akınm devamına m!n1 oluyQr.~ 
buna itiraz ediyor ve hakemi ıalıkh • 
yor. Almanların hUcumlan çok tehll" 
keli oluyor. Bu arada Alman ulusal 
takımında tecrilbe edilen Berlinll o • 
yuncu Brend bot kaleye topu atamıya. 
rak bUyük bir fırsat ka.çmyor ve ha
kemin düdüğü birinci kırk bet dakika. 
nm bittiğini bildiriyor. Almanlar bu 
haftaym Macarlar kadar iyi oynam11· 
lardır. 1-0 netice kendilerinin hakkı • 
dır. 

ikinci haftaylm 
ikinci hatayında Almanlar gQııewe 

kargı oynuyorlar. Fakat hücumları ek· 
sik değil. Fad bir gol fırsatı kaçın -
yor. Brend, Kosoranm pasını bop. 
gönderiyor. 30 uncu dakikada Macar
ların ihtiyar Toldisi beraberlik sayı. 
sını kaydediyor. 

Top ortada., Almanlar 8Jmı ediyor
lar. Top ayaktan ayağa dolqıyor, 

Lerner yine bir fırsattan istifade ede
miyor. Macarlara bir korner oluyor. 
Fad atıyor. Fakat çok sıkl§lk bir vazi· 
yette olan Macar kalesinin önünde bir 
şey yapmanın imklnı yok. Macarl:ır 
Almanların arka arkaya htıcumlamıa 
rağmen çok soğukkanlı ve kendilerin· 
den emin oynuyorlar. Brend ve Fr.d 
yine ofsayd vaziyetindeler. Hakemin 
dUdUğUne yine halkın itirazları yükse
liyor. Onuncu dakikadan itibaren Al. 
mruılar sa.hada çok sönUk kalnııya baş. 
lndılar. Macarlar &imdi mntemadiyen 
hUcumdalar. Yakob lılacarlarm attık. 
lan bir korneri kurtarıyor ve alkJela· 
nıyor. Top Brendde. Fakat ofayd. 
Şimdi Kosora ~ yorulduğundan Al • 
manlarm hUcum batı ortadan alllnmif 
gibi .. Macarların t,emldnli ve yumup.le 
futbolU beliriyor. Almanların tek ttık 
yaptıklan hUcumlar daima ofsaytla 
neticeleniyor. Ha.lk bu vaziyete ~k 
sinirleniyor ve keDdl o~larm& 
ıslık ve yuha yağdlnyorlar. Fakat 
bunun oyuncularm asabım büsbilttın 
bozacağını bildiklerinden tekrar Al • 
manian teeci ediyorlnr. Nlllayet bir 
Alman hücumu. Lener Sipnp pu w
riyor, bunu da Sigling kaçmyor. Ha· 
kemin dUdUğU ma.çm sona erdiğini bil. 
dirdiği zamnn Macar ve Alman mU1I 
fut bol taknnlan bu llçUncU kareıJaş. 
malarmda berabere kalnut oluyorlar· 

B. Yurd.akul 



n lliAltT - ıosı ffll!K _,..,. "°""' 
Karneci mUessesesı. kahramanları nasıl mOkafatlandırır? 

Sönmüş volkana 
düşen çocuk 

aır marangoz, dibinde çıngıraklı yılanoar bulu
nan bu volkandan çocuOu nasıl kurtardı ? 

·ı, bu kadarla bitmemiştir. l\fllfeltiş bir 
miicldet sonra gidip marangozu tekrar bnl
mUJ işinin iyi Sf ttllinl öğrenmiştir. Ko
misyon müklfaUandırdıklarının sonraki 
hayatalnnı da adım adım takip etmekte, 
onlara icap ederse tekrar yardım etmekten 
ııeri durmamaktadır. 

Amerikalı metbur milyarder Karneclnln 
'-dala birçok bayır milesseselerl ara
lbada bir mflessese Tardır kJ bu mflesse
llen!Q btıtiln işi, mukabilinde bir feY bek
..... yapıJan fedaklrlıkları, blıra
lbanlıı:Jan tesbit edip onlan, yaptıkları 
itin ehemmiyetine ve büyük}Qane sare 
IDOklfatJandırmaktır. 

Ba mOessesealn mahiyeti Ye faaliyet 
larıı hakkında okuyuculanmıaa bir fikir 
:.trebllmek için birkaç misal sayalım: 

Xthissesenin bir fUbesi. Amerikanın 
llrbmdald ufak kasabalardan birinin ko-
4'dierillden f6yle bir mektup alır: 

14Bardda •izi aldkadar edecellni um
flafulJI bir can lcru:tarma 11akaı olmaı
ı.r. CllHU'dald 66nmiJş wlkanın alıın
Wcı doıa,an iki çocuktan birisi 11olkanın 
~ ıceri dlJpnaı. on 11edt 11t11la-

• ıuada olan cırmdaıı koıarak ka%adan 
'bizim ftabu-F elmi,tlr. Ancak, ça,. 
br:ın dfbtnln çınt1uaklı 11ılanlarla do
la oldala bilfndilfnden dtııen çocula 
laırtarmak için cakııra inmele kim•• 
Jallp olmamııtır. Umn araıtırmalardan 
hnra lak Jlalc Leun adında bir maran
,_ ortaga çıkmıı "' çrıkqra IMcellnl 
d11lanl1tlr. llalc Le11n tedarik edilebi
len JNUlı bir kablo11a ballanaralt delik. 
ren lçqi MUkıtılm11, çocula Jtar.larma
lfl mrıvaffak olma)tar. •at Leıln ba kahramtınCtı ltarüeU 
.,,..,uula llfllnu çuıgıtaltlı 111ıan1ta ta
'lflf uıdaıı .alralmalt telıllkuin• maraz 
hımamrı daha bir ılJıil lehl.ikelere 06-
• onmtıtır. ,,_..,. bir tabın 1111 
eaolal'la IJIDlı dolnı ruanıp giden de 
lllfa taldn ıamıülerlnln zaten JlfUlr 
JDla Wlo11a keıebllecell llaltmallne 
tıldınnaıntflU' bile. Bfnbir !lOl'lak için,. 
Ve Ud 1llU kader:n kadar indikten ıonra 

. -"""' tllrf bıılmııı. ona lrollal'r ara.ar
,_ alarak teltrtll' 11el'1/i1Zillle tırmanmı1-
ıır. 

Jld Le11n tMr.iJıfliJl#J .,, ırmnrulle 
fanınm11tır. 'l'anunadılr bir ~ala 
brlarmak tela ltendl canını telılllte11e 

. •ııtır. Bnan neticesi olarak bir au 
Aalanedr 11alınııtır. Kanaatime .ar11, 
~«flltttoC'! mllH/fibnı lfalt l!lmlrffr-

'Pnkikat 
Bu mektubu alınca '"Kanleel bhraman

lılt ı.tab!dkatı komhyonu,. bet mflfettitle
tladen birini vaka maha!Jlne tahkikata 
Yollamıştır. Bu itte tam bir lhUsas peyda 
ebnff olu ve p~t muktedir, namuslu 
l't bitaraf ,kimselerden seçilmiş olan bu 
bet mllfetUşin iti pek zordur. CftnkO her 
lene yapılan binlerce mtiracaattan ancak 
bir kaçına Karnecl mftkAfatı Terllmekte ve 
~ ıoükAfal ona bak keıbetmit olanın ih
tlncına ı&re ıekiı, on biıı dolara halli 
bhnaktadır. 

Yukanda sikredllen vatada milfettlş 
ite en e~el mektuba ~zan komiseri sor
..,._ çekmekle baolamıttır. Ondan sonra 
8'dJp marangozu tiulmuş, onunla konuf
lbuftur. sonra ftkada bulunmuş olıin altı 
~din ifadelerini dlnledilderile kartılaf
bfll,Uf ve bir tatım notlar aldıktan sonra 
•nt sallam, uzun bir tablo tedarik etmiş 

Karneci m1Je1111e11esl-
nln mllfettlıleıl, kah
ramanları tesblt ut1-
r unda bin bir tehltlle
lerle ltarıılaş ır laı; en 
gBlısek da(llara tır-
manır, heı an çllkmek 

tehlllıeslnde olan 
madenleıe in~ıl~r 

ıve bilfiil de}ikte~ qaJı i~mi~Ur. ÇocU#IJn 
bulundulu noktaya kadı,r .aarkıtılmıı ve 
bu noktaya 'tepeden biç ııık selmedillnl 
k•ydetmiştlr. Bundan baoka havada, deU
Jln içinde Y9'1)'1ln mllyonlarcaca yarasa
lann kayalar üzerinde kuruyan gübrele
rinden hasıl olma, bolncu, ince bir toz 
oldulun.u teshil etnılştlr •. Bund'!D başkl 
çoculun beyhut olarak bulqnd\ılu kaya 
çıkıntısının iki Oç adım llerhdnde, kor. 
kunç bir atız gibi, acsui. bueataız. derin 
bir çukurun aoddıltD 1lk-mlltt61'. 
Hayatım lsUhkar. eden adam 

Mifettit yukarı çwtıktan sonra maran
sozta aralannda fl1 mahaTel'e ıeçmlJllr: 

- Bu işin ne dereceye kadar tehlikeli 
olduluna bflfyor nuayduöd Bıçak gibi 
keskin llvlardan ~Is -.ar mıydı'l 

- Bfllyordum. 
- Kablonun paslı oldulmıu blllyor m.llY 

danm'l 
- E'Nt. l'liıwzını haJmak kabil olmadı. 
- toerde hnanıa yarua &flbresinden 

baaıl olma )>il' toıla dpla "N bolulma teh
litesl old111unu bW:r.9r muyduq~? 

- Hayır, oou dOJOnmemifilm. 
- lçerde J>olaça. nbirli ıazlaı'" olablle-

eell aklınıza 9elınedt mi 'l 
- Hayır. 
- Çıngıraklı yılanlardan .tabii haberiniz 

Yardı'l 

- Bftl. 
- Kmtardılmtl edct't J'8baneıdU''l 
- Ona daha enel hiç 16rmemiştim. 
- Size ne sibl bir )'lldpnda buJQDabl. 

lfriz1 Blr kannıı ve bet eocuıonuı var. 
JhUyacınız nedlr'l 

- Adam, geçinip fl«flYoruz itte. .• 
- Dllnyadaki en bQJil)c arzunuz nedlr'l 
- Ufak bir maransoz dllkklnına aatıfp 

olmak. Başkalan için çabfmaktan bıktım. 
Kendi kendimin efendisi olmalt lalerdim. 

Müfettiş tahkikatını derfnJetince onun 
fyl bir marangoz oldultınu ve herkeıı tara
fından leTildfltnl ölrenm(flfr • 
Mftkemmel btr marangozhane 

Bfitna bunlan müfetUş bir raporla ko
misyona blldinnlf ve attı ay aonra dama
ranıos, ufak faklft mtlkemm•l bir marıan
ıoz6aae aabJbl olmUftur. Komisyon onun 
sala sola olan ufak tefek borçlarını da 
ödemiş, ufacık evini ipotekten knrtannıt
tır. 

- 1 11 IHllSı,ı IAS 1K, ISTIRIAP VE FA.CIA ROMAN! ~ 

- Seni dinliyorum. 
- Otur yanmL •• 

Böyle bir mükAfat ortaya koymak fikri 
Karneciye ilk olarak 190• de ıelnıi~!ir. 

O sırada meydana gelen bir maden ka
ıaamda ıekiz on amelenin arkadaıslannı 
kurtarmak için ,çabalarlarken öUlp sittik
Jerlnl gören Kameci, sulh zamanının bu. 
btiy(lk kahramanlannın harp kahraman
lanna nlııbeten pek cabuk unuttuklarını 
diişOnmOş Te bu gibi kahramanlıkları ya. 
panları sade madalye ile taltif delil onla
rı terfih edecek ı,ır pl1n yapmıştır. 

Yirmi bfr kişiden mürekkep bir korub
yôna, bu sarfedllmelt nzerc beş miJ~·oıı 
dolar "'ermiştir. 

·Milkı\rat mOracaatları, ekseriya kahra
m!mhır tarafından delil, onlarla müftehir 
ol~n koJllşular, dostlar veya maham gaze
teler tarafından yapılmaktadır. 

MllfeltifUkleri bekllyen 
tehlikeler 

Bo mtiracatları leTslk eden müfettişlerin 
hepsi kolej, ftniverslte mezunlıındır. Ve 
hemen hemen hepai ~akUJe gatetecltik 
etıpiş klmaelerdir. ''Kahrarnanntarı qra 
makla ,geçirdikleri h•yat zor ve ekserı) C4 
teblikeUdJr. 

Mtlfettif)erln ııraaına ı&re en )'fl~e.k 
dallaia tırmanm&lü1, tiatülıklardan. n
caktaıı kurulan c6Derden aeemelerJ, .,._ 

hod da kısmen e6km0t '" her an lçln cet. 
mek tehlikesinde olan madenlere inmele. 
ri teap eder. . 

Buan ufacık bir kano:ta bl.ııfp tldedtl\ 
fe}Werden seçerler bazım orman )'angın 
Jannda bilfiil hlmıet ederek herhaqf blr 
~ahramanbk Takasında t&l'fl]qılmıı teh-
likel•rln ne ~eye kadar eh•mmlnut 
ol~u~nu t9'blte çalışırlar. Onlar, faruf. 
J'elere delil, Jalım elle tutulur baklkatlere 
inanan insanlardır. Yanlannda daima bir 
POı:tlUl ... •tt ... ı.-. ,.,... tnQi 
nesi, pulula "8 '5Jçll .Aletlefi tapıia.r. Yu
dıkları raporlar. teterrilatlı ~ her cihet 
ten tamamdır. 

Mllracaatların Jalnıı )'tlzde sekfs tada
n komfısyonca mavafık bulunur. Dflerleri 
de uydurma delildir. Fakat •l'allılan zor 
şeraiti Te yüksek evsafı tamamlamadıkları 
lctn recf dediUrler. 

JleaeJA bir anne, genç kmnı boJ~lmak
tan k1U'.lariın bir ıencin mOklfatlandınl
ması için mllracaat etmiftir. MiifeWş gen
cin daima iki, Oç mm kolayca YUzebUen 
bir atlet olduluna ve kızı karadan ancak 
Oo dôrt metre acıkta :ve gayet sakin bir 
suda kurtardtlını tesblt eder. Yapılan 
işte kahramanlık yoktur. MOracaat reddo
•unur. 

Polisler, itfaiye neferleri, can tıa·ıaran
lar l'ibJ meslejl itibarile hayat kurtarmak
la mOkeUef olanlar Karneci mllkAfatından 
barlç tutuln1uftur. P.lükArat meslell, iti t~ 

., 

KtJrMCi ~ mü./ettı,leri, bir h7&.nJmaaltğt teıbit İ()f ~ 
tmnıamyc>rJar 

tlbarile bu tılerle hiç alakası olnuyan1ar 
içindir. 
Kahrenıanlık madalyalan 

Karneel kahramanlık madalyelerl albn1 

gümüş .... brons. olmak nere tlö sınıftır. 
Bmıbuıın bir tarafında Kamecinin btista 
Tatdır. Dtıer tarafta ise yap'ılan kahra-
manlık kısaca yılıı)mıştır. Komisyonun 
teıekkül ellili otuz üç sene zarfında yal. 
nız on dokuı altın madalye verilmiştlr. 
Buııa mukabil ~ı dmüt. 2395 bronı ma
daln 4·~· Aa!t'.Olpak, tlllfln8). 
miyerek yapııla~hraalMulılı..._. ..._...._ 
ya m6tlfat brom m.adalyedir. Bunlar dtı
fftnfllmeden yapılan hareketlerdir ki in.san 
ancat onların tehlikesini yaptıktan sonra 
takdir' etmfş olar. 

Bir kasabanın kalabalık bir sokalında 
takılı olduklan arabadan kurtulup kaçan 
bir çift at etrafa tehlike saçmaktadır. Ka
çışan çoluk çocu#pn arasından bir adam 
StY11larak atların dizgjnlerfne yapışır. Ye
re düşer, silrüklenir fakat dizginleri 
elinden bırakmaz. Birkaç dera atların 

nalları altına dilşmek · tehlikesine maruz 
kahr Te uzun bir mücadeleden sonra on
lan durdurmaııa muvaffak olur. Etrafında 
halkalanan takdirkirlara ve tebrik Pden
lcre kısaca: 

- Dejmez! -dt!r ve ortadan kaybolur. 
Bu adaJGa verllen madalye bronzdur. 

r.omo, madalyeyl almak için yapılac.ak 

harelı:eUn anceden diifOntumtlf, telllftesf, 
ıorJulıı takdir edilmlt olması llmndtr. 
Bir kadın Bj'retmenln 
fed•k4rhjı 

Bir ana mektebinde 7anaın çıkmıft orta 
yaflannda bir bduı atretmen damanJ.a. 
nn içine dalarak iki ayrı yatakhaneden 
yatan çocuktan uyandırmış, onlan bah(le 
ye çıkarlmıf, saymış, llç tanesinin eksik 
oldulunu görflnce tekrar damanlaruı içi
ne dabnıştır. Birini bulup çıkartmala m• 
vaffak olmuJ fa~t dilef ~tııi lNıılw 
için fttft .,..~nden 09Mmı~ 
baboedeldler tarafından tatulan bit' batta
niyenin lofne atmala mecbur olmattur. 
Bu sırada alevleri'n, bulundutu yeri Ufdı
tını ıören kadmcajıı kendisini dıpn al. 
mıt. yanan merdiTenln bıraktıjı botlutt
tan alevler içinde aşalı yunrlanmıttır. 
Bu kahraman kadın aldılı yanıklann te 
slrfle aylarca hastanede yatmıı ve ırOmöş 
mad.-lyeyi hak etmı,ur. 

Diri dırl gBmlllen iki kuyueu 
Altın madalyeyl alabilmek için sfiı,terJ. 

leeek cesaret ve fedaklrhJın daha t>170k 
olması lAzımdır. 

Konsos eyüetinde iki kuyu kasıcı top.
r&Jın çölnnesile birden~ire 32 ke~ de
rinlijlndeki bir çu~run. diM~ bi
mışlardır. Diri diri ,amWen bu .,.Ulılar1 
kurtarmak için kimsenin k~yap !amele 
cesaret etmedilinl ıörea orta J'Aflannda 

_... l>eTafDl ti tnc;fde) 

Neclim bııapeye ilifti. Nimette, eör.e nereden bqhyacağmı 
t&Jbı edemiyen, Nedimde, bu konupı1.yı hiç lstemiym bir adam 
Jaatt vardı. Nedim, - hakikati söylemek icab edene - gl1nilıı birin· 
de. !';tinetln: "artık aynlalım!., cllmleısiyle karvılalmakt&n kor. 
b;;Otdu. Sanatmm kendisine temin ettiği kazançla Nimeti, 
laeıtt anneıdnl t&tmin edemedifinl biliyordu. 
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önce itleri. gayet iyi gidiyordu. Bu genç ve ~ bdml& bera· 
ber bulunabilmek, yqadığı muhitin havaıpndan 11.ıt kaJma,. 
mak için işini ihmal etmlfti· Doktor Nedim. bira& ~vvel Nimete 
ftÖylediklerinde tamamiyle haklıydı... Qnun için her" 11yi feda 
ettiği hade gene yaranamadığını anlaması f.eelsltfOnU arttır
nııştı. Nimet, .. ortada hiçbir teY yok!,,&& bunu·ni· aöylemif.. 
ti? ~ mı anyordu? Böyle bir vasiyet kaqısmda namı ha.. 
roket edec:eğini ml anlamak istiyotdu? 

ıt\urıar? Bu simabn getirdiği kaunç da bu kadma ki.fi d& 
'841. Nimetin kendisini sevdiğinden IUpheet yoktu. O, kOrktu. 
h Cllmley~ karlılal1rs& bunun anne isteğinden bqka bir teY 
~ biltfordu. Nimetin anneaile baflılıtı. 8fk1n1 
feda eclecek kadar aağlamdı. Bu yUzdenclir ki, genç kadını on
t&a a~ya ve beraber yaşamaya ikna edememişti. 

S6r.e Nimet balladı: 
_ - .NecDm, • dedi. Artık hayatmma halka bir yol vermek 

ıaecbariyetbıde bulunuyoruz. 
Nimet bu bqlangıçla, Nedimin lstemiyeceği bir mevzua te

__. tcJeCeğlııl anlabml oluyordu. Doktor: 
- l3öyle bir mevzula karşJl&§acajmu çoktan hillediyordum, · 
~ - dedi • ve çekiniyordum. 

- Korkacak bir eey yok Nedim. Bilirsin kL .. ... 
- Annen değil mi? . 
- Söztinltı kesme ... Bilirsin ki annem ve ben blrlbb'IJlibıden 

'Jl'IJ&maJm. Seni de aevi:gwum. Bu gizlenecek bir l8Y deli1: 
l'aut mUsterih yqamaya da ihtiyacımız var... Seninle evlen· 
-.ı blsi bu istirahate göt!ireınlyecek: .. Ne ben. ne annem ~-
41. aen eğlencesiz yapyamayız. Bizim. ya1mz bu ihtiyacımm 
~cak bir geliri, kliıt bafmda geçeeek .-ıer teriıiıi 
tdiımyecek. 

Nedim uykusuzluğun ve yorgunluğun verdiği aaabljetle: 
·- Yam u demek istiyorsun Nimet. .. Çekiııp gitmemi 'Dli ! • 

cU19 tlOrdu. 
- Hayır, Nedim. Böyle bir teY söyliyecak MğiJim.. 
-Oha!de! .. 
- Zearfn birWfle evlemnem icab ediJ.Ol'. 

Yazan: Hasan Rasim Us 
- Bu arzun, zaten bundan başka bir şey ifade etmez sanı 

nm. • 

- Niçin? Evleıunii bufunmam aynlmainw mı icab ettirir? 
- Samrun. .. 
Nedim~ çekilip gitmeyi kabul edebileceğini, fakat Nimet.in . 

başka blriainin kollan araşmda bulunduğunu dUştınmeye ta-
hammtU edemiyeceğtni sanıyonlu. · • 
. - Nedim_!• AlAkamdan, seni sevdlğ4nden şüphe eWğini gö. 

riiyc:>nun. Böyle bir tUpheye dt1§.mene mahal olm&dığmı takdir 
etmeıı Jbıın. .. Senin için annemle az mı kavga ettim; az mı göz 
Y811 dı6kttt.m ?.. Fa.kat ne yapayım ki annesiz yapamam, o -da 
~ •. BeJe paramz ne ben ve ne de o •.. 

- Dotru ... Parasız hiçbir şey. eğlencesiz hiç yapamıya
~ bilirim. Senden bunu beklemezdim Nimet. •. Ben ki se
nuı için her ııeylml, hayaiyetimt, şerefimi, mesleğimi, her, her 
leyi feda etinle bir haldeyim. Beni bu vaziyette btrakıp gidece
tme. uneıı igin 1-fka; birisinin kucağm,a atılacağına hiç lhti. 
mal V.ermadim. Yazık .• 

-Bana kmn~ haldı olabilirdin Nedim; fakat 11eni t.er. 
kebnf.Jeceilml, yiae 118Din. l!elebed senin kala.cafmu Bi$yleme
ırılf'bul111111.ydmı. Ben gUriiltil patırtinm, aıuıemle her gtln de. 
Vlın eden b.vgatupı ön.tine geçmek içhi bunu ·dUfttndtım. Son· 
rt. daha ortada hiçbir teY yok. Yalnız dt\ttlndtlm, o kadar. 

- Ortada hiçbir teY yoksa daha fena... Bana bunu açma. 
18ydm çok dab& iyi olurdu. 

Necltm, mbtait bir gös do~du. Nimetle tanıemazdan 

Nedi,m dttgtlJıUyordu: hakikaten bir b&etcaıiyle evlenb1H! ne 
yapardı? Hiç. .. 

Yerinden doğrularak ili.ve etti : 
- Ortada bir teY yom bUnu bana niçin aöyledhı? 
Nimet yeıil gözlerini Nedime çevirdi: 
- Pek de yok değil Nedlm, • decfl.. :S. 1l&bah IAUiye ha. 

mm geldi. Annemle uzun uzadıya görilttükten IODJ'& beni çatır
dılar, İrfan Pqanm oğlu Suad adında biri varmJla esaretten 
gelmiı. Onunla evlenebilir miyim diye aordular. Gergi daha 
Suad Be)in evlenmek hakkında kat'! bir karar! Yo1an11§ ama, 
Ultfiye Hanmı ben bu ili yapabilirim; fJraatı ~~ı-. 
• diyor. 

'Doktor Nedim, Suad adJnı iıitince tdlçttk birteredclGd *61-
terdi: 

_ Bunun, - diye sordu, Sellin admda bir kardeti var mı? 

- B11'1Jyorum. ~için sordun? 
- Hiç ... Sen nasıl cevab verdin? 
- Bir eey söylemedim. Seninle göl'Ulmeden zaten bir teY 

söyliyemer.dim. Lfıtfiye Hanım bugiin tekrar &e)erek fikrimi 
öğrenecek, ondan sonra da... . 

- Sizi birleştirmeye c:al.Jşacak delil mi? - .... 
-Nimet! •. 
Nimet, gözlerini yerden ayırarak Nedime büti. Onu kendi. 

sine bu kadar bağlı gördllğil bit gi1ntl hatırlamıyordu. "Nl
wıet !., deyişindeki eda. ie oarala.YIC!Ydı· 

- Sövle Nedim! 
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B a rsel-O.ria-Fra·nsaCtari · -vaz ·s~.ôzeıeti Prağda·k i · Bitler 
d b ı1 ı· bu yıl ucuz yar im SJ\ ıyor olacak davasını kazandı 

llkbabann henlLı Uk glinlerinde ol. 
duğumuz halde lata.nbul bu aenc yaz 
sebzelerine her ıenedcn birıı&ı daha er• 
kcn olarak kwuşmuştur. Cenup vila. 
ycılerl bu sene de taze bakladan baılı · 

yarak yaı sebzeleri sür'atle latanbul pi. 
yasasına göndcrmeğe başlamışlardır. 

Bugünlerde taze çalı fasulyesinin de 
piyıuaya gelmek Uzerc oldu~u anlagıl· 

maktadır. 

Bu acne C~up vil4yetleri müstahsil. 
leri 1stanbut milstahıillerine fevkalade 
ucw.: fiyat teklif etmektedirler Bakla 

fiyatlan btanbul ?ıAlinde ilk olarak 
toptan elli kuruşa tatrtılnuf, fakat c:mrı
dan geçen Juu bir saman zarfında on 
kurup kadu düımUıtUr. Şimdi pera. 
kende olarak bakla yirmi kurut., ıatü· 
maktadrr. 

Ilrt:ıa'I«> fl'mrindekl traslılard.an bEri fspmıyr1 cıtnı1mriyefüıden alınan bfr 

Havalarm iyi gitmesi netice1Si olarak 
bu sene bütUn yaz sebzeleri cenup ve 
garp vilayetlerinde iyi yeti§tiği için 
fiyatlar dilşJlı:lilğilnO muhalaza Odccek 
gibi görünmektedir. • feh.rin aokağıncU& nöbet beklerken ... 

ht•abullular ucu• dcnilect'k btr fl· 
yatla mebı;ulen bakla yemefe batladık. 
lan halde latanbut bahçelerindeki bak
lalar henilz ~içekte bulunmaktadır. 

payitaht kapıların• roklotmış oldukları 
tarih olun 1036 ııonleşrinln nıızik silnlerl
nl hıııırlulnıuklodırlıır. Mfi~uhiller, rlı ·o;-. 
lur ı.ı, "Menerol rııtaJa, Arııı;on t·erıheıı1111le. 
ki tazyiki hotiflelmek lcln acil bir hare. 
kel icra!'iına Ama<le bulunmııktadlr,.. 

L!!ı lda düşme il mi ? 
Cebt:lutıarık, 29 .A.A.) - Bu sabah Le-

rldanin ıukutu haberini teyJt edııo bir 
aılınııı malQmat alınmaınıt idi. 

B ırse'.ona Ja vaziyet 
Barsclonn, 28 (A.A.) - Franllonun Fn

P ve r.eriuıııl:ın yuptıRı rııukuHmıel edil
mez ileri hareketi harbi l.ıinnefis Kalulon 
)'a toprııkJarına inlikol eıtirmi, ve bun. 
dun bı.ışka hükOnıetçilerln Hueska villlye. 
tinden ve orta pirenelerden olun münaka
liıtını da tehdit eylemit bulunu)'or. vı. 
l'!;r t:1r:ırtan Fran 1mculnrın sol cenahı em. 
Allel .eli ına Rlrınişlir. Bu sure ile den ize 
do;tru yapıwo!durı lnurruıu ruhalça ba. 
PJrl ı :ı:ııhller<'klcrtlir. 

Siındl l~p:ınyonın muluııMeratı Kntıılon 
:ırıtn ın vcrccctU karara, rııukanmıet dcı cce
•lne \'C cenup ile olan muvn:ınlııısııu koru. 
:rahllmo~ine bağlıdır. • · 

Dar'IC'lona sakin ve normııtrllr. fşçtler 
son huva laorruzl:ırının sokaklara döklil
lü enk:ı:ı:ı temi:r.lr.mek ve ceı.elleri kalılır. 
m:ıkla nıeş~ulclür. llalkı muk:ıvcmele leş. 
Tik ic;ln ıliv:ırlara \•e knl<lırıınlara kireçle 
y:ııılar :r:ııılmıştır. 

Frnn~aııın hir miidoha1eaf thtimollerl 
etınrınılaki şayialar ısrarlı ılevam elmek
ledir. :\lanruııfih )'arı resmt Vanf(ııarclia f(ıt 
St>iesi Kıılnlony:ılıtarın Fronsız himo)·eııi. 

11i ılii)linılilkleri h:ıbcrlerinl acı acı tekzip 
eımcktcılir, 

S:ıhlllenlc hulıınnn Tarra1ton11 •e RMtt"1-
J"na ~elılrforl hugiln )'enlıien hava t:ıarru
ııına u~nım1ştır. 

)ja•lrit müdarıteri hen •~ınnvo,,. 
J,foılrit, 28 (A.A.) - Rö)ler bilıllrl)·or: 
&lu<lrit Şehri timdi )'n lnı:ı; hpunlollar 

ctır:ıfınılıın müılnfnn edilrnel.lcılır. Be) neı. 
nı ilcl nln.vın !fon nıfifreıelc:ri de ltaşka böl. 
~clcre gönılerilıni$lir. 

T . ."u Jp 'edılcn bir şPh~r 
Jlarsclon, 28 (A.A.) - Millt mMııfH 

Lıı! .. ıntı~ın!!l bir letılinine göre, PıtZJr ı;a. 
'•:ı?ıı dörı ıtnşmun laynyresi P.oscli Lıom. 
lı:.ırrlımnn .,., tamomen tnlırlp etmiştir. 0-
lcnTcrtn odcJI henüz lıelll deA'ilılir. 

Faslılar tspanyadau b.r şeh!r 
al ·fı'ar 

1 

Salnm:ınlcn, 28 (A.A.) - General Vugu . 
emin l.unıanılmıı ellınılııkl Faslı lolııııl ri
crıt etmekle olun hükumclçilcri tukip ede
rek bıı •kısnı11 Leriılaya girmişlerdir. 

Fra'<0ııu:1 mavaHa~<•vet:eri 
S::ırn~o"la, 2S (A.A.) - Fr:ınl<ocular Eb. 

re nehri üzerind..- mühim bir şehir olun 
)Jckneneznyı ve yukarı Arııgonda dıı Bor. 
ba'll royıu znpletm işlerdir. 

Frngayı da nihııycl bugün ö~leden son. 
Jıl f'le ge('irmişlerctlr. 

b;>ınyada öleıı İla'y:ın 
tavvorcci 'eri 

Roma, 28 (A.A.) - 'Ptfu110Jini T.iktör ın,·. 
yare mc)'tfanının 1!> inci yıldönümil mü. 
nao;ehclile bu meyd:ınıla t:ıyy:ırdcre bir 
gcı;it t<'~mi l'optırmıt ve \·ozHe kurlıanı 

ol:.ın ve lıllhas<ıa lsponynda mnldııl ılü~en 
toyy;ırecilerin ailelerine niş:ınlo.r verıuiş
lir. 

)s..,anya ·la~i İlalyanbr 
' l . çe.c . ı .3e... \ 
Pnriıı, 28 (A.A.) - Figaro gazefeıılndc 

bayan Anul )·:ızıyor: · 
"İno:ıili:ı; kabinesi tıaJyan lej:rnnerlerinfn 

İ!llpan~·:ıılqn çekiteccği hakkında ka!i tonh
hürıe bul•ınm:ı-ıı i~in Rl)mnyı lnzyilı et. 
mckleılir. l\lu'!olininin Frıınf:onıın ıııııznf

t.rlyellnt mütenkip bunlart n•l:nuıfü kn 
tıol ~ttlll ft tlnıdikl m!iı:ıkeı enin fsr:rı n. 
y:ı :mrıma<lr:ı"lınclııki ns!:çrl hnreki'ıt~n ne.. 
tlrc<ıi ne olur~a oio;tm, bir tarih te~hit e
dilıne~i üzerinde cereyan etmekte ol<l~ıı 
hildirlli)'Oll _: 

• 

Keza &ÖylendlAlne ılJre, fnıillı hOkft. 
meli, lspıın)·u<lan seri alınacak ra~lsl 
mürrezelcrlnln do~rudun doğruya memıe. 
ketlerlne sônderilerek. endişe edlldliU Teç 
hile, Fasa Kevkedllmemelerl hakkında te. 
minat istemektedir. Zira bu kuvvellcrin 
Faııta mevcudiyellerl beynelmilel bir tu
ylk vHılaın le1Jkll edebilecektir.., 

Erok 11aıeı .. oılnde de DoıtacU6 diyor lıl: 
.. ltal~·anın, Almanyanın cenuba dolru 

urkmuından ıonnedildiflnden farla endt 
şe,i oldultu görülüyor. lnıılltere ile tabu. 
cak bir anla!Jma akdi uzu~ _.,e Cekoıılo
vakya hııkkmda \•aıfyel alınmasından do-. 
layı Romaıfa pek ıiyoıte memnuniyet .RÖS~ 
lerilmeıl bu l'İl!!!~U~fa söze Çarpan ~il.met. 

lngllterede 
bir su'kost 

Belfaıt. 29 (A.A.) - Evvelki rece 
uat 23 de t~tb:fçiler tarafmdan tehrin 
merkesinde yapılmıt olan bir ıuikaıt 
..Ulster terakki perver ittihad fırkan.. 
bilrolan yakininde bir çok binanın ha • 
ura uğrabaama sebebiyet vermiıtlr. 

terdir, R:ışka alAmeller de ıikredilehiUr. 
Jıalya • Vugo~Jnvya anla~matar~nın ilk yıJ faaltyethıf, askeri hareklt mecbur et-
dönüml\ hu~usl bir hararetle teslt edile. mediği takdirde, asgari hadde indir· 
1ıeJmlşllr. ltab•anın, Roma protoko!lıırındıi. meğe gayret edecektir. 
A"usıurya lehine- oJorak derpiş edUoıt Trt. lngillz diplomatik mahafilmln bu 
ye~te llmıınınd:ıkt Jıerhe!!I mıntakavı AJ. Un b tl teb 
manya lehine· olarak terke lmrtar ·olma. m a~ e e arllz ettirdiğine göre, 
clı~ı bildirilmektedir.,. · - · • . . - Londra ve Parlsln birlikte yaptıktan 
Barse'ona bomba.tdıman'an :. protesto tesirden hali katmamııştır:Zt· 

Londra. 28 (A. A.) _ ·Sal~anka ra. Barselon, 21 marttanberi herhangi 
makamlan, Barse!onanm bombardı- bir bombardımana t!bi tutuJmamıotır. 
manı hakkında 21 mart tarihli lngillz arfeml mftf.Abale komilesl 
notasına cevab vermi§tiJ'. faaliyette! 

Diplomatik mahafilden öğrenildiği· Londra. .28 (A. A.) - ÖnUmllzdeki 
ne göre, Salamanka makaınlan, bu perpmbe günü, toplaııacak olan ade.. 
notada, bahriye tezgAhtan, harb leva· aıl mUdahale komitesi kontrol tesisi, 

znnı fa~rikalan ve asker! organtzas. ecnebt gönUllUlerin geri alınması ve 
yon do'ayısiyle Barselonanm ffllen bir her iki tarafa da muhariplik haklan. 
asker! hedef te~kil ·eylediğıni kaydet. tun ve~ilı:iıesl meselelerini tetkik eyll
mektedir. Maa.mafih, general Franko, yecektir. 

şimdiye kadar olduğu gibi bundan böy. t MUzakere!er İngiliz plim esas tutu
le de, Barselona Uzerindeki tayyare larak yapılacaktır. 

rılara karşı 'tesiri şaşmaz 

,tduğunu isbat etmi_~tir. 

• • A 5 p l .R 1 N in tesırınden emın 
lüllen El-' markasına dikkat ediniz. 

o!mak ~c;in 

... 

Çekoslovakyadan, Fransız gazetele-! 
rlne verilen bir habere göre, Pragda 
Alman devlet refaıinin bir adaşı bulun. 
maktadır. ismi Bruno Hit!er olan bu 
adam bir ticarethane bliroımnda me. 
murluk yapmaktadır. 

Geçenlerde, Brunoı:ı.un çalıştığı mn
esseseye, yahudinin biri sipariş ver· 
mek tizere telefonla müracaat etmiş. 

karşısına çıkan Bnıno da bir §8.]ca 
yapmak niyetiyle: 

- Ben Httlerim, demiştir. Ne em· 

rediyorsunuz '!' 
Pek soğuk geten bu şaka Uzerlne; 

ml1şteı-i Brüno Hitleri müdürüne ti· 
kayet etmiş ve işinden koğulınasma 

sebeb olmu§tur. 
Bunun üzerine Bruno da mahkeme

YE! mUracaat ederek işinden haksız ye.. 
re ~ıkanldığından şikayet etmiştir. 

Heyeti h~ldme onun Alman c!evlet re. 
isiyle hiçbir karabeti olmadığını anla• 
dib'lndan kendisinin haklı olduğuna 
karar vermiştir. 

Amerika 45 bin 
tonluk kruvazör 

·yaphrmak kararında .. 
Landra, 29 A. A.) - Deyli telgraf 

eazetcıılnin deniz mu~ablri, tngUi.%, 
Fransız ve Amerikan mütehassıslanmn 
tugün yeni bir müıavere yapacaklarım 
yazmaktadır. İngiltere ve Amerikanın 
11habet maddesini tatbik etmderi muh· 
temeldir ve deniz muahedesinin mezu· 
niyet verdiği 35,000 tonun 40,000 tona 
çıkarılacağı buhakkaktır. 

Muhabir lne-ilterenin 1938 ıeneıi i..ıı· 
pat programına dahil iki gemi bacını • 
r.ın 42,100 ton lıtiabmda ol.in "hud,, 
saf fıharp kruvazörü hacmini geçaıe&i 

muhtemel olduğunu ilave ediyor. 
İ>iger taraftan Vaıingtondan gelen 

haberlerde yeni Amerikan kruvaz8r
leıinin 43 Ut 45 bin ton hatrmnda ola· 
cağı bildirilmektedir. 

Kötürüm çocuğunu 
öldüren anne 

idam edil, _iyecek 

Bütün bu eefkat ve tedaviye rağmen 
çocuğunun çektiği ıstıraba tahammül 
edemiyen anne, tetrinisaninin 10 uncu 
gUnU son bir llmfdle, çocuk hastalıkla. 
n mUtehassısı Dr. Vininge mUracaat 
ediyor. Fa.kat aldığı cevab kat1dir: 

- Çocuğunuzun hastalığı gayrika. 
bili tedavidir. 
Artık betbaht kadmm bUtUn dU~n· 

ccsi, yavrusunun rahatça ölme&I etra
fında toplanmıştır. Yalvarıyor: 

- O halde, yavrumu rahatça öldür
mek için hastanenize kabul ediniz. E
ğer kabul etmiyecek olursrum.. onu 
biwıt ben öldüreceğim! 

Madam Munford, başka hiçbir keli
me söylemeden doktorun yanından ay. 
rılryor. 

Ayın yirmi birinci gecesi. Eetbaht 
anne polis mUdUriyetJ bina~mı:lan içe. 
ri giriyor. Koltuğunda yiinlil bir ku. 
maşa sanlmış bir paket vardır. Bunu. 
gilçlUkle nefes alarak, yeşil bir renk 
almış olan yüzünde bilyük bir ıstırapla 
masanın Ustüne bırakıyor ve anlatma· 
ya ba~lıyor: 

- O~lum, yatağında uyuyordu. Ha
vagazi musluklarındıııı en büyüğünü 
açtım .•• 

Polisler bu müthiş itiraf karşısmda 
derhal yerlerinden fırlıyorlar ve yav· 
ruya sun't teneffüs hareketleri yapmı
ya baı,hyorlar. 

Merhamet yUzUnC.en katil olan Ma
dam Munford biiyük bir ıstrrapla mü. 
dahale ediyor: 

- Beyhude uğraşmayın, artık iş lş. 
ten gec;miştir ! 

degıtdi. Bir ölü sessizliği içinde beklL' 
yen Balonda sesJ çınladı: 

- Kanunun hiçbir maddesi, merha• 
met yüzünden cinayet işlemeyi tecviz 
edemez. Adalet yerini bulacaktır. 

Ve öJUm kararları esnasında Mkfnı• 
terin giydikleri siyah tüllU takkeyi ba· 
şma geçirdi. 

Salonda insanın tüylerini d~~{en dl· 
keneden milthio bir sükut hükümler• 
ma ldl Mahkemeye kocasiyle beraber 

gelmiı olan madam Munford, bu Be. 

fer sapsan ytlzUyle polislerin arasın. 
da mevkut olarak aynlıyordtL 

• • • 
Son gelen bir telgrafa g8re Madam 

Munf ord İngiliz makamları tarafından 
affa. maıhar olmuı;ıtur. Kanun nazarın. 
da bir katilden başka bir şey olmıyan 
bu kadın bugiln bUtUn lngılterede en 
zavallı ve en betbaht bir anne olarak 
aıulnı&.kta.dır. 

1\lekstka petrolleri 
meselesi 

Meksiko, 29 (A.A.) - lktisa;d ve 
maliye nezaretleri ile millt petrol mcc• 

liai, petrol i§letme&ini idare cdegel· 

mcktc olan muhtariyeti haiz petrol 

departmanını ilga etmek hususunda mu 
tabık kalmı§lardır. 

Bundan böyle bütUn iatihsnl!t İ§l, 
milli petrol meclisine bağh olacaktır. 

tyi malUmat almakta olan maha!il, 
Amerikanın Meksika gilmüşU satın ı.ıl· 

mağı lnkıtaa u~ratmıw iti ile haddin • 
den aıın meşgul görünmektedir. Bu 

mahafil. Amerikanın gilmüı siyasetini 
terketmesinin ve bayıca glimüg mliı • 
t'1:1~illerinden biri olan MeksikayJ kont• 

rol etmemesinin ço!c müşkül olacağı 

~.-'lları söylliyor: ' mütaleaa.ru ileri sürmektedirler. Ayni 
- MUek!dlim. beni yaptıklarI'lt mu mahafil, bu mübayaata bir müddet IOD. 

dafaaya değil, bu i~i huzuru kalple iş- ra tekrar baılanacağı Umidini izhar 
ledi3inf eöylemt':ye memur etmiştir. · etmektt>:lirler. 

Mahkemede Munford'un avukatı 

Kendisi yaptığından kat'iyyen mütees- --------------
sir de3ildir. O bir anne olank va.zile. 
sini yapmı~. çocuğunu mUthlş ıstırap
lardan ve feci bir hayattan kurtar
mıştır. 

hte sizlerin katil dıımgamıı vurmak 
fstedltiniz mücrim börte bir kadındır. 

MUdafaa e:masmda muhakeme eni. 
hr ~artm tr·.kip edenier a-;tıyorlardı 
Jüri kısa bir mUzakeredcn sonra he. 
yeti Mkimeden "merhamet" istiyen 
bir karar aldı. Faltat hakim kat'iyyen 

23 NİSAN yaklaşıyor... ' 
Cumhuriyetin 15 ir.ci yılmda yavru• 

l:ı.rmızm kutlayacağı bu bayram evet· 
ki senelerden çok parlak ve fellliklJ 
olmalıdır. 

Yurdun istlltbal Uınldi o!an minimi• 
nilerimize ~n bir bayram geçirtmek 
için timdiden hazırlıuıa.lıın. 

ınUMmahakh cle.vrzı.nmak l!teğinde ••llllfll'lll•--•11111111•--llllllllmı 



29 MART - 1938 . g 

Su perisi 
Mih. Zoşçenlt.o 

....... ~1"1"1~-

Kim ne söylerse söylesin, memleketi
tnizde tekniğin çok ileri gittiğini kabul 
etı:neğe mecburuz. Halk bu teknik yc
lliliklere o kaıdar alıştı ki, bunların kar
§ısı:ıda hayret etmeğe bile lüzum gör· 
tnüyor. 

rı da va.I1dtr ki bu i~ onlara bir külfet 
gibi görünür. Alelllmum bu işle uğraş· 
m·mnr u .vmiyenlerden, tabii, bahset
meğe hiç lüzum yok .. 

Halbuki banyosu olan bir ahpabına 

lan kese süründü; ot tutundu .• Kimbi
' lir ne haltlar yedi .. Hatta galiba ufak 
tefek çama~ırlarda yıkc:ıdı .. 

Buim iki arkada§ müthi§ bir sıcak
tan ve boğucu bir su buharmdan göz· 
lerini açmağa mecbur oldular .• Birden
bire, ne olduğunu anlayamadılar. tık 

gözlerine çarpan §ey kesif bir su buha· 
n ve kanapelere, karyolalara ka.dar 
yükselen sıcak su idi. Terlikler, gaze
teler, diğer' ufak tefek tahta eşya, bi
rer kayık gibi, suyun üzerine yüzüyor
du. 

tahribat olmamakla beraber, mieaiir 
salonu baştan başa lierbııt olmuş, sıcak 
su bütün mobilyeleri, piyanoyu harap 
ctıniş .. Bu keyfiyet zarar ve ziyan mas
rafını bilhassa yükseltiyor. 

li'ak.:.ıt buna nğmen ba:ı:an öyle hadi· 
•eler oluyor ki anilik~eriyle, haşmetleri
le, herkesi şaşırtmaktan geri kalmıyor
lar., 

Kadın o kadar fazla içerde kaldı, ki 
Moskovalı operatörle diğer bckleyiciler 
can sıkıntısından uyuklamağa başladı -
lar . 

Mobilyc, piyano lafını şiden Mosko
valı korkudan titremeğe başladı. Gene 
titreyen bir sesle sordu : 

- Peki, para olarak bu zarar ve ziya· 
ru ne kadar tahmin ediyorsunuz?. 

Daha on sene önce, bugün çok tabii 
sayıt;;ı;ı bir hadisenın vukuu ortalığı kar 
tna kanşık edebilirken, bugün bu hadi
le peynir ekmek yemek kabilinden bir 
§eYtniş gibi görünüyor, 

Neyse, işi uzatmryalım .. Geçenlerde 
bizde, Leningradda vukua gelen bir ha
disenin hikayesine girişelim: 

gidip üç beş Jaf atmak; dereden tepeden, 
felsefeden. şur.IJan. bundan bahset
mek.. En sonunda da mükemmel bir 
surette yıkanmak ne keyifli bir iştir .. 
Yani sizin anhyacağıruz bu hem tica
ret hem ziyarettir. 

Sonra, iş[n en şık tarı:ıfı banyonun 
bedava ve beylik oluşudur .. MalUm ya, 
bedava sirke baldan tatlıdır. 

işte bunun için bizde, otele misafir 
gelmiş apablar pek sevilir. 

Moskovalı sinemacı da. bilhassa bu 
sebep~en ötlirii, bir ziyaret hücumuna 
uğradı. Gelen ahbaplar konuşuyor, gü
lüşüyor, en sonunda kirlerini otelde bı· 
rakıp gidiyorlardt. Zavallı sinema ope· 
ratörünün beş gün içinde anası c:ığla

ıdı. Fakat adamcağız dişini sıktı, ses çı
karmadt. Nihayet şimdi anlatacağım 

r~laket vukua geldi. ve her şeyi altüst 
oldu .. 

Nihayet bir buçuk !azıt sonra banyo 
kapısı açıldı. Kadın çıktı. ~dm, Mos
kovalı operatörün yakrn akrabası oldu
ğu için, tabii kimse ağzım açıp bir şey 
söyleyemedi .. 

Vakit epeyce geçolmuş, gece yarısı
nı çoktan geçmişti.. Bunun için sıra 
bekliyenlerden beşincisi daha fazla 
kalmak istemedi. çıkıp gitti. Fakat pek 
küstah ve pek inaçı olan altıncı misa
fir her şeye rağmen yıkan:nağa karar 
verdi.. Anl,•şılan herifin ertesi giln 
için yıkanmış olarak görmesi icap e
den mühim bir işi vardı. 

Ufak bir serseınl~cn sonra derhal 
vaziyetin ne oİduğunu kavradılar. Fa
kat suyun fazla 6Icak oluşundan ötü
rü musluğa yanaşıp onu kapayamadı • 
Jar. Nihayet sandalyeleri, mas<.ılan yan
yana getirerek, binbir bela ile, musluğu 
kapaya bildiler. 

Mühel'ldis lakayt bir eda ile: 
- En c:ışağı yedi • ıekiz bin ruhla ka· 

dar tahmin ediyoruz, dedi.. 
Yedi, sekiz bin rubleyi işidir işitmez ~ 

misafir oradan sıvışmak istedi •• Fakat 
bunu farkeden Moskovalı operatör, sı-
kı 81kıya onun yakasına yapıştı. Kils· 
tabın kaçtrullSına imkan vermedi. Otel 
idarecilerine hitap ederek ayni titrek 
sesle: 

Moskovah sinema operatörlerinden 
birisi, sinemaya ait bir iş için Lenin· 
trada gelmişti .. Bu sinema operatörü
rıu, Leningradrn en muhteşem otelle
rinden biri olan "Evropa .. oteline misa
fir ettiler. 

Bunlar musluğu kapaıdıktan ve su
lar da, esrarengiz bazı menfezler bula
rak ortadan çekilmeğe başladıktan la
sa bir zaman sonra otelin idarecileri 
sapsan bir halde odaya girdiler. 

- Canım, dedi, şu işi iki bin ru}:ılc 
ile halletmek imkaru yok mu? Piyano. 
:dan falan vaa:geçin ı Bu lüks bir şey ..• 
Biz diğer §eylere bakalım •.• 

Otel idarecileri: Siıaema operatörünün oteldeki odası, 
harikulade güzel, harikulade şıktı. iki 
l"ataklıydı. Banyosu, kalöriferi, halıla· 
t't telefonu, velhasıl her şeyi mükem -
ttleldi.. 

Böyle şık ve güzel odalarda misafir 
kabul etmek te güzel olur. Nitekim bi
~ sinema operatörüne de, dostları, 
ahpablan sıksık gelmeğe başladılar. 

Bu dostlar, ahpablar, sadece bir zi
l'aretle iktifa etmemişler; biz de her va
kit yapıldığı gibi, operatörün odasın
lci tık banyodan da faydalanmağa baş· 
~lar .• 

Bir akşam bu sinama operatörUne 
hemen hemen ayni z~manda altr misafir 
birden geldi. Dereden tepeden konu
şuldu. Y enıldi, içildi.. Nihayet ııra 

banyoya geldi.. Aksi gibi gelenlerin 
hepsi de yıkanmak istiyordu. Kavga e
decek değillerdi ya! .• Çabucak bir eıra 
teşkkül etti. Sıra ile banyoya ginneğe 
başladılar. 

Kadın çıkınca, altıncı misafir ban· 
yoya girdi. Banyoyu temizledi. ve sı

cak su musluğunu eıçarak tekrar od~ya 
dönıdU ve bıınyonun dolmasını bekle
meğe koyuldu .. 
F~kat vaktin fazla geç oluşundan 

ötüril lasa bir zaman sonra hem Mos
kovalı operatör, hem de altıncı misafir 
uyuyup kaldılar. Bir!si karyolaya, diğe
ri de kanapeye uzannuştı. 

Banyo kı:sa bir zaman eonra doldu.. 
Sular taştı, evveta banyo odasını 

sonra da Moskovalının odasını iıtill et
ti .. Az sonra da diğer kata akmağa 
başladı.. 

Otel idarecileri banyo odasını, ban· 
yoyu, alt katı tetkik ettikten sonra be
raberlerindeki milhendisle bir ıeyler 

konuştnCJğa başladılar. Otel idarecileri 
kcnıdi aralarında konuıurlarken, Mos
kovalı operatörle misafiri de kimin ka
bahatli olduğu, zarar ve ziyaru kimin 
ödemesi icap edeceği hakkında milna· 
k:a§aya giri§tiler. 

. Korkudan zorlukla nefes alan miaa
fır, ancak lark ruble verebileceğini, za
rar ve ziyanın alt tarafını da, önilne ge
leni banyosuna e.okmak budalalığını va 
pan Moskovalmın vermesi lamn gele
ceğini iddia ediyordu. 

- Sen bo§una üzülilyor ve pazarltk
l<X"a girişiyor!!un !.. dediler. Senden taz
minat istiyen var mı ki?. 

Bu sözleri i§iden misafirin rengi ki
reç gibi oldu. Demek ki ona yüklenmek 
istiyorlardı. Fakat bu korku çok ılirme
di .• Otel idarecileri sözlerine devam er 
derek dediler ki : 

- Sizlerin bu işte hiç bir kabahatiniz 
yok 1 •• Biltiin kabahat banyonun yapı

lışındadır. İ§in içınde teknik kusurlar 
var .• Banyonun ithiyat deliklerinin ıu 

alma kabiliyeti yanlış hesap edilm.i§ .. 

Misafirlerden Uç tanesi allminüt bi
rer banyo aldılar. Şıp§ak yıkandılar. Bi· 
rer çay daha içerek defolup gittiler. · 

Çünkü IJUramlr söylemeliyim ki, be
l!Üz bütün evlerimizde banyo mevcut 
değildir. Dı§ardaki hamamlara gitmek 
tc bir :ı:aman meselesidir. Sonra, bazıla-

Sırada dördüncü gelen ya§h bir ka
dındı •• Ustelik te bu kadın sinema ope
ratörilniln akrabası idi. Kadın banyo
ya girince saatlerce çı~madr.. Anlaşt· 

Fakat banyonun altına isabet eden · 
bu otelin salonu idi. Bu geç vakit, orıa
da kimse bulunmadığı için suyun akttı
nr da derhal farkedcn olmadı, 

Nihayet Mosko~ otel idarecilerine 
hitap ederek, titrek bir sesle sordu: 

- Zarar ve ziyaru kaç ruble olarak 
tahmin e~iyorsunuz, acaba?. 

- Burada, sizin odanızda esaslı bir 

Mühendis bir bilgiç tavrlyle ilmi ve 
fennt izahata giri§Ü: 

- Biliyorsunuz ki, dedi, her banyo· 

(Ltltf en sayfayı çeviriniz) 

'MARITTZ DO POMPArrını 

-------..... ---------------------------~--------------------..... ---istediniz!.. Bana gelince, benim tedbir
lerim alınmıştır. Elveda, kont! Bugün
iden itibaren siz, benim naızanmda mev
cut değilsiniz l. • 

Dü Barri, dizleri üzerine yıkılarak 

inler gibi bağırdı: · 
- Merhamet! itaat edeceğim.. 
Mösyö Jak omuzlarını tıilkerek: 
- Siz bir çocuksunuz, dedi. Yarın 

geleceksiniz, değil mi?. 
Kont ayağa kalkarak cevap verdi: 
- Eveti .• 
- lki davetiyeyle .. 
- Bu davetiyeleri muhakkak bula-

cağım! .• 
- Bir t~esi şövalye d' Assas için!. 
- Evet.. Evet!.. 
- Diğeri ide madam. la kontes dil 

Barri için!. 
Bitkin bir hale geİmiş olan kont ü

mitsiz bir baş işaretiyle cevap verdi ve 
içinde müthiş bir hiddetle dışarıya çık-
tr .• 

Mösyö ]ak, bir kaç dakika, dü Barri
nin uzaklaşmasını bekledi, sonra ka
pıları kapadı, perdeleri çekti ve gizli 
dolabı açarak içinden çıkardığı bir kaç 
kağıda bir şeyler işı:ıret etti. 

Sonra da yirmi kadar mektup yazdı. 
Bu muhtelif işler, onu akşama kad.ır 

meşgul etti. Saat sekize doğru da ye
mek yedL. Yemeği hemen hemen değiş
meyen hep ayni şeyle':den miltefekkH
dir: Bir çorba, bir balık. tavuğun ha

ifçe kızartılMJş beyaz eti. Su .. &:ıbahlarr 
balığı, taze sebze, tavuğu lda biraz et 
veya yumurta istihlaf ediyordu. 

Mösyö Jak, gölge gibi sessiz bir uşa
~ın getirmiş olduğu bu miltev-azi ak
şam yemeğini bitirdiği zaman, ortalık 
epeyce karartnı§tı .• 

Bunun üzerine ayağa kalktı ve not
larla dolu küçük bir clefter1 tetkil.t e1 · 
tikten sonra dışarıya çıktı. 

Karışık ve dohnbaçlr yollardan ge
~erek eski Bar sokağına geldi ve gö
rünlişte fakir bir eve girdi. Etrafta her 

§CY karanlık ve sessizıdi. Evde her ıey 
uyuyor gibiydi •• 

Mösyij> Jak, bilatereddüt, hiç bir 1§.m
banın aydınlatmadığı bir avluya girdi 
ve p~aklık vazifesini gören bir ipe 
tutunarak çok dik bir merdivenden çık
mağa başladı .. Böylece evin en üst ta
rafına vardı, bir an tereıddüt etti, son
ra bir kapıyı vurdu. 

Bir kaç saniye s~nra kaıpı açıldı ve 
elinde bir lamba bulunan genç bir kadm 
meydana çıkarak, bu beklenilmedik va
kitsiz ziyaretçiye hayret ve tecessüs 
dolu nazarlarla bakmağa başladı. 

Mösyö Jak şapkasını çıkardı, eğildi 
ve hürmetkar bir ;esle şöyle 11Ciedi: 

- Matmaa:el, vaktin geç olmasına 
rağmen, sizi bir kaç dakika ri.dlatsız et
meme müsaade eder misiniz?. 

Matmazel!.. Vaktin geç olması 1. Bu 
iki söz genç kadımn dudaklarında, ça
bucak z:cıptedilen bir tebessüm belirtti. 

- Buyurun, mösyö, dedlı Ben hiç 
bir zaman rahatsız olmam •. Tabii bil· 
hassa, bu geceki gibi yalnız olduğum 
zamanlar ..• 

Mösyö J ak içeriye girldi, genç kadı
-0ın gösterdiği bir koltu~a oturdu ve, 
kendisine h:ı:; süra't nazarla, evvela o
dayr, sonra da kadını tetkik etti.. 

Yan salon, yan yatak odası olan bu 
odada, .oldukça güzel bir yatak, bir pi· 
yZıito, koltuklar ve İspanya somakisiyle 
örtülü dııvarlarıda bir kaç yağlı boya 
resim vardı .• 

Bütün bunlar 1eskiydi ve u~taca giz· 
lenmiş ve süslenmiş sefalet kokusu his· 
settiriyordu. 

Kadın son derece güzeldi. Bu, genç
lik içinde parlayan ve san saçltıriyle si· 
yalı kadife gözleri, harikulade güzel bir 
tezad yapan nefis bir mahl\ıktu .• Üze
rindeki tuvalet, böyle bir kızda göril· 
lünce hayreti tahrik eden bir zevkiseli· 
mi gösteriyoıtıiu .Bu kadm gayet ser
best bir zarafetle konuıuyor ve sesinde 

5cı,iiyorduk •• Emirname muntazamdır, 

Bunu kendiniz de söylediniz. 
- Evet, muntazamdır, çok munta

.zam! •• 
- ~u halde, §()valye d'Aısas'1 alıp 

götürebilirim. • 
- Mesele mühimdir. Tabii takdir e

dersiniz ki, onun serbest kalmasını ben 
de isterim. Fakat ~ öyle garip şey· 
ler oluyor kil Mesela fa.rzcdin ki her 
ıcy başa gelebilir 1 Farzcıdin ki kralJa, 
mösyö Berrinin imzalc:ın: sahtedir. 

Mösyö Jak, bu şüpheden hiçte haka
ret manasını çıkarmamış görünerek ce
vap verdi: 

·-Mühürler var!.. 
- Evet, biliyorum, mühürler var!.. 

Fakat kralın imzası taklid edildikten 
sonra, bürolara da peka.ta girilebilir ..• 
Bu okadar kolay kil l Mühür alınır, ba
sılır .• Ve i~ te ~ı .. 

Mösyö Jak, gene hiç kızmadan! 
- Filhakika bütün bunlar mümkün 

ıeylerdir, dedi. Şu halde ne yapmak 
niyetindesiniz?. · 

- iki şey yapmak niyetirudeyim, 
mösyö Jakf •. 

Dedi ve ayni zamanda, bir zile bas
tr .. 

Hemen akabinde, mösyö Jak, gelip, 
sofada duran bir çok askerlerin ~yak 

se;lerini duydu. Fakat olduğu yerde 
hcıreketsiz durdu. Hapisane müdürü -
nün gözlerini ayırmadığı çehresinde 
görülm.iyecek kaıdar hafif bir sararma 
belirdi ve mösyö Jak sakin bir sesle 
Bordu: 

- Nedir bu iki §ey?. 
- Evvela, bu vesikanın s:ıbte olup 

olmadığını tahkik etmeliyim ı.. 
- Bunun için ne kadar zamana ihti

yacınız var?. 
- Üç gün .. • 
- Uç gün çoktur, mösyö. Mahpus 

derhal bana luımtlu. 
Marki dö Makol· hayretinden dona 

kaldr .• Karşısındakini, gizli bir şekilde, 

sahtekarlıkla itham etmekle cı:diğini 
.zannddiyordu. 

- Cür'et göstermek istiyor. Ona 
müthiş bir darbe indireyim de görsilnl • 

Diye düşündü ve yüksek sesle devam 

etti: 
- lkinci şeye gelince.. 
- Ha 1 Evet.. Şu ikinci §eyi görelim... 
- İkinci şey namu~u ve iyi bir halk 

adamı olan sizi en gizli, bir hücreye at
maktrr ... Ta ki... 

-Ta ki?. 
- Ta ki, bir mahpusu al!kadar eden. 

böyle tnühim bir vesikanın, ne §Ckilde 
bir Prusya casusunun eline geçtiği an

laşılsrn I .• 
Hapisane müdürü, bu ı~Ierle bera • 

ber, çağınn1' olduğu askerleri içeriye 
sokmak için kı:ıprya doğru yürüdü. Fa· 
kat mösyö Jak, bir yıldırım sür'atiyle, 
bu kapıyla hapishane mUdürünUn ara· 

srna atıldı 1 
Alçak, ateşin ve bir nevi kuvvetli 

haşmetle dolu bir sesle şöyle bağırdı: 
- Diz çök! Ve af dilet .• 
Mösyö Jak bu sözlerle beraber, ta· 

savvur edilemez bir vakarla, i§aret par
mağmda, kocaman yüzük taşı parIİyan 
elini ona doğru uzattı. 

Marki, bu yüzük taşmm üzerindeki 
esr.:wrengiz işaretlere şaşkın nazarlar at• 
fetti. Sonra, bu nazarlar, dehşet içinde, 
onun çehresine kadar yükseldi. O za-

m:ı:ı bütün vücudu asabi ürperişler için
ide sar.ııldı ve dizleri Uzerine yere yıkı· 
tarak kekeledi: 

- Reis t.. Cizvitlerin bUyiik tefi 1. 
1 

1ıfarki dö Makol dehşet içinde ım· 

nldandr: 
- Oh! Mukaddes pederi Muk.OOd~ 

peder! Af!edin, affedin!. . 

Peder, sakin ve amirane bir ı«;sle: 
- Sükuti dedi ve kalkın! .. 
Hapisane mlidürU Alelacele itaat 

etti: 
Cizvitler şefi de; 
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Uzun boylu bir ıntsınız. Sol elinizl salt 
eliniz kadar kolnylıkln lmllnnmak lmkAnı

na mallksinlı. Uysalsmıı. Ve tanıdıklan
nmn yardımına ko~mnktan zevk duynrsı. 
nız. AUevt hlr sıkıntınızın mevcut ald~
nu tahmin cdlyonım. Eski yazılarınızdan 
bazı parçalıın da s6ndcriniz. 

-605-

Y.A.B.11: 
Hayatınızın itidal Uc karar \"eri1eceJc bir 

hAdlsest önfinde bulundu unuzu, yazını:a. 
(fan ıuıladım. As:ıbl TC heyecanlısınıı. un. 
tan dik.kot. cıı:tTet vo fruıliyctlnlıi bu h6-
<!iııenln olmasına ~/Jl:ımış bulunııyorsu. 

mu. Size ailktı.nct ve sabır la\·sire ederim. 
BJrçok dcrnıor, fsteıliklcrimizln olmama. 

nun ilst kısmında bir takım delikler var
aır. Bu delikler, banyo ağzına kadar 
C!olduğu zaman suyun fazlasını alıp, bir 
boru ile aşağı nakletmek vazifesiyle 
mUkelleftirler .. Halbuki burada ufak 
bir herap yanlıflığı olmuş.. Delikler, 
bütün auyu istiap edememi§ler.. Tabi
atiyle fazla su, kenarlardan taşmı:ı, ve 
bu müessif vak'a meydana gelmiş! .. 
Böyle bir fe15.kete sebebiyet verdiğimiz 
içln arfmızı çok rica ederiz.. Bundan 
sonrada bu gibi geylcrin tekerrür ettni
yeccğini size vaad ederiz. 

Bu sözleri jşiden misfir, mühendisin 

ellerine sanlmak istedi. Fakat Mosko
vaiz operatör buna imkan vermedi, Ca,. 
nı sıkılını bir insan tavriyle: 

- Peki, dedi, ya bizim ziyanlanmızı 
kim tazmin edecek? Benim terliklerim, 
bavullanm mahvolmu§ .. Sizin teknik ku 
sur!annızın cezasını benim çekmem re 
va midır?. 

sı., onların vaktinden evvel olmalarına c:ı
lışmıunızdandır. Gencslnlz, ya~ınu: 30 el
nıfındndır. Kolunuzda bir arıza olması 
muhtemeldir. 

-606-

5%3'= 15: 
Orta yaşlısını:. Yaşınız 40 etrafındadır. 

Boyunuz kısa denUebllir. tyl kalpli ve ze
ki bir ıatsınız. Halen evli sôrlinmQyor
sunuz. Belki nyrıldınız. GOnderdiğlniz za. 
tın yazısuu tahlil ettim, netice şudur: 
O ı:ıt, oahsl menfruıtlerlne pek dllşkfuı, 
zcvkJ ve her şeyden istifade etmek ütlyen 
bir knroktcnht ir. Çalışkandır. Dunlnrı 
batırhynrak fş htrliğlnde dev:ım edebihr. 
siniz. 

-607-

K. P. O: 
Ur.unca boylu, doTsun •ücutlu •e gene. 

Otel "darecileri: 
- Bir istida veriniz, dediler, hemen 

zar.:ırlarmızı tazmin ederiz •• 

Operatör ertesi gün zarar ve ziyan

larına mahsuben kırk altı ıu.blc para aı.

dL Misafir de' teknik kusurlar.. dm 
istfida etmek sarcltrinc tevessül etti. 
O da bir istida vererek zarar •e •iyan· 
lannın tazminini istedi.. Fakat rece 

yansı bir ba~kasımn odasında bulun -

mak haklam haiz olmadı~ı i~in istedik
leri reddedildi. 

Maamafih pi§kin misafir, sıcıki hiç 

bir §CY olmamı gibi utesi gün geno 
otele damladı .• Moskovalt operatörün 

1 bütUn mlimanaatine rağmen mlikenune
len yrkaııdı .. 

Fakat bu defa ''şu perisi,, ııi Urküt
mcdi. 

Ru çaldan ~iren: Ferah FERRUH 

CeYapları ffftn 

Profesör S anerk 
arafo:oıı ve Grafometrı 

mUtehassısı 

........... ._ ... ...._ .................... . 
siniz. Memur olacaksınız. Muhitinizden 1 
memnun deailslniz. Evde de rahat edemf
Yorıunu:r: zannederim, bu yüzden çalış

m:ılarınııda beklenen intizam yoktur. Ev
nld ev huzurunu behemehal temin ebne
lislniz. Dikakliniz de kuvvetlctndirilmeAe 
muhtaçtır. Yorgun ve mütereddit bir kofa 
ile muvuffak olmıı:nın zorluğuna ıslı de 
kabul edersiniz. İçkiden de nz!Jeçlniz. 
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S. R. V. t: 
Gcnçsirılz, zeki n faalsiı\lı:. Başkalanın 

kendi mcnf:ıntlnizc yırradı.kları mllddetçe 
istcrslı\lz. Görfınüşe bilhassa ehemmiyet 
Tcrirsiıııı. Gilıel ynzdıaınızı -.e hatti sll
zel aöyledlğinlzi de tahmin ederim. Size 
her zaman g!lveııllemca. Bu, taraftan da 
billndillı için siıden çıkacak menfaati oı. 
mıyanl:ıMn ~ızı ihmal eıicblldikle.ri sık sık 
garülür. Eskt Jtf~·:ıtlara b~h lllmamanıı1 
bftdiseler linilnde &...ılayhlda knrarlar vett
meniz.I kolııylaştırm.ıktadır. 

-OOD

Arikara. Ş. M: 
Gençslnlı, ynşınn: !O etraftndııdl?'. U

zunca bo~lusunuı. Hareketh:riniz de ya. 
Taş ve n/Prsınıı. Dir 'eyi bir çok defalar 
düşünmek Adctlndesinlz. Aldatılmaktan al 
danmnktan korktttaumız ictn ya karar ve. 
remcz veyn knTarlarını~ tatbik edemez 
bir hnld~sini:ı:. Aldanmak korkusilc ~1izd~ 
y{lz hareketsiz knlm ktansa yüzde yirmi 
•ldaıımııb rııa göstererek yüzde r;eben 
muvarCıık olmak daha iyidir. siz ne dcr
slntz1 

~ıo

Beuımt.. U. 13: 
Gmcslnlz, yaşınız 20 .. 25 olacalttır. He

nüz tahsUdc olduğunuzu ııöyliyebilirim. 
Zeki ve. c:ah,kıın ınız. Yalnız bayatınızd.t 
bir sevgi mühim ve şln:diki şeraitte mı>nfl 

tarzda rol oynnmnktndır. Hnyntınız, b:ltl:in 
d1kluıtlmld a"nf zamanda ild oeye- ;-crmc
Ac müsnlt d Udlr. Ya tııbsilinl!l 
aevSinlzl ön &afa alın~ mectııı. s uz. 
Maddl vnılyetlnlz de J)i olınadJiıne EN 
tercih cdcceAinlz, tııhsiliniz olmıısıdır k • 
matindeyfm. 

lO MART - ıoss 

MA.ttRTZ DO PO .:PADUR Jlf..A 'RKfZ DO POMP ADUR eı 
_____ ....... __ .... ________________________________________________ __ 

- Balan, dedi, bakın oğllll'Il, sizin 
inadınız beni neye giirUkledi •• Siz be
ni, kendimi meydana çıkatmağa mec;. 
bur ettini% .. 

- Ah 1 Monsenyör, kim ihtimal vere
bilirdi ki.J 

- Dil§5ı:ı.ün ki, tarafmızdanı bir .ihti
yatsızlık, meş'um neticeler tevlit ede
bilir. Biliyorsunuz; ki Fransız kralı bi· 
.ıim mukaddes ccmiyetimizdcn nefret 
eder ve korkar!.. Eğer benim Fransa
cfa.- Paristc olduğumu bilse, kimbilir, 
belld de beni bir de-.rkt hapisancsine at
tırır •• Tabii bu takdirde bu bapisancnin 
müdürü artık siz olamazsınız .• 

- Ah l Mq'um şüphe_ Kafama ıir· 
mf J olan mc§'um şüphe! Bunu hl; bir 
zaman kemli kendime affetmiycceğiml. 

:Makal, bunlan söylerken, ayni za
manda, mc~ur ziyare-tçiye hürmet ve 
tazimle karışık bir dehşetle bakıyordu;. 

Cinitlcr ıefi : 
- Evet, dedi. fakat ben sizi aff cdi

yorum .. Bilikis aizin zeklnrz, intikal 
aur•atiniz, sizde bilmediğim meziyetleri 
gösteriyor_ Ve bu meziyetlerinizi kul
Janaoaığmı.. Söyleyin bakaymı oğlllmt 

tarikatın laik kısmında hangi dcrcce~i 
ifga1 ediyorsunu:T. 

- Yedinci dereceyi, monsenyör .• 
Yllbek llicenaplığınız eaycsınde, bun· 
dan U~ sene evvel sekizinci.den yedinci
ye geçtim.. 

- Pekala, bugünden itibaren be!inci 
:lereceyc geçiyorsunuz.. Yeni vazifele-

rinizi •c haklannm size mösyö dil 
'Barrl söyliyecektir. 

- Nasıl! Bu kilçiik pir mi?. 

- 'Oçüncü derece, oğlum! .• 
Marki dö Makol hUnnctle eğildi. 

- Bu derin bir adamdn ve sizi bir 
kaç gUn hayrette brrakacaktrr. Bu adam •cr halde airin ımirinizdir. Ben ona ta· 
- t a bbn, m de yeni vaziyetinizle 
.. yet peyda etmf§ olursunuz. 

- Size Msrl teşekkür 'tmeli, mon· 
ıcnyörl., 

• I 

J 

- B.zim tarikatimize hizmet ederek. 
oraya girdi!iniz: zaman iradeaiz bir ka
da vra gibi bu tarikata ıı.zdık kalarak 
bilamünaka~a itaat edeceğinize dair et• 
tiğiniz yemini tutarak 1 • 

- Onun için yaşamaf9 ve öln:ıeğe 
hannm!.c 

- PekaIA, oilum •• Sizi tanıyorı.ım. 

ıizi ıözterimle takip ediyorum.. 
- Sizin yüksek Alicenaphğmu:dan 

mahcubum, monsenyör •• 
- Artık bundan bahsdmiyeli.m. Pa

riste vuku bulması icap eden bir i§ i~in 
tallnıat alacaksınız. Halihazua gelin· 
cc, size verilecek mühim bir emrim var~ 

- Hazınm, monsc.nyiir-
- Çok güzel. işte vereceğim emir: 

önünilzıde bulunan ıalısiyetin kim oldu
ğunu aerhal unutun, hem de öyle unu
tun ki, hiç kimse. batta siz bile. ıizin 

kiminle konuımuı olduiunuzdan 
kat'iyen §Uı:he etme5in .• 

Şef bu emri verir nrm~ Baatiy ha
pisanesi müdürü, bic an için<le, müte
vazi halk adamı mösyö Jakm karıı~m -
daki eski vakur ve istihfaf edici tavn· 
nı tilındı. 

Mösyö Jak, yüzük taşını iç tarafa 
çevirmişti; Cizvitlerin büyük tefinin 
hayali bir anda kayboldu ve or~a ar-, 
tık, mütevazi mösyö Jaktan başka kim
se kalındı. 

Marki dö Mako~ kapıyı btuat: açt.l.. 
Sofa. bir zabitin kumandasında bulu• 
nan askerlerle doluydu .. 

Hapisane müdürü orada duran sivil 
bir memura: 

- Möeyö lö tövalye d' Aesan ait tah· 
tiye varakasını taıuün celin 1 •• 

Dedi ve zabite dönerek il!vc etti: 
- ~ana 214 numarayı getirin: Kral 

onu affediyor J •• 
• 

On dakika tonra f(Svalye d'Assas, 
hapisane müdürUnUn ~nUne gelmit ve 
bUtUn formaliteler ~ılnut olduğun

dan Bastiyden çıbnıgtt. 
Ası:na köprüyü geçince, b\1 bcklcnil· 

medik hürriyetin verdiği sevinçten ~- 1 1 
deta saranuak §Övalyc, derin ncfealer 
alimğa bqladı ve şöyle mırıldandı: 

- Ya Rabbim, ne glizcl bava! Pariı 
de ne kadar güzeli Yap.mak ne iyi bir 
ıeyL. 

Ve kendisine gUlümsiyerelı: bakan 
mösyö Jaka dönerek il~YC etti: 

- Size tqckkür edebilmek için ne 
yamınamı istiyorsunuz?. 

K&yö J ak, sakin bir sesle ı 
- Mea•ut olmanızı!. ı 
Diye un.p vererek, satıde.tten ear

hô§ ve bu meçhul adamın prip ve es
rarengiz halinden biru p.ıkm. bir halde 
kalmıt olan f(ivalyeyi yalruz bıraktı .. 

D' Ass:ıs kcndisiui toplairğı zaman, 
mösyö Jaka yctiımck istedi. fakat o ar
tık, Bastiy civanndaki dar ıokaklar.ın 
birisini dönerek kaybolmuştu. 

xvn 

ÇAPKJN KIZ 

Mösyö Jale, Fuan aok~mdzıld evine 
girdiği saman. ~sına kadar bo~uuı 
bir prap titesiniıı kaJ'§ısmda oturan 
\'e kendisini bekfryen kont dü Barriyi 
ora:ia buldu ve: 

- İfte her ıey olup bitti, dedi. Sizin 
amansız dil§manmız hürriyetine kavut
tu. Fakat, tedbirsizliğ~ lüzum yok, de
ğil mi? Dü1Unün ki şövalye d'Assas 
bundan aQnra dostunn:dur .• Benim de 
~ostumdur t. 

- Belki '3iz~ doatunuz t Fakat ... 
Mö,yö Jak, dil Barriye sert bir na

zar twtfederek: 
- ~izim, dedi, ıarap siıe isyankar 

dü§üncolc.r telkin ediyor .• İ§te aize vaad 
ettiğim bir bono daha!.. Ovcm alayı 

bayraktannın dostu olmanız için be§ 

bin altın, hi~ te a~ bir ~y değil 1 .. 
Dli Bzırd ken.disine uıatılan kfiğfdı 

kaparcasına aldı, cebine yerle§ti&idi ve 
eğilerek: 

- Peki, dedi, şövalyenin d~tuyum.. 
- öyle dostusunuz ki, ona, belediy~ 

deki büyük balo için bir davetiye bUla· 
cakluıu •• 

- Fakat bu baloya eıncu atlray er• 
klniylc yilksek memurlar da"Vct edili .. 
yort .• 

M8sy15 Jak soğuk btr taYirla: 
- Bu beni alakadar etmez, dedi. Ya· 

mı bana davetiyeyi getirin, ha!.. Ak
lımdayken söyliyeyim: Bir genç kız 

için de bir davetiye lazım.. Size takdim 
etmek istediğim bir genç kız için.. 

- Güzel bir kız mı?. 
- En dindar adarıılan bı1e b~ta.I\ 

çıkaraack kdar .• 
-Asil mi? 
- İllmi sadece Jü!yet BekUdOr. 
DU Barri başını salladı •. 
Mösyö Jak da devam etti: 
- Tabii davetiye Jillyet Bekil na

mm& olmıy&caktır. Onu asil göst~rectt.lı: 
bir isim takın .. Meseli .. Neden onun ia
mi kontes dil Barri olmasm?. 

- Fıı.kat ben evli değilim kit .. 
- Bundan ne çıkar? G J z 1 i c e 

e v 1 e n m i ş olursunuz.. Hu
susi bazı sebepler kontesi Nr müdd"t 
saklamağa sizi me.:bur etmi1 ol r. Bu 
ıayia onun üzerine nazarlan eclbeder, 
ve belki de kral onun gUıelliğini görOr, 
Beğenir .• 

Dil Bnrri,bir ölU gibi sarannlJh .. Son 
bir isyan ıluydu .. Bu isyan viodtın isya• 
ru değil. fakat "asaletininu azameti •e 
gurunıydu... 

Dl lerini gıcırdatarak alçak sC91c 
şöyle dedi: 

- :Möcy8, benden bu kadar fazla 1ey 
istı:memeğe dikkat edin l .• Beni isyana 
sevketmrkten sakının l •• 

- O zaman ne olur?. 

- O zaman, mösyö l .. Her ne bahasx• 
na oluna olsun.. SCSyliyeceğim .. 

- Mukavelemizi mi? Eh !>Öyle • 
yln ! .. Böylece herkes öğrenmiş oleıeak 

ki siz, bir Prusya casusu olarak öln:lek 

rn 
ta 
nı 

1 

il 

ııa 
hi 
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Sönmüş volkana 
düşen çocuk 

_... Baştarah 7 lncidt' ı 
bir mektep ö~relmeni kuyuya inmiş, iki· 
de b!rılc üzerine dökülen torır:ıklara ve 1 

şacak nzfyete gelinceye kadar tedavi edi
lirler ve onlara geçinecekleri para temin 
edilcr. Baznn borçların ödcndlli, ufak iş 
adamlarının •e ticaret erbabmm ııerıruı
yelerinln arttırıhhitı, aylıklı kimselerin 
ellerine sermaye verilerek I~ hayatına a-

........... ~ .~.,- -· 

Eski ananelere sarılmak, terakkilere 
yanaşmamak 

Medeniyetin bDtUo nimet ve lef afetlerine yilz 
çevirmek demektir 

SAVIN BAYANLAR: 
Tees&Ufle söylUyorum, lıal! bazılar ımızm aylık temizliklerinde kullandı~d&· 

n bezler, Pamuk tamponlar, mikrop ve fel!ket yuvalarıdır. Sakınınız ve 
da.ima. eihanm müdrik bayanlan tara.fmdan eilkranla kaf'Dılanan hakiki 

herun l>ir çöküntü ollında kalmak tehlike
ıinc maruı bulunduğu halde bu feci ölilnı 
tehlikesine a!Jırmamış, f.'.lmnm iki saat 
kuyunun dibinde kazma, kürekle çalışmış, 
rukarıdnn sarkıtılan bir kovayı çli:-Unlü 
loprııklarla doldurarak iki kazazedenin bi
rini ölmüş olarak diğerini de diri bir va
llyeıte kuyudan cıkarlma~a muvaffok 
Olrnuştur. Bu cesur 11d3m kuyudan çıktııtı 
•nda bir toprak çökiintfisü dnha olmu,, 
ku~ u kısın en knpanm ıştır. Kernecl komls. 
Yonu bu adamı altın mndalye ile taltif et. 
11ıiştir. 

tılmalıırının temin edildi!ıl olur. B.unlara 1 
ait çocullirın tahsillerinin ikmali masra. 

fı deruhte edilir. Komisyonun müfettişleri 1 FEMi L ve BAGLARINI 
sadece m(lkA!atlandırılacak kimsenin ona ·-!!!!!!!!!!!!!!!......::_:::_::::':.:: .. ~:.:~~~~:~~~~~~~~~k~o~l~I a~n~1~n~1~z~_!!!!!!!!!!!!!!!!!! bihakkın tdyık olup olmadı{tnu deAil, onun • 

Başknemı kurlttnrken ölen!er 
.tkseriya madalye, milkıUatın en ehcm

rrıı:...ehlı tararıdır. Böyle bir kurtarma sı. 
ra,mda h:ıyatını klJ'Ybedenlerin nlft>lerine 
~:ış h:-J;lıınır. SakallarırınJar trkrar cnh-

rneylllcrinf, lstldııtiarını da teshil ederler. 
Onıı yapılacak yardım onun istidadını ı. 
lerletmesine h6dim olacak bir yardım o
lur. 

Kahramanlar, fednkArlar ne tip adam. 
!ardır diye sorarsanız ~öyle bir ce-.ap •e· 
rilebillr. Onlıır hiçbfrJmlıden farkı oJmı
yan insanlardır. Hepimiz. sırasma ıöre, 
ve belki de farkınd'l bile olmıynrak büyük 
ce~aretler göstermek tıassasını taşını. 

ı-··• .. cıuı 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altuıda (ölen Franaıı kitapçısının) yeri ft arkadaki 

depolan kiralıktır. 
r· !e1tirilmck anrctiyle 150 metre munbbabk bir meaahı elde edllebi· 

lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mOracaatJerL 

-----------------~------' ------- -·-- - -------------------

Hepsine 300 lira bedel tahmin edilen Ortaköy vapur iskelesi sokağında 8. N. 
a hlecidiye mektebi enkazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmu§tur. Şart• 
!laınesi levazım müdiirlüğlinde görU!ebiJ ir. istekliler 22 üra 50 kuruşluk ilk t& 
binat makbuz veya mektubile beraber 7-4-938 perşembe gUnU 88.&t 14 de Daimi 
t?ıcümende bulunmalıdırlar. (İ) (1572} 

B.:-ykoz Umuryerinde Neft sanayi a.n onim §irketinin belediye vergi ve resim .. 
·ler lı ... r::ımdan dolayı Umuryerinde tahtı hacze alınan 24322 kilo motörinin 30.3.. 
·933 ÇJ.rşamba günü saat 14 de Umuryerinde açık arttırma ile aatılacağı llb o-
lunur. (B) (1549) 

Y[N i T[SliMAT 
iLMüMABERLE~iMiZ 

~= :::::::::::: :::::c::::u::::&:m11z:::::::: ::.-.:::::::::ı 
:i oı, uok.oru il 

Ooı, tor Feyzi Ahmed il /\ cali PAKŞ' li 
Deniz hastanesi cild \'e zübrevt bıuıta. !: e l !! 
ııkJ Uteh 

!i Haata""°ını berıün aabah taat ii 
iİ 10 dan aktam 19 a kadar kabul eder 

.. 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKİYE iS BAN KASI • 

ş Q k Q 1 ak Si n • lstanbol GOmrDklerl BaşmlldOrlDğDnd~o ı 

1 
6418 kilo komple canbaz vagonu ve e§Yast eşya vagonu 7812 K. muhteilf de-

En muan.nid kabızlard~ bile tas~ mir eşya 2450 K. sırlı abdeshane levazımı ve su deposu 385 K demir dokuma 
katı leu.eti gayet lltif raklbsız makine aksamı 95 adet demir bonı 1173 kilo deniz motörü ve sandal 1~ K. bt· 

mllshil nek otomobil 454 K. porselen elektrik ve kalorifer eşyası 650 K. alilmınyom ve 
Çlkolatasıdır 1 pirinç eşya 482 K. sellüloit varak 380 K.rnstik eşya 2838 K. cam eşya,. ve ıtşe 130 

Eczanelerden a.rP~nn1-,: , K şarap 600 K. ağaç eşya 178 K. mUsta.hzaratı kimyeviye ve mıaıye 152 iL 
mukavva mamulatı eşya 125 K. te18. me113ucat, 560 K. ipek ipliği ve eşyası 2M 
K. Tömbeki 90 K. yün ve pamuk ipliği 454 K. sargılık kiğrt 158 K. yU.n me~ 
cat, 198 K. yün peliiş 2775 K. topu boyalı fa.soneli merserize muhtelif pamuk Ooklı11 

Hafız <~mal 
IAU\MAllıı tl~KIM 

Dahi/iv• Müteh"•ft• 
Pavı rfl&D oqka cflnlercte ~·~ llOftrı 

.. ı 1 :ıı,6 ı.ıı e "' ıu111ar latAtıhul 111 oıvaıı: 
voıuntıa t U>t I aun111ra11 rıuıru.ı 1111tıtl'e.-dndı 

"IUtaıaraıu k•"UI •1'ır ti.alı cı.ımarteaı K11J 
•ert '18~ "9.6 12'" MAllerı ruııuıtı fUkur11vı 
IDab.USlUI. MUllJeDeıı.tle •e ft teletOD 

mensucat hakkındaki satış günleri nannnız Son Telgraf Ga~inln 15..3.938 
gUnlü nUshasmda yazılıdır. İsteklilerin bu gazeteyi okuyarak satıaa. gelmeleri 
ilin olunur. Tel. 23219 ( !'J20) 

arı m assısı... •• 

1 Pnzarıian manda herJ:On öğleden wnrıı i! Salı 99 cuma günleri saat 14 ten 
gaaı 3-6 ya kadar hııstalarını kaimi eder. •• _:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiii-iiiiiiiiiijj;ijjjjjiöiiiii;;; 

i.i 18 e kadar para11zdır. & U U li l O R Türk Hava Kurumu Adres: Ankara r-addeııl Caaaloğlu yoku:,u 1 
! Adres: KarakôJ Tünel meydanı ı kaşe başında numara '3 telefon: 23899 • 
i! Tersane cadclfti b~tmda No. 112 

...._ _____________ İlmmnunnmnmn:m:ummnmmn:ammft ' 

r Dr. lhaan Sami w 
BAKTEt YOLO Jı 

LABOKA TUV ARI 

Uınunu kıt.n tahlilitı. Fh•ng> uoktaı 
na.:.&rmdan (Waaerman ve Kabn 
leamü!lerı ı Karı küreyvatı ~ayılma· 
sı. tıfo ve '!ıtnıA hRstatıkhı.r JP!'?t isi 
idrar. bal);{arıı , r .. rAhat . ka1urat vr 
su ~ahlılAtı Ult~rmikr·ıskı ıpi kM. 

1a lir:e, vkPr Klorür k• ıllt'l't Prlt 

rnıktarlarırıtn tayını Oh·~· ""i 

DoKTOR 
Necaeıtın Ataeagun 
Her ı:Un sabahlan ııeltb buçul• 

11ı11amlan 17 den 20 ve lcadıı 1.llr 
U ·a,yere ıputmanlan ilriuc dai" 

t 7 numa: ad• baa~alannı llıbul edeı 
Cum<1rtesı ~ilnlen l 4 1en lO .,~ '"' 

taı !ııt<1Ularını I·"' K ,.ırur. H,. 
,er -.kuvuruların• dakııpon mukı 

tı lın.-t~ '1'lıııtvent eder r"lt>I 2:~N1: 

Kemal Uzsan 
Operatör . Oroloğ 

Galata • Karaköy . Abdullah ef. 
lokantası karşısmda Galiçi Han 

Hergil.D 1.5 den 20 ye kadar 
Te1etnn: 41!35 

7 - = • -Gez Heknmo 
Or. ŞO~rU Ertan 

Cağaloğll' Nuruosmani7e cad No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osmıırı Şctefctt'n 

apartımanı 
"i:sn No. 1 ti\ TP1. • 20!l81 
~-11111-... .-...................................... J .................... .ı 

Büyük Piyangosu 
11 Nisan 938 dedir. 

200.000 Liradır. 
6. nci keşide 

Büyük ikramiye 
Bundail başka so.ooo, 40,ooo. 25.000, 20.000, ıs.ooo., 10 bin tıa1ık 

ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi aym yedinci gllnilnt kadar byilcrlnlıden almaım bn41 men-
fMt:niz ikti2!asrdır. 

'." ........ . : 4 .. :.·~: -· • • • ' ••• ;· ~ .. .r~· ~ ~ ~ : ) . .., 1 " • - •• • 



KAN, KUVVET, iŞTAH 
Sıhhat Vekaletinin resmt 

ruhsatını haiz olan 
Doktorlann bUylik kıymet ve ehemmiyet verip · beğendikleri bir formül 

dür. Kansız1ık, iştihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa pevrasteni, ademi iktidar 

mide ve barsak tembelliğinden doğan hazimaulık ve kabızlarda, birinci de -
vadır. Tifo, grip, zatUrrie ve 11tma nckahetlerinde şayanı hayret tesir gös· 
terir. 

(FEM.tL) l!boratuvan bu kuvvet ilAcmı saym müşterilerine tanıtmakla 

'llÜftehirdir, VUcuda dinçlik, cilde pembel.:k, ı~lara ve gözlere parlaklık ve
ren bu kuvvet iJAcını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. -
--Nazarı Dikkate-· 

~9 MA"RT - 19!9 

Matbuat aleminde mühim bir yenilik 
Her salonda, her gençte, her sporcuda hulasa 
herkesin elinde bulunması ıazım olan yenilik 

nedir ? Biliyor musunuz? 
Ev~t bu yenilik güzel tabr, zengin münderecah ve her amrf halla alakadar edecek mevzulan ban -- • 

N TU iYE mecmuasıdır 
Bu mecmua gilnden gllne terakki etmektedir. Misal mi 

istiyorsa ouz ? 
Bugün çıkan 5 inci sayrımı muhakkak alınız. Göreceksiniz.Kapak değjımiı ve içine güzel bir roman ilivesi lcommı§hır. 

AylFDD zamanda mQınıc§leırecaı\c daı ~aı$avvur 
e<dlemDyeceğnnnz şelkDDde ~eırngDırnDeşmnştDır 

Bu sayıda: Haftanın politikau, haftanın iki miınıim kaybı, Gabriyel o .. 
nonçiyo, valde lcraliçeler, Sümer medeniyetini kuranlar, t.

rihte Çanakkale, fevkalade zarif reaimlerlo zengin aincma ıayfasr, Polonyada müzik, zayıflamak için neler yapmalı? içi
mizde casus var ve Lavreng, spor aütununda (Tekirdağlı, ıdünya oto sürat rekoru, bizde spor telakkisi) Balkan katan hl· 

kiyui, Hriaantos, manken kadınlar, yeni bilmecemiz, fotograf müsabakası, nihayet kuklalar ismindeki roman ilavemiz. 

tıınız. Bugun çıkan 5 numoralr ve 1 V 1 1 bteyinis. 
Kaçırmay~~· Sonra bulamaz· Modern Tu·· rk·ıye mecmuasmı ·ıa""' es·n· . 

Mimar; Mllhendls ve Josaat •im ________ .. __________________ ,. 

MUteabhttlerlne 
Genç Tilrk ve fi{irekAsı Qc6 eczalı kağıt fabrikasının teksir kısmında. her 

nevi plan, harita sUrat ve mutedil fiatlarda kopyalar yapılır. Metro kare-1 
si 30 KURUŞTUR. 

••-•Mahmutpa§a Havuzlu Han No. 25. Telefon: 22275 

Kw çıbanları, el ve ayak panna.ltlarmın arasındaki ka§mtılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tras yaralan, ergenlik· 

ler, koltuk altı cıbanları, ANTlVIROS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

"' ŞARK 1SPENÇ1YAR! LABORATUf T. A. Ş. , 
• • • 1 • ~ ' • • .. • ' • ' • • .. • • ' • .' 

Saç bakımı, gtiz.elliğin en blrlncl §8.rlıdır 

M 
Kepekleri ve sac dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilAçdir. 

. Arada büyük fark var -· 
1 Perl6'V Çocuk Pıul.rCJ.81: şimdiye kadar hiçbir benzeri tara!ıntU.n tak. 

lld edilememiştir. Bu pudranm, en bUyük meziyet! bilhassa çocuk ciltt 

lerl için hazırlanmıo olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
lnnmamasıdu'. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 

ŞIFnan, vücutlu, bazı klm.eeler de kullanmaktadırlar. vncudUn iltL 

valarmda ve kolttik altlannm plelklerlne karvı bundan daha mUess1r bir 
pudra ·henüz k~fedilmeıiııetır. 

ONU DIGER ADI (TALK PUDRA) lan ile kan§tırmaymu.. 
~ 

Afyon vilayetinden: 
Afyon'da yapılacak 111,557 lira 21 kuruş bedeli keşifli Dumlupına.r ilk oku

lunun 36996 lira 10 kuru§luk bir kısmı inşaatına y:ıpılan tekliflerin ta.rifatı 
kanuniye dairesinde ve layık hadde görülmemcsile ihale edilememiş olduğun

dan bu inşaat bermuclbi kanun ayni §eI'aitle bir ay içinde intaç edilmek üzere 
pazarlıkla ihaleye bırakılmıştır. 

1 - llk pazarlık ve ihale 6 Nisan 938 tarihine mUsadif Çarşamba günü 
sa.at on altıda Afyon Vilayeti Daiınt Encümeninde yapılacaktır. 

Meşhur Şekerci ~ ....................................... .. 

Ali Muhıddin Hacı 
Gayet Nefis Lüks Karamela Yapıyor 

S.N URAtlt 

25 ince slgara 

20 Ka/in sigara 

KURUŞ 

Perakende kllosu ao Kr. 

flDAİMA 

TİRYAKI 
lÇIYORUM., 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden~ 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
larm uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi 1ç1mi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAK/DE 

2 - Bu lnaaatın 23.000 liralık kısmı 25 mayıs 938de bitirilecek ve bedeli 937 1 
bUt.ÇeSinden verilecektir.13998 liralık kısmı da 938 senesinde muayyen müdde_ -------------~• f T ı• F Q B ·• L 
tinde ikmal edilerek parası 938 bütçesinden verilecektir. Gtizheklml ~-----------r 1 

3-Muv&kkat teminat "2775" liradıdr. 1 /Ji.Muıal Rami Aydın Operatör-ürolog • 
4-Milnakasa eartnameleri. keşü evrakı ve diğer müteferri evrak 185 ku· MuayeııehaııesinJ rakslm.I'alima.ı.t- Or. SU rey ya Atam11I l}r• Ihsan Sami 

nıe.mukabilinde Nafia MüdUrlUğUnden alır.abilir ve görülebilir. rarlnb~ı Cad. l'RP'A Apt. nma Beyoğlu. Parmakkapı tramvay du. 1 llfo ~·e paratıfohıs~ılıklınna tutı 1 
8 - !trtekU olanlar Nafia Vekaletinden 938 senesi için alınmıe yetmiş bin aakJetnıiştir. reJ: U553 rağı, No. l2l, birinci kat. nıımılı: tçin ağızdan aıınıo ıito hap 

liralık yapı ehliyet vesiknsile ticaret odası kayıt varakası, inşaatta. bir mimar ' .>azardan maarl:ıı hergün: Oğleder1 Muayene saati: 16 • 20 landır. Hiç rahatsızlık Trnnez. Her 
WY,a mUhendis btılunduracaklanna dair noterlikten musaddak taahhütname ile 

1 
•onra saat ikiden altıya kadar kes alabilir. Kutusu 55 Kı. 

birlikte pazarlığa ieUra.k etmeleri ilan olunur. (1610) 


