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lngiltere ile Amerika arasında bir ihtilaf 

rnerlka,. Okyanusta iki ada 
üzerinde hakimiyetini 

ilan etti 
Bu adaları lngiltere 

kendisine ait , 
telikkl etm.ektedir 

Amerikanın 
başka adaları 
da ilhak etmesi 1 

ht 1 ıc.cıuw ,,... Mr tMltloe "'" teMid u§Ulfldcı gören Çekoa?omlpı .a. mu eme ... t~ ~ıı t.-e g6ftg neaU de bir llarb Wimalitle gllre Acur. 

alin• llAB R.,e 6eqanatı 

· tediye kasaplık 
ayvan getirecek 

bir meellsladen ba it için tahsisat ve 
learet yapmak mOsaadeıl istenecek 

fndlriJmut lberhıe Ja. notta balammattar: 

'ed 
y 

meselesi 
96rQ yer 

Talep rlmlzln 
tabaklı k edeeetl 

,apbeslzdlr 
Parti, 8 (A.A.) - Ceanredea L6 

Tan IU8lellne btldlrDdlliae ıı&re, Ba· 
~ 1eçtm kan11111111a h feldlDl •ereeü 
komite J)UU1lll loplaauü .,,. brar
lanm ltttfakla alacakbr. 

lklnciUnundatl polltfk anhpn• d~ 
IQulle TOrk tlleplerlnden çolmaun 
kolaJCA tallallak etmesi lhUmall tls
tOncllr. 

btihlW P ~. F•t - ~ meclbinlD top)anmuıadan Kanan mandater dttlet tarafından I· 
~en dolQI tehre l•lh1Akl kar· mabat, toptancı blaplann pbirde in· lh edDmek illere Cenmıe h DllJlae 

IDlltarda kasaplık baJnD ptt. Jdpfa bafla1an fıHhJAkln derecesi De bUcllrllecekUr. FraaaQı da Teaan De 
~aL.._tt.dl'"·· Beledlre Jstinbul PIJUa- mtlteaulp olacak dereeetle Tattlnde b· l..urad tenısll edecektir. 

-... rolO oynamak Wre Anadolu uplıt hayvan nUttirmemelerf brfuın· .__.. ______ __. 
~~dan kasaplık baJnD aetlmıen da mabtao oldulumm tedblrlerl .,,. b· ------- - - • 
~Ur. · Şeb1r meclfd cİu1aaba rarlan almak mabadına matuftur. llec-
~Ade lctlmu bu sebeble çal- lflten tabalsat btlrecellz. icap edene bir Ma111lo11a L1. llhaltf'mnl 

• bUbu J'llpacak .,..,. annı almak aaJl. 
..... belediye relıl Jılahlddlıı 'Oattın hbetlnl lsUJecelb .,,. ticaret Japmat Rusya 

labah bir mubarrirlmfq ta be- için karar alacaıtıı,.. 

DUrt kişiyi 
öldüren duvar 

Oıkoparandakl facianın muhakemesi 
ba sabah baıladı 

n heyeti raporu, mühendisi 
kabahatli göstermektedir 

parçalanıp 
devletlere 

taksim 
edilecekm:ş ı 

Maznunlar mDtema
dl1en ltlral ve 

blrblrlerJnl itham 
edlıor 

Paril, 7 (A.A.) - KrestlmklDID lfa• 
~ desine 96re kendlallle Berllnde ına ... 

nealnde mOhlm mlktarda para Tel'IDif o
lan Alfrecl Roamer, mQddelamaml Vluiaa
klre bir telınf ceünk Jtreatimklnla bu 
lddluını bd ınırette tekzip etmlttlr. 
Bubarlnln ltlrallan 
lloakova, 1 (A.A.) - llabakemeDin diba 

akı•mld ce11811ade, Rakcmkideıa IODra 
Babarlnln llllcvabı ~Pılnut n Babarln 
llt tqelltulhıdenbtrl, TroçklsUer Te .... 
cılar blolmıaa dahil balwıdulama Te tJt. 
raQIDlD, sabU Qlllederln, .,.,.. a.. 

~. , ,,,,,..,.,, ~ bQe Çe~ .ıeMrJi gu ,....,..., 

~~~ 

Çek Almanlarına 
mu t riyal verilemez 
Çelı09lovakya Reisi ~umharo Almanranıa 

. eevap verl~r 
Lcmn.. '1 (4. A.) - 8anfJq 1 Do1dGlt ..._ ba beyMetmda _. 

TaJIDla awt-'. ~ retal • clmJe "'°'""'" Jd: 
cnmhmu Doktor Benefln bir beyana- .. _ Bllılm lcln, dahilde bir tek me. 
tım ~: .... Deftml 11 biolile 

Necaşi ltalya ile anlaş
mıyacağını söylüyor 

ltalya emrinde maaılı kral olaeatı pJlalan 
bu suretle tekzip edllmlı olmaktadır 

~ Yamı 12 lncl4e 

Yeni tefrikamız 
MARKız· 

DC 

Pompadur 
Yazan : Mişel Zevako 

Bugtln başladı 
Bu tefrikayı kesip saklamakla kll

tDpbanenlz için gllzel bir kitap elde I 
etmtı olaeaksınız. 

ıt UlliDaa tarihli nllabamuda, "Kahraman Kız,, romaaonıım 77,71,71.at bıcl 
aaJfalannda, bir nnhtbk dola711De satırlar kanfnut .,,. erteaı da. muua •· 
laplamı)'aCak bir bale ıtren o parçaJI tanfb etmlttlk. "Kahraman Ku,,ı Ptk 
tabii olarak kitap ,apan muhterem okQucalarmm için, 'JUht c1kn ha fanDa. 
J'I tekrar "'81'1De11 ltlzambı 8&rdlk. Buda ıs fnd aaJfımmda. bu fol'IDQ'I tu
hlh edllmlt olarak bulacabuııs. 

.._ _______________________________ . 
)'aDlD T8 GlrcblaDlD PoloQa, AlmuJI _____ .... ________ ._ __ 111111111111!~ 

Ja'°nn Te lqtJtereJW terki pabuına 
kipltallanl J9Plden tesf• -..n ba ~ 
tlnln llclerlertndea l>lrlal oldulaaa itini 
etJDlttlr. Baltarln. Jalnıs puti Bderlerl· Bugün 1 6 sayfa 
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ör·· şmeleri 
.ı.•GİLTEREDEKl krizden son-
ra, artık ltalya • İngiltere gö

rU~me!erinin ba.şlıyacağından emın o
labiliriz. Fakat eimdilik bu görüşme. 
ler hakkında bildiklerimiz bundan i. 
barettir. Bir de 1talya'nm "prensip 
itfüıriylc,, "gönüllülerini" !spanyadım 
geri çekmeğe muvaf&ka.t ettiğini bili. 
yoruz. Ancak iyice bildiğimiz bir ~ey 
de şudur ki, prensip itibuiyle geri 
çekmeye razı olmak, fiilen geri çek
mek demek değildir. Sonrıı. lngilterc
nin de bazı eartlarlıı. Habeşistanın 1. 
tn!ynya ilhıı.kıru tanıyacağı İngiliz A· 
vam kamnrasmda söylendi. Bunlar • 
dan ba~ka bu görUıınıeler etra!mda 
bir şey bilmiyoruz.. Fakat her giln a. 
jans telgrafları, g6ril~eler hakkın. 
da yeni haberler veriyor. Ve gUn geç
tikçe, İtalya ile İngiltere ar~ındaki 
göril§Ine~cirn mevzuu da geni3lemek
tedir. Her halde İtalyanın bu görUş. 
meleri zorlaştıracak bir harekette bu
lunmaktan çekindiği sarihtir. Evvel! 
Bari radyosu İngiltere aleyhindeki 

neşriyntma. nihayet vermiştir. Fakat 
o.nlnşılıyor ki, müzakere'erin neticesi. 
ne kn.dar İngiltere lehinde ne~riyat dn 
yapılmıyacaktır. Bu neticeye intiza.. 
ren ~imdilik1 çalgı çalıp duruyor. Son. 

:: :: : : : : : ::::::::::::: ::: ::: : ::: ::::::~.:::::::: 11::::::::•• 
Açıl< meklup 

ti ~aıv ~ vamı 
ü ~aırawa : 
iı .. Cumhuriyet,, yeni bir tcfrlkn. i: 
u ! :: sını günlerce i.dıı etti. ve nihayet 
:: 
ı;0: A.r:ıer;lJa.yı Kristof Kolomb'clan üç ! 
!! yuz sene aonra yon iden ke§f etmi§ F. 
Ü bir adam garabetil.e ortaya iki sene 1 il önoc Ha'ber'de tefrika cdilm~ bir .. 

roman çıkarıverdi. Bir iki satırla 

bu garabeti iğnc:edik ve "Cumhur!. 
i yet,, in tcfrı7xılannı seçtiğini bildi. 

1 ! ğimiz Pm.Jami Saf aya hatasını an • 
kıtmaya ~t§tık. ''Oin göz Recai,, 
mUcll:ji diin buna • mcu...""Ubahs e,,c

ı: ri tilrkycyc ilk defa adapte etmı§ o. 

u lan rahmetli Naciye lzzct'in ismini 1 
ii ' de ,;arı:;tırarak • 7wndisinc ha& üs. 

lıi.bıı ile ocvab cerdi. • 
Biz bu. lnhse tc1crar dl»tecek de • • 

ğl14ik. Fakat dün rahmetli Naciye :. 
lz::ctin 1;ıcırd~i FmJzi Güliımserdcn, fi 
Peııami Bafa'ya hitaben bir açık İ 
rMktup alınca bunun ~cdilm08i fi 
riOMms is'at etmemek elimizden I! 
gelmedi. Kaybettiğimiz arkadaşın 1 
luırde~i diyor ki: 

"Cumhuriyet gazetesinin 6 Mart 
tulhli nUt:hasmm (Pazardan pazn- • 

~ ra) sUtununda (GııyrimUnteı,lr bJr ~ 
y esere d!tir) yumıza cevaben bir iki ı·· 
J söz s6ylemek isterim: 

Ben merhum Naciye İzzetin bt • 
raderiyim. Hem~iremln matbuat il.
leminde tanmmış olduğunu iddia 
etmem. Fattat, ancak iki gcncdenbe. 

rl yazıva ba..!llamı§ olmrunna rağ
men istidat ve kablllyeti çok iyi 
görUnüyordu Ve c'Yer öıfırU vefa. 
etwydi belki de sizden ustun bir 
muharrir olabHece/Yini • birkaç se. 
ne e~·eJ!d e~er1erlnf g8zönUne ala. 
rak • }ruy\·et1e tahmin edebilirdim. 

Bu dünyadan r.ekilip Alla.hm rah. ll mettne intikal etmi1'. sizi hiç tanı-

:::=ı mamış ye siu bir !enalığı dokun • 
mamış kendi halindeki zava.lh bir 

•• kızca?bzm mukaddesntı gibi eevdl-ra ltalyıın gazeteleri, Edcn'in istifa
sını İtalya diplomasisinin weri gibi 
göstermekten çekinmişlerdir. 1905 se
ne!3inde Declosse'nin sukutunu temin 
eden Bulow'a ikinci Wilhclm',in, bu 

muvaffakıyetinden dolayı prenslik 
Unvanını vermesi, FranMyı ne derece 
rencide ettiği hs.tırlnnacak olursa.. 
Musolininin bu vesile ile gösterdiği 
jesti takdir etmek l!z!mdır. Hakika
ten İngiltere kamoyunun bugUnktl 
hassasiyeti içinde, Musolininin bu za. 

1

. 
feri İtalya iç politikası namına lslis. 
mar etmeye kalkı~ası, görU§me1erln 

1 
müspet neticeye varmasına mlni te~. 
kil edecek bir hareket olurdu. Fa..~i!t 
li,;ı!!ri böyle bir hareketten çekinmi!5 -

U -:ı ği eserine neden hUcum edivorsu. 
ii nuz. Mademki Haber gazetesi oku-
• muvordunuz, bü romanm fena ve 

l:afa (rÖZ yararnk tercüme edilmiş 
•• oldu~.mu ne blfivorsunuz? Okunmr. 
ji yan bir eserin fena olaca.ğmt ccffel
~ kalem k~tirlp atmllk mantığa sı. 
n ğar mt? 

tir. r. 

Sahsınızı tannnM'I. Y&lnrz ~~en. 
terde izdivar mer~iminfz mUna.se. 
betne vine Cum'llurivet gare~inde 
cıkarth~mz gUvevlfk remıintzi .. 

~ördUm. Kendinizi dUnvanm en a-ı 
krlh ad~mı nn,.,etti~in'., fl~vrıl"'l -
mtıı!r.den anl"~·hu·or. y .. tl>uat Ale
m1nrte tan•nrn" 'k irin si~en b•P1'1t11. 
hi--b!r m"ha?Ti,.tn bu f'l'tıri" MTt-"e ij 
bıt~1rd11~J ,,.l'Sriı 1.,,.,emt..+ir. ff,,r ha. H 
re ·etinizde f e•,:1cı11Melik tevehhUm fi 
ettı.ıı;.lni~ bu hMise ne agık bir mi. ·1 

lrı3'i1Y.!renin Roma büyilk elı:i!d Lord ıR 
Perth ta1imnt almak Uzere Londrııya 1 
gitmiştir. Binaenaleyh lngili~ elri!'li 
Romaya geri dönmedikçe mUza.kerele. 

saırt·r... • 
'Mil~!lfftıu!TZ btr ölilve ratmamztn 

re ba'jlanamnz. Be,,Ianmadıkça da gö
rfü;ü!ecek olan m~1elerin mahiyeti 
m'llCtm o1mııltla bern:ber, mUukerele. 
rin en <'etin m~ddeslni Akdeniz nıe. 
se'esi tc?1•il ctlece~i ~Unhe!iroir. Ge. 
~en se,e Jmzıl:man Centilmen ftilMi· 

ceve knrln· k .. bili telif old11;;,1mın 

t"'t~t..-irıi efli:!.n umumiyeye havale 
ederim.,, 

Merhunı Z..Tcıciye lzeetin bira.deri 
1"e1JZi GülütMct le de tngiltere ve l~lya, Akdenlroe . ~ u t . . n:mnm:ı:::::::::~.::m:::::c::ı:::ıa::;u::=ı=a 

emnıye .. m !!ava mı prenfSın itibarıy-
le kabul etmi,lerdi. Fakat "Emniyet 
müsavatı .. denilen bu prensin, vazı ko
lnv. fa.knt ta.tbild eok ~~ olan bir i~. 
tir. lngi'terede 1ta1vııda Akdenlzde'd 
m""l.faatlerlni emnlvet ~ltma glmak 
istivorl r. Bıt. diN-er tar fm dl\ tanr. 
dı"'ı m~rtt btr ha~. Faka.t birinin, 
e!!'ln; ·etini takviye etmek irin al ce.ı'{l 
teab·r, di;;erinin cmnivetirıi ı.z .. ltıvor. 
Y~ni bir tartıftan emniyeti, di~r ta. 
raf•n cmnivctdzliği de~ektir. Bu l!e- 1 
bcbl"dlr ki Ttalya, S!.lv~ ka.nalmm 1 
müdn.fnn.smda kcndlı!ine vazlf e veril
mesini istiyor. İngiltere Siçilya adaeı
run cenubundaki adale.r Uzerine ya.pı. 
fan tahkimntın yıkılma~ınr taleb edi. 
yor. Halbuki lngilitler, İtalyayı Sil • 
veyş kanalının müda!aa:ıma - ki doğ
rusu bu kımalm ltapıcıhğma demek • 
tir - iştirak ettirecek olurlarııa, emnf. 
yetlcrlnin haleldar olacağını iddia et. 
mektedirler. İt&lya da lng!lterenln 
başka mmtnkadaki mütalcbatına kar. 
şı ayni cevabı veriyor. Bu scbebledir 
ki İngiltere Silvcyş kana!ının mUcla.fa
asiyle Mısın alakadar etmek istiyor. 
Yani mUda.fna, daha doğrusu, Sllve~-o 
knnalı Uzerinde hangi devlete ait U· 

ker bulundunılıı.cııpmn tayinini ai.m.. 

diden Mısıra terketmek ister bir vazi
yet alıyor. 
Şu muhakkaktır ki Akdeniz mese. 

lesi, mUnha.sıra.n İtalya ve İngiltere. 
yi al!kadnr eden bir mesele eeklinde 
te!Akki edildikçe, iki devlet bu ~ık • 
mazinn kurtulamıyacakla.rdır. Akde
nlzde emniyet meseleısi, Akdenlzde sa.. 
hllleri olan blitün memleketlerin el • 
birlif;i ile b~anlabilecek bir i!5tir. tn. 
giltere ve İtalya bu hakikate karşı 
göz yumulursa, neticeye varma.ksı:z:m 
fasid bir daire içinde dönUp dol~a. • 
caklıu-dır. Halbuki Akdeniz ımlhllnü 

takviye etmek dünya sulhU i~ln en 
bilyük blı.mcti görmektir. (lnwı) 

A. Ş. ESMER 

lt:ılınılnrını nnlnınn 
CEVMS 11\(>nOnf 

Enlıılllcen~ Scrvl!ıln en me~lıuı cnsuı.1nrından 

TRFRtKA 

NO: 50 

Karo Şeytan, heni kendi ayağımla hapl~
buneye MÖnderm·ek için bir tuzak 

hazırlamıştı 
DüiUnceli !düşünceli ooıını ec.:Iadı: ı -Y o~ canım! 
- İyice, dedi, fakat kriz ço1' kuvvet· - Evet, evet.. Ccyms Nobodiyi bu 

U gelmi§. Böyle 'bir krize daha daya- akşam tevkif etmemiz muhtemeldir. 
na.'Tlaz. Kırdırarak daha fazla malfımat ko-

- Kalb hastalığı mı var?. parmak için: 
- Hem de çok kuvvetli.. Kalbini, _ Ceymı Nobodiyi mevkuf görmc-

ancak yavaş çalı;tmlabilen bir motö- dikçe ihtimallere pek kulzıl: asmam, de· 
re bcnz:etebillriz:, hızlı i§letilirsc bir· diın. Ceyms Nobodinin nas.1 bir tdam 
denbire duruverir • olduğunu ben Mobö}Je iyice og«en-

- Şu hı;ı:de?. 
- Uzun mlı:ldet istirahat etme:ıi la- dim. Onu yaklaması öyle kolay işler• 

zımd .r. Derhal h:ıstaneye kaldırtaca- den değil ... Hatta daha ileri gidebill· 
ğım .. Kararımı alakadarlara bildirme- rim: Ccyms N obodiyi zincirlere bağlı 

olarak, karşımda görsem size "aman, 
nizi rica ederim • 

- Peki ef cndlm .. 
derim, cUkkat edin. Bu adam, sizin e
linizde mun müddet duruculardan de

Bir saat sonra yüzbJı hastaneye kal-
dırıldı. ğilir.,, 

Kar ']eytan homurandı: 

Kara şaytanın 
oyunu 

Entellicenı SerY..sin bana verdiği va
zife sona ermiş bulur.tluğu için artık 

Moböjde yapacak tpm ~lmamıştı. 

Brüksel ve Moböj Alman casus mer
kezlerine mensup bUtUn casu&Ltnn lis
tesini ve eşkfiliyle fotoğraflarını elde 
etmiı oldukt:ın b;qka bütiln muhbirleri
ni de öğrenm.'.ştim. Bizim tarafa dön
dükten sonra bu şebekeyi parça par
ça dağıtmak, bu vaziyette benim için 
iıten bile değildi .• Fakat, Brilksele dö
nerek, Birgenhaymdan boıalan Mo

blSj merkezi ıefliğine Elversin tayin e
dilmesi iç.:n Kara geytanı 'lc,andırmam 
da Jhımdı. 

ÇilnkU be;erikt!zin biri olan Elvera 
tek ba§rna kalc1Jğı takl~irde hiç bir iJ 
göremiyecekti. Halbuki Moböje mahir 
bir gef tayin edilirse vaziyete berakis 
olacaktı. 

O akıa.m geç vıLÇt Brilkaele vasıl ol
duğum için Karaıeytanla Eberling ve 
Pinikof beni merkezde bekliyorlardı. 

Mobaj h!welerini tafıilatiyle an· 
latttın ve sonunda Elversi, Birgen
haymın yerine geçmeğe 11yık göndü -
f ümü de söyledim • 

Karaıeytan hayret etti: 
- K;xıaatinlı beni hayrete dü§ürdil, 

do~rusu.. Elversin bizim mealek"te bu 
derece mahir. Adeta daht olduğunu ben 
biç aannuyordum • 

İtfraz ettim : 
- Ben de onu fevkalide bir casus 

diye ileri ıürmiyorum. Fakat her halde 
orta derecenin çok üstünde bir casuı .. 

- Öyle amma Ceymı N..ıbodiyi ya-
kalamağa muvaffak okaladı. 

Alay ettim: 
- Bu i~te muvaf!ak olmıyan yal

nız o değil lçi f 
Bcrgam ıesini çıkarmıwiı. Ben de· 

vam ettlm: 

- Zaten, Ltiraf edeyim, ben de bu 
i~le beyhude cabaladım, durdum. Be> 
na öyle geliyor ki biz bu Ceyms No
bodoyi hiç yakalayamıyacağı.ı 1. 

Uç Alman bakı§tılar. 
Karaşeytan: 

- Belli olmaz, dedi, bir sıçrarsın 
çekirge hikayesi cibi elbet elimize dil· 
ı:cek. 

- Ben 1'1ç te öyle sanmıyorum. 
- Ben zan ile değil, emniyetle ııöy-

IUyorum. ÇUnkü Cey~ Nobodinin 
tevkifi §İmdi bir &acıt meselesidir • 

İ§ ehemmiyet kesbediyordu. Hay
ret etmiı ıörUnerek haykırdım: 

• 
Tonton 
amcan an 
z~vafetn 

- GörUrüz. 

Cebinden saatini çıkrıp baktıktan 

sonra devam etti: 

- liu satte ev sarılınıt olacaktır. 

Ceym Nobodinin tevkifinde siz de bu
lununuz.' Bu iş siZ.: de alikdar eder, 
eğlenceli olacak sanırım. 

Hayret ettim ve sordum: 
- Ne diyorsunuz:? Demek ıöılerinl.ı 

ciddi?. 

Alaycı bir tavırla yüzüme baktı: 

- Şüphe mi ediyorsunuz, yoksa? 
Biraz: da endiıe ile israr cttlm: 
- Ceyms Nobodinin şimdi nerdde 

olduğunu deme~ biliyorsunuz?. 

Masanın üstünden ktıpalı ve kırmızı 
mühUrlü b:r zarfı bana uzatarak: 

1 

- Nerede olduğunu gayet iyi bili· 
yorum. İ§te tevktf müz:ekkereıi bile ha
zır. Sizden §iındi bir rlcakla bulunaca· 
ğım. 

- Buyurun, nedir? 
- Bu milzekkereyi Sen Jil bapisane-

sine bizzat sizin ötünnenizi r.:oo ede· 
cektim. 

- Hay, hay .. 
- Fakat zarfı baıgardiyana değil, 

doğrudan doğruya ıdirektörün kendisi· 
ne veriniz. cvabı da bc'k,leytni.ı. 

- Bu cevabı size nerede ıetirece· 
ğim?. 

- Bir saat soran Metropol kahve
sinde bulu§o.ı!ım. Oradan hep bcraıber 

Ccyms Nobodinin tnküinc gideriz. 
Haydi, hemen ı;i.mdi gidin; iş ccle •• 

Derhal gittim, fakat uzağa değil 1 

Karaıcytanın o gilnkü hali benim 
pek tuhafıma gitmi§ ve meraknnı tah
rik etmi~t .. Bana kar§ı otan muamelesi 

d:fiımi§, her sözünde ben.:. iğneleıniJti. 
Bundan ba§k:» Pinkofun hali de beni 

düşlindürüyordu. .Benimle her zaman 
liilbali olan Pinkof o gün pek somurt-

kan durmu,, karı !aştığımız zaman e
limi a:deta istemyerck s kmıgtı. Bir de
fa h:le olsun bana hitap etmediği de 
dikkatimden kaçmamııtı. 

Bütün bunlara ne mAn;, vermeli idi? 
Bu suale gene kendim cevap verdim: 
- Her halde hayırlı bir mSna vere• 

mem! .. 

Bu <lüıünce ile, doğruca Sen Jil 
hapisanesinc gideceğim yerde yolumu 

değiştirdim ve takip edilmediğime kafi 
kanaat get:rince, Brükscle ~lk geldiiim 

zaman indiğim otele girdim. "Serbest 
Belçika,, mensupb:ından olduğunu ~a

rilerimin hatırhyacağı otel sahibesi 
kadın beni çoktan görmemiıtr.. tçeri ei

rer girmez beni sevinçle karpladı. Ne
zaket cümlelerinden, hal ve batır go
ruşlarmdan sonra ben yazıhane lasmı
na geçerek i§ime baılad:m. 

( lJevamt uar) 
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~a11ata dak -~iogadım s 0YADLARI1'1'AN bahsedili 
Yordu ;sordular: 

- At.aç adı çok kimsede var mı? 
Un;- Evet, dedim, Fransızların Mar. 

' Alınanların Fischer'i lngili"zl tins· , e-
te nııth'i gibi değilse de memleket-
.\ı:aylı Yayılmış bir ad. İstanbul'da 
tlbe ç adı~ almış haylı insan gördüm; 
~tatte dıge_r echirle~imi7.de de vardır. 
taç p~~ ımza yerınde de birkaç A. 
t gordı.inı. Buna çok memnunum. 
di a~ soyadımı, dostum Ahmed Ham. 
1 .. _ anpınar gibi ''c" hanı· il ~ k , e yazan. 
ınu IZiyoru.m. ••At.aç,, adı, yalnız 
A.t ce.rred halinde değil, "Ataç'ı, Ataç'a 
••ç·~~ ın, ~·. s.,, diye tasrü edilirken hep 
~ arfı ıle yazılır. Hiç olmazsa ben-
lnazn~sederken; başkalarına ka.rış-

l'lıttı "A + .... lilld · ~ .. adı, yalnız mücerded ha-
l.,, ~·değil, .. Ataç'ı, Atac'a Ataç'm, v. 
tı ileıye tasrif edilirken hep (ç) har. 
'eder Yazılır. Hiç olmazsa benden bah. 

"A: ken; başkalarına karışmam. 
~a ta? adı muhtelif sebeblerle hoşu
~i ~dı~or. Bir kere eski adıma ben. 
\a gı lçın. .. İkincisi, Türkiye'den baş.. 
~u:er memlekette yanlış okunur. Bu 
lle llaebetle söyliyeyim ki kendileri
~~ad.ı ararken Fransızların, Al • 
eetı arrn, falan da doğru okuyabile.. 

ltıznı adlar arryan adamlara fena halde 
aıı, I§tıın.. Halfi. da kızıyorum ... Fran. 

do~lına.n adının Türkler ta.raf mdan 
llltl okunmamasına bakar mı? Var. 
~.onlar da benim adımı yanlış oku-

'a~:~taç adını başka hiçbir milletin 
~ lan~a benumediği i!;in de seve. 
'lianı şu Almnn, İngiliz, daha bil. 
lo hangi milletin adlarına beıız!yen 

l'adı ~ arı alan adamlar var; işte on-
lbi~ fena kIZiyorum, tahammül ede
~ 0~ Ne lüzum var, efendim? 
'l iz 1:11'k~, ~i.7.C !Urki gerektir.,, 
ttınıet:ketı, mılleb megenmeyip başka 
~\ar ln adlarına benzlycn soyadı a • 
~ı~ o beğendikl~.ri memleketlere 

... ~. 

Çı;ıJt ~~ıt~r, memlekette o adr alan;
diy0 acıanı olduğu için de hoşuma gL 
a~· Ne yalan &öyleyim? "Benim 
bıtı~alnız bende ve benim ailemde 
~u b lllı ! " diyenlere de kızıyorum. 
~ aekalık, kimseye benumemek 
ltı!a~'U.nu hiç bir zaman duymadım, 
~( et~d.rnı. Hani gerek kadınlar, ge
f,_ ekler arasında ''kupon kumaş" 
~eıb· 
laı- ıse yaptırmak meraklısı olan -

\•a 
'httıu.n. tdır, soyadlarmm da kimsede 
bi be n:'aınasını istiyenler de onlar gI. 
~ :ırn tuhafıma gidiyor. Ben nev. 

'lın et'd olmak iddiasında · değilim. 
b~~ aklımdan geçen bir şeyi bir 
~Ceasının yazısında, bir kitapta gö
' Sok sevinirim; o fikir yalnız 
~ d~~ahs~ değilmJş, onu başkası 
~ lhtUtıUlunUş, demek ki doğru ~lma
~l°diğj ali daha çok derim. Benim 
i_~e ~ elbisenin örneğini başka bi. 
-~ ~0:ınek de hoşuma gider; o a. 
>e ae\1 ~ı~ zevkimi tasvib etmiş di-

c.~, lltNrn. 
~ '-llnd· hı, tUrıu ıye kadar hiç kimseden baş-

Süt ve tereyağı fiyat
ları teshil edilecek 

Sütün azami on kuruşa 
satılması mecburi tutulacak 
Belediye, şehirde süt ve tereyağı L 

şini de halletmeye karar vermiştir. 
lktısat müdürlüğü §ehirde sa.Wan 

süt ve tereyağların evsa! ve fiatları U
urinde geni§ bir anket yapmış ve neti
ceyi de tesbit etmiştir. Bu neticeye gö.. 
re, mütemadi kontrollara rağmen §e

hirde satılan sUtlerln ekserisinin su i
le, tereyağlarının da ecnebi maddeler. 
le karışık olduğu bir kere daha sabit 
olmaktadµ-. 
Mütehassıslar, normal olarak bir ki

lo tereynğmın maliyetini hesao etml§
lerdir. Bu hesaba nazaran bir kilo te
reyağı 20 kilo sütten yapılmakta. • 
dır. Tcreyağcıla.r sütü toptan ve man. 
dıralardan 7 kuru5a aldıklarına göre, 
halis bir kilo yağ kendilerine 140 ku
ruşa mal olmaktadır. Halbuki, piyasa
da 100 kuruşa kadar tereyağ satılmak. 
tadır. Tabii bu ucuz yağlar, halis te
reyağ olmadığı gibi, içine karıştırıl

mış olan ecnebi maddeler itibariyle 
sıhhate de muzırdır. 

Belediye, hem satılan tereyağlarının 
halisiyetini temin edecek, hem de sa. 
tış fiatlarmı tesbit eyliyecektir. 

Fabrikalarımıza 
ucuz ham 

madde 
HUktlmet mUhlm bir 
kararname çıkardı 

Hükumetimiz, yeni bazı tedbirler 
alarak halkın en ynKm thtl}·açtarı 
olan istihlfı.k maddelerinin fiyatları 
nı ucuzlatmak yolundaki yeni bir 
adım atmıştır. Vekiller heyeti bu 
hususu temin edecek bir kararname 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu ka
rarnamenin hükümleri birçok mad
deler üzerinde ucuzluğu temin et
mek vo yerli snnayll dahllde satılan 
ecnebi mamultltının muzır rekabe
tinden kurtnrmak için en lUzumlu 
ham maddelerin maliyet flyatlle te
minini istihdaf etmektedir. Bu me
yanda kömUr, cam, ve bira da var
dır. 

Yeni kararname ile, Zonguldak 
sömikok antrasit fabrikasına kok 
mallyetlnin inmesi ve bu suretle hal
kın mahrukat ihtiyacını ucuzca te
mini için istihsale yarayan en mü
him kimyevi maddelerin glimrilk 
resminden muaf olarak ithall temin 
olunmuştur. 

Memleketimizde maliyet fiyatına 
mümasili mamulrıtı satarak cam sa
nayimizin inkişafına mani olmağa 

çalışılmasını önlemek için Paşabah
çe cam fabrikasına lüzumlu bir kı
sım ham maddelerin gilmrilk res
minden muaf olarak ithallne karar 
verilmiştir. 

Memleketimizde gUnden gUne is
tlhla.kl artan biranın ucuza maledll· 
mesl için de şimdi yegA.ne bira. fab
rlkam ız olan Ankara orman çiftli
ği bira fabrika.sının renkli malt, bi
ra mayası ve rilhlonu gUmrilk res
minden muaf olarak ithaline mUsa
de olunmuştur. 

Bundan bnşka. SUmerbank, Eti-

Süt fiatlannda da perakende satı
cıların ihtikfir yapmalarının önüne ge. 
çilecektir. 

Mandıracılar sütü toptan 6-7 kuruşa 
satmaktadırlar. Sütün, en kuvvetli kıs
mı olan kaymağını dinlendirme usulU 
ile alan yağcılar bunları ikinci el olan 
perakende satıcılara 8.9 kuruşa sat
maktadırlar. Onlar ·da halka bu kuv

veti ve gıdnt hassası pek az kalmış 
olan sütü 15 kuruşa satıyorlar. Bele
diye, f 8in bu tarafındaki hile ve ihti. 
khı önliyecek tedbirler almak kara • 
rım vermi.stir. Bu karara göre süt ls
tanbulda perakende olarak aza.mi 10 
kunı§a satılmalıdır. Aynca halka sa. 
tılacak sütlerin kaymaklarınm alın -

maması ve içine su karıştırılmaması 

da sıkı kontrollarla temin edilecektir. 
Belediye memurları her sabah ve ak

şam sütçüleri kontrol ederek sattıkla. 

n sütlerden nümuneler alacaklardır. 

Tahlil neticesinde sütU kaymaksız ve 
sulu olan sütçüler sanattan rnenedi • 
leceği gibi nakil cezaya da. çarpıla • 
caktır. 

Demiryolu 
istasyonların da 

Demirden zahire 
anbarları yapılacak 

Devlet dentlryollan idaresi, mUs • 
tahsile malının nakli hususunda aza-

mi kolaylığı ve bir taraftan da mahsu· 
lün her türlU ha.va tesiratından ma • 

sun kalmnsını temin etmek üzere ge
rek yeni yapılan ve gerekse şimdiye 

kadar mevcut olup da tesisatı bulun. 

mıyan istasyonlarda zahire anbarlan 
vücuda getirmeye karar vermiştir. 

lstasyonlann yanında kurulacak bu 
zahire anbarları demirden olacak ve 

mahsulün rütubctten müteessir olmı. 
yacağı bir şekilde olacaktır. 

ispirto stoku bulunan 
bayiler 

İnhisarlar idaresinin piyasada satı. 
lan ispirtoların satış fiatlarmı bu a. 

yın on beşinden itibaren indireceğini 

yazmıştık. inhisarlar idaresi bayile • 

rin fiatın bu şekilde inmesinden dola
yı ellerindeki stoklardan zarar etme. 

melerini temin için ellerinde kapalı ve 
ya açık tuvalet lspirtosuyla yakacak 

ispirtosu bulunanların on dört mart 
akşamı inhisar idaresine bildirmeleri-

ni şart koymuştur. Arada hftsıl olacak 
fiat farkının eldeki stokta tevlid ede. 

ceği zarar kadar bayie ispirto verile. 
cektir. 

bank fabrlknlarlle sair fabrikalara 
muafiyet ruhsatnameleri verilmiş
tir. 

Tuz kullanan 
fabrikalar 

Dahili lstlhlAk primi 
alacaklar 

HUkQmet, tuz kanununun 8 ve 
34 üncü maddelerine istinaden, de
ri, bağırsak, mensucat ,.e sabun iş. 
lerlle uğraşanlara vereceği prim 
nJsbetlnl tesblt etmektedir. 

Memleketimizin en zengin top-
rak servetlerinden olan tuzlarımızı 
fazla miktarda ihraç lmkflnlarını 
temin için ihracata alt primler arttı-
rılmış, hemen hemen maliyete yakın 
bir hale gctfrllmlştlr. O kadar ki, 
memlekete döviz kazandırmak için 
ihraç edilen tuzlarımız istihsal ve 
nakliyat masraflarını ancak karşı
lıyarak rekabetsiz bir 11yatla satıl
maktadır. 

Tuzlarımızın bu kadar ucuz satıl
ması hariç piyasalarda kuvvetle tu-
tunmasına sebeb olmuştur. Bllhas
sa, geçen sene Türk tuzları Japonya, 
Jt'ilistin ve Belçika piyasalarında ra-
kipsiz kalmıştır. yene bunun neti
cesi olarak bu sene tuzlarımız için 
blrcok memleketlerden külliyetli si· 
parJşler gelmiştir. Bu siparişleri 
karşllamak için Çamaltı, Koçhisar 
gibi bUyilk memlehalarda istihsal 
:faaliyetini nrttırmağa karar veril
miştir. 

HükQmel, ihracat primlerini yük
seltmek sayesinde ihracatta temin 
ettiğimiz bu muvaffaklyetten başka, 
bazı endilstrllerin fazla tuza olan ih
tlyacını gözönilnde bulundurarak 
bu işlerle uğraşanlara sarfiyat nls
betinde bir prim vermeyi de kabul 
etmiştir. 

Bunun lcln deri ve bağırsak ıma
IA.thaneler!Io mensucat ve sabun 
fabrJkalarının tuz sarfiyatları tet
kik edilmiş, hl\. hususta ticaret oda
sile sanayi birJlğlnin miltalealarını 
sormuştur. 

Sanayi birliği bu husustaki müta
leasile birlikte tuz primlerine alt blr 
listeyi gUmrük Ye inhlsarlnr vekA.le
Une göndermiştir. VekA.let alAka· 
darların bu husustaki mütalealarınr 
tetkik ettikten sonra dahilf lstfhlA.k 
prlmlorlnl tesblt ve na.n edecektir. 

Merkez Bankası 
kuponlarında ... 

mururu zaman 
Cumhuriyet merkez bankamız gele. 

cek ayın 18 inde ,ilk hesap dewesi • 

nin müruruzaman müddetine girmlı o. 
lacaktır.Bunun için bankanın kuruluş 

tarihindeki bu, ilk hesap devresine ait 
bir ve iki numaralı ilk temettil kupon· 
ları bu tarihte tabiatiyle mUrUru za
mana uğramı~ olacaktır. 

Banka, nihayet bu tarihe kadar ilk 
hesap devresine ait te:qıettilü ödemek. 
tc devam edecektir. Fakat ondB.ll son· 
ra h"llponlar müruru zamana uğrıya. 
caktır. 

Deniz ada ınlarının 
terfi imtihanları 

Deniz ticaret müdürlüğü, kaptan, 
makinist, motörcü ve kılanızlarm ter. 
!ileri için yeniden imtihan açmak ka· 
rarını vermietir. lmtihanlara deniz ti
caret mektebinde nisanın birinci gil -
nil başlanacak ve sekiz giln devam e
decektir. 

--~lhıc olmak arzusunu duymadım. 
~a enı, zevkim herkesinkine uy • 
~ 18~nını sıkılır. Deği~tirmem a. 
h.. • olnı bnıı duyarım. Belki sanat· 
~~ •• a~ı~nı içindir, hiçbir zaman 
~e]t ~rtgınalitc", kimseye benu • 
~ ltn aıtl'Ztısu olmadı. Çoğu kimseler 
~ ~Y ;ıne kanidirler. Yanılıyor. 
llıl at ha Itru çok kimsede görmek ne 
't~ tı.. ~0'1~a gidiyorsa, fikirleri. ___ ;;;:_:; ___ ::_=:=-:.::::=_.;;_:::_:,_=.:::,::.:::.-::.::.-:.-::.::._-:..,-:_:-:----------------.. - ---------------------
'~lti~m~o:ı~~!:ednain0 fkikriad·l!e IÇERDE: ı~~-~] ve sap:ı bir ~·erde bulunan Zeynepkft;il 

"lln l ar • FRlu~SANIN şark orduları başkuman· hastanesine nakil vasıtası temin etmeı.i 
O u-,.,•-." e • \.U!l danı general Hotzinger Paristen Halcbe kararlaştırmıştır. 

un 

Nuru!lah ATAÇ dönerken Ankarnya ul!rıyncak ve bazı le- • BEYKOZ ve civan köylerinde sıtma-

' 

rnn:o;larda bulunn<'aktır. nın coAaldığı görülmüş ve bu mıntaka-

0 
• BORSANIN Ankarnya nakli dol:ınsile 

• • fı CME!lil.ER için yurdun muhtelif 1 . nın sıtma mücadele hududu i"erı"slne a· - şe ırımizdeki acentalar birliğlnrlen, bu· " 
.... ;ilRll Fl ·- taraflarıncla ynpılan evlerin miktarı 934 lınması kararlaştırılmıştır. A · 1 ·-- - • el l · 18114 li b 1 gün birlik umuml ki'ıtibinin riyaseti al· 

"\ V A se~e~ır~E~;.~r~ şirketi N:ı~i:nu!.~~~letinin tında üc kişilik bir heyet An karaya gön- • TlCARET ve SANAYİ odalarının daha 
1\. i:ı;tt'fU üzerine görüşmelerde bulunmak derilecektir. iyi randımnn verebilmesi için bunlann 

~ ııı • üzere bugünlerde şehrimize iki mümes~il • TAKAS suiistimali davasının ikinci liiğvedilerck iktisat oda~ı namı altında da· 
~ u N D u'". gönderecektir. safhası bugiin başlayacııktır. Bu davada ha geniş bir teşkilAt kurulması hakkında 1-t Z • BEYOGJ.U HALKEYl'inde yarın ak- suclul:ırın yekllnu altmış kişi, evrakın n· )'apılan tetkikler bitmiş ve proje meclise 
~ ıQ ~ ~ şanı saat 25 de İsmail Hami Danişment ğırlığı da 40 kilodur. verilmek üzere hazırlanmıştır. 

l5i. ~ n ç D fll tarafından, Türkler Hint ,.c Avrupa mev- • ıı~tNCt NOTERI.lK'dc yapılan suiistl- • l\IAARfF vekaleti bu sene mua11im 
~ d'kQ zulu bir konferans verilecektir. mailer tıakkınıfo ınfüldelumumiliğc yeni kndrosuna yeniden illiveler yapacaktır. 

11u. te deier bir eter • llMlRDE son bir ay zarfında Uma- bir ihbarda lıuhınulmuştur. Yeni bütçeden bu fasıl icin 700 bin lira 
....... ~rJaınaktadır na girip c;ıkıın vapurların sayısı 152 dJr. • A'NTAJ.\'ADA Büyük Şefin şehre ilk ayrılacaktır. 
~ • BEJ.EDIYE'nin yiyecek maddelerinin şeref verdikleri sün Atntürk günü olarak • lNGlJ.TERID.1N Ankııra elçiliği baş-

muh:ıfoznsına alt yeni talimatnnmcsi mu· kabul erlilmlş ,.e merasimle kutlnnmıştır. kdlibl Roma elçili~i başkdlipliAine tal1n 
cibince baş, ciğer, fşkcnbe gibi maddeler • ÜSKODAR knym:ıkamhğı, Anadolu '-'a· seyyar olarak satılamıyacakhr. k " edilmişti. Mumaileyh şehrimizden yeni 

asının büyük bir ihtiyacını karşılayan wzlfeslne hareket etmiştir, 
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- - - -ULUS' ta 

Yabancı 
ismihasıar 

-

HAKKI 1'ARIK US, bugün Kurunda bu 
buşlık altında ıu ıauanı dikkat ua· 

zıuı ua:mıştır: 

.. Bay İsmail Müştak Mayakon, yabancı 
ismihasların imli'ısındaki k:ırışıklığı kal· 
dırmak icin yazdığı doğru ve güzel yazıyı 
dün bir ikincisi ile tamamladı. Bu son 
yazı evvelkine itiraz yollu yazı neşreden 
gazetelere verilmiştir \'e yabancı ismihas· 
hır Türk yazısı lcinde Türk imlasına tA· 
bidir hükmü bumda bir kere daha tc~ il 
edilmiştir. 

Ötedcnberl taşıdığımız kanaate uygun 
olan bu hükmün muarızları tek bir delile 
daynnırJar: Lıi.tin alfabcslle yazılan dille· 
rin her biri bir ötekine ait ismihası, ta· 
biiyetinde bulunduğu dilin imlası ile olır, 
yazar. 

Halbuki "yazar., demek deiıll, "yazda· 
bildiği kadar yaz.ar., demek do~rudur; 

bir kere Llitin harflerinden yapılmış alfa· 
heleri gözünüzün önüne getiriniz. Bir mi
sal: İspanyolcanın (ny) sesini veren har
fini ele alınız. Bu, bidm (n) harfi üzerine 
Arap imlAsında (med) için .kullandı~ınıız 
işaret konulmuş bir harftir. 

İspanyol kelimesinin kendisi de bu 
harf ile yazılır. 

İspanyolcadan başka dillerin ltıtin alfa· 
belerinde bu harf bittabi bu hususi şekli · 
ile yoktur. Ne )'llpıyorlar? Sadece (n). 
şekli ile alıyorlar. Böyle alış kelimenin a· 
sıl irulfısını değiştirmeden başka nedir! 

Diyorlar ki: bu şeklin aslında lınngi ses· 
leri verdiAinl mütercim nereden bilsin T 
lsmail Müştakıo verdiği müsldt Ce\'aba bir 
başkasını daha ko.talılllrll. Mütercim tek 
kişidir ve nihayet en elıemmiyelli sayıl· 
mak ll'ızııngelen yer lsmihaslarının nasıl 

okunduğunu da o dilin JQgati beynel· 
milel işaretlerle göstermektedir. Müter
cimin bu zahmete katlanmak vaıHcsıdir. 
.Fan:edelim k1 deAlldir. O halde tek bir 
mütercimin beceremedili bu iş( yüıbinleı: 
ce okuyucu a)TI ayrı nnsıl başaracak? Ya
zılan bir ibare söz için zannolunur; fakat 
hakikaıte kulağa hitap etmez mi. !cinde 
bizim pek İ)'i bildillmiz Loyd Corc'un adı 
kendi ImlAsfle l.loy(I Gcorges yazılmış f. 
se bu ibareyi bir başkasına okuyacak. 
bir adam ne )"apsın? 

Okuyup dururken duraklasın ve oku
yacak yerde kağıdı karşısındakine uzatıp 
"işte şu!,. diye ml ıösteralıı? Ya bu adam 
bir telefon başında, yahut bir radyo stüd
yosunda ise? .. Yaııyı dilsh:ler için :> azmı· 
yoruz ya. 

Muhakkak yaıının hedefi '(gördün)ft 
(gordun), (dolru)yu (toğrl) okuyanlara· 
rasında bir vahdet vücuda &ellrİncklir .. 
Düşülen dalAlelln hakikl sebebi dün

yayı LAtin alfabe31 kullananlardan ilıaret 
sanmak deRilse yabnncı lıımihaslan kendi 
imlAlarlle alıkoymayı g(lya beynelmilel 
bir anlaşmaya mukaddime olur sanmak 
olacak .. Dil denilen Aletin, aslında göze 
deJUJ kulağa hitap ettiğini unutunca, ya
hut (yerine göre o, yerine göre bul) de· 
meye başlayınca meçhtı.llerin hAklmiyetl· 
ne teslimiyet n lnklyat ruhunun, ili) ı•dın 
ve keyfin tesis Ye teşvik etUAI bu kapl· 
tüJfüı;yon elbette ilmin bir hakikoti ren
gini, alır. 

Hayır, İsmail Müştak arkada~. yeryfizü· 
nfin iki milyarına ait lsmihastan bııhsedif, 
mutlaka batıl bir dnayı bir mübalQAa ta· 
malası içinde kazanmak, için söylenmiştir. 

Bütfin yeryilzOnü bir tarih kelimesi olan 
J.AUn ve Ll'ıtlncller hes.wına kapatmak 
nasıl caiı olur? 

Rusl:ırın, Sırplann, Bulgarların, Elen· 
lerin, Araplann ve İranlıların, Japonla· 
rın, Çinlilerin, hasılı l..Alin alfabesi kul· 
lanmıyan milletlerin ismihasları ismlhas 
defıil midir? 

Aslının nasıl okunduğunu n blılm ya
ıımızda verdiğimiz sesin aslına ~adık olup 
olmadığını aramaya, bilmeye hiç lüzum 
görmeksizin bunlar Ozcrlnde tasarruf et
mek h:ıkkımız oluyor da, bu tasarrur, LA· 
Un aırabelerinin imtiyaz mınlakasına da· 
yanınca mı bir hala halini alıyor? 

Farzedellm ki bir mütercim hmihas o
lan bir kelimeyi aslına uymıyan bir sesle 
nakletmiş olsun. ~er bu, bir kere söyle· 
nlp unutulacak kelime değil de tekrarla
nacnksa elbette dfiıellen, doğrusu budur 
diyen çıkacaktır. 

Çıkmadığını rarzedeJlm: Şimdiye kadar 
(Pari) yl (Paris), (\1n )1 (Viyana )bellemek 
ten Türk dili Ye TOrk mllleU ne uıra'r 
gönnilşlOr. ? 

Zarar gönnOşlllr dfyenler için ise bu· 
gfin sizin müdafaa ettilUniz teri kabulden 
ba~ka yol yoktur; bu tez o zaran asgari 
hadde indirecektir.,. 

CUMHURiYET' de 

lnglliz-ıtalyan 
müzakereleri 

müsbet sonuca 
varabtllrmı? 

Y UNUS NADi, bugilnkll Cumlıuriuettı 
lngtilz • ltaluan mQuıker.elerinin 

şüphesi: olarak bit ıonuca 11araco4tnı 
belki ıxırmamasrnın 11t1rlp ve anlaşılması 

[LfU[tn •YfOYJ. ,evfrinUA 
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Bir l~giliz na~ırı diyor ki p{~) 

ltalıa ıle muza kereye .... D ..... ŞARD-Aı --

k k d 
• Yunan başTeklll Metaksas dftn ı.abab 

O r U m UZ a n Atinaya gelmiş ve istasyonda büt .ı bil· 
kllroet nası, )'llkaek dedet adamları, g• 
neraller, ticaret, ılraat ve endüstri od 

karar Verm.IŞ deg"' ı·ıı·z !:;~ı!:t~;;:ı::a~c~:;a;:u:·~:!::nm'!~ 
tır. Başvekile )'apılan milll esere karşı 

I 
• milletin tllkranına tercllma olmak Qaere, 

"lng·ııtere du·· nyanın en kuvvet 1 zeytin dalından çelenk verilmiştir. 
' • Bulgariıtanda Şumnu ve Elklzalra 

t h I • k ı • b • d ı t • d • ' vilAyetlerlnde mebuı secimi dUıı yapıl-V e en e 1 e 1 1 r ev e 1 1 r . " mıştır. Bulgar ajansı hldise çıkmadığını 
Londra, 7 (Huauıi) - Mançesterde 

muhafuakh kadınlar klilbünde bir nu-

~ aöyliyen zirut nazın Moriaon u
cümle tıcmittir ki 

••- Roma ile yapılacak giSrii§meler· 

de munifak olauiımuı uıuyorum • 

Biz, bu karan, nfmuadan dolayı değil, 

fakat ilmitvar bwundufumw:dan dola-

yı aldık Te bu yolda !devam karann
dayıs. 

tnıiltere hükQmetf, diler ı:neıpleket

lerin gelir membalanııdan ve <WıiU va

siyetinden haberdar bulunmaktadır. 

Eğer bugün bir harp çıkaru, tnıiltere

nin bunu galip olarak bltirecefl huıu-

ıunda kabinede hiç ~nln 
yoktur. 

bildirmektedir. 
tUpbeei • Uypzis ilkbahar panayırı diln sabah 

Mücadele aahaaında, lnıiliz milleti, 
bili dünya milletleri araaında en Jruv
vetliıi ve en teh~keliıidir. 

Milletler Cemiyetine gelince: bu mil· 
e11eıe, halen mevcut en iyi ve en büyük 
ıulh ve kollektlf emniyet lleti olarak 
kalmakta berdevamdır. " 

Mori10n, aözlerinl bitiıirken. Ede
nin. ustın zaman kabine haricinde kal
mıyacağı ~atini .ide aynca bildirmif-
tir. 

• Romada tngiU - ltalyan ıörüt
melerini yapacak olan !nıiltuınin 

Londra bUyUk elçlal Lord P6rt dUn Ro
ma1ı1 nsıl olmuıtur. 

Alman ekonomi aasırı F'unkun bir nutku 
ile açılmııtır. 

• Yunan veliahtl prens Pol, refikaslle 
birlikte Atinaya dönmüş ve tezahilratla 
karşılanmıştır. 

• SoTyeller birllJI ve Almanya bfikQ
meUerl arasında dlplomaUk ıllrflfmeler 

neticesinde, SovyeUer birllAiııin Alman
yada ve Almanyanın Sov1eUer birlilinde 
mevcut konıolosluklanrun kapatılması 
hakkında blr anlaşmaya nnlmıştır. 

• KObada Jwml mecllı inUbabatı sQkQ. 
nelJe \..-~tcjnn etmiştir. 80 mebus ve bir 
ay~n azası iulilı~p edilmiştir. Muhalefet 
partileri intihabat kanununu protesto el· 
mek için namzet göstermemişlerdir. Ekse· 
rlyet mllll bfikQmeUn elindedir. 

Moskovadaki 
muhakeme 

• Cck Relslcumbunı B•aq ve baricl79 
nazın Krofta, cumarteal l'llnfl aktamı, 
balen Praıda bulunan Amerika birleşik. 
devletleri sabık relıl huver ıerefine bn
yOt bfr kabul reıml tertip etmiıletdlr, 

• Almtnyada Dahlem tlllaealnde bildi· 
rJldijine ıöre, ıeçenlerde mabkllın olup 
haplı müddetlnl muhakemesi esnasında 

ıeçirdiği lçln serbest bırakılacağı sanılan 
Protest.n rahip Mteın&ıter, Berllnln 15 
mlJ flmaUnde Sahenhanen tecrabe tam· 
pına •llnderflml•tlr. 

.... Baftatall J IDalde 
1ii'"•ı .-enmJe JUron ıölk.aıt &erUp ıyle
\tilini inklr eylemiıllr. 
Bundın sonra lıUcTap edilen Rltov, 

letbltçllljla bilhaua Tr0çklaUer ıatahn
~n yıpilmakta oldültinu Uerl ıllrtnil9tilr. 

Bunun Uıerine aabık Gepeu .. rı 'i oıoda, 
Juarla ile .Rikovu 7alancıhkı. itham ecU· 
tor .. dl)'O? kl: 

.. _ KJrovwa katli, TroçldJUer •e salcı· 
lal' merkeal tarafından mllzakerı ıdJlmlt
tir. IUko• bu kaW menlmılı telAkkl edl· 
yordu. Fuat TroçldsUerlo ısrarı Oıerioe 
n1haıyet projeyi taHip eylemlt ve billha· 
rt mestleden Bubariııl babet4at etmlt-
tir." 

Mftddeiumumlnla ıDalltrl Cllerlne, Bu-
IMırln, Lenin ı .. l•...CUO. .,. Stalln&n ka&
ll projelerJnden haberdar olmadıaını sôy
lemft. fakat 1918 de Leohı, Sverdlov ve 
St&llain tnldf edilmeltrl hakkında bazı 
ıörilfmelere iıtirak ettiAini kabUl eyle· 
mittir. Buburin, bundaG sonra, kaplta
lllmlıı yenideıı tulsl projeleri hakkında 

uzun tafslJAt vettrılş, Amerika Ye Japonya 
poltslerlle tema.t etmediJinl i6ylemlt ve 
ceıut oldutuou redde7lemlşUr. Bubarinln 
ftkrlne ıtıre, JUkoY bir casuı olmamıştır. 

Bu arada Rikov, Buharının sllzQaO kes
mlt Ye ıerek kendisinin ıerek Bubarlnln 
kendi ıruplarına mensup btr çok ızıanın 
casuslukla ltllııl ettlllnden haberdar ba-
11lnduldannı bUdlrmlıUr. 

Bd b4diteden 10nra, Bubarln, 7e0lden 
s&ıOne dnam ederek eıeftmle denılıtır ki: 
·~ 1917 de aramııdan hiç birimizin 

oüç bir oa11ritabillik olacağını •611ll11erek 
'diyor ki: 

Ve yaln11 Lı,lll% • ltalJU mGukereleri 
lılefll, bunlann aımnında Franaıs • İtalyan 
mDsakerelerlnin de dahil oldutunu kabul 
etmellslnlL tnıilterenln ltalya ile yaphlı 
mibakerelerden Fransanın hariç tutulaca
lına Yeya kalacajına ihtimal vermek 
mOmkOn deflldlr. Su basit aebebten dola11 
ki b67le bir iş evvell tnıllterenln itine 
8elemn. Saniren de eler icap ederso 
Pnnsa kmnşulan Anupa karası devletle
riJe lnıilteruden önce ve belki ondan daha 
lraYi anlaıabtllr. Bu aon tık ise tabii tn
IJillere aleyhine olur. Onun için dQnyanın 
,t1ırıdikl tartlan içinde lnıflteresil bir 
Fransa, n Franaasıı bir lnıillere rarwlu
namaa. ftt• bllyle çift mahiyeW olan ln
siUz • ltalyan mtııakereJerinlndlr ki mQ• 
bet aonuca nrıp varmıracalını anlamak 
isUyoru.a. 

Jmparatorcu beyaz Ruslara karp merha· 
mel duymak aklımızdan ıecmezdl. Fakat 
1931 de vıulyet batka türUl olnıuıtur. ZeD· 
tin k&ylWer yani kulaklak, bize sırf insanı 
aebebler dolayısile sempaUk ıötDktft. Bu, 
progranıırnııda taktik bakımından mfthlm 
bir mevki alrtııştL ö ııaınan, Talttll• )'ay• 
dılımız ııosyaUtme karıı hakiki bir nefret 
duymağa başladık. 1932 de Henklddae 'fe 
Tomski, bir hilkCımet darbesi fitrhıt ileri 
attı. Rlkov, bunlian beni baberd•r etU. 
Troçkistler, telhi9çillk lftıumu, •lcılar 
ve ZinoviyefçHer ise kütleyi ayôlandır· 

mak lüzumu Ozerinde utar etmekte ldl.,, 
Müddeiumuml bir aaatteo bert izahat 

nrmekte devam eden Buhariniıı sözünü 
keıtnlt n muhakeme7e puartul l{lnü 
dnam -etilmelt o.... ~ alba,..ı •• 
rllmlşUr. 

Zelenskl neler slSylOyor ? 
Muhakemenin dQn akşnmkl celsealnde 

Zelenskl ve tkramovun da isticvabı 7apıl
mıştır. 

Sovyet kooperaltnert birllli sabık sek
reteri Zelenski sala do!lru bir hültamet 
darbe!l lehine gayretlerinde bir İngiliz 
fnhslyeU tarafından yardım ıördüililnll 
bildirmif ve İngiliz işçi partisi liderlerin· 
den Aleksanderlo, Sovyetler Birlitlnde sağ 
cı bir hilkClmet iktidar mevkJine ıellrae 
kendisine kredi nrmek vaadind• bulun
duğunu tasrih etmfıtir. Zelenski, bundan 
ıonra bozgunculuk yaprnıı oldulunu kabul 
etmlıtir. 

Özbekistan komilnfst partisi sabık ıenel 
sekreteri Akmal tkramov da Buharının 
Oıbeldstanı Sovyetler blrllllnd•n ayınna
la lhuvaffak oldilJU takdirde tnıllterenln 
yardımını temin eylenıJş bulundııtu hak
kında kendisine haber verdllinl bildir· 
nıiştlr. 

Beıanorun ftlraflan 
Mahkemenin cumartesi ıQnktl celsesin

de Sovyetlcr blrlllf nhı Berlln büylllc elçJ
lljl sabık mQsteşan Besanov dinlenmlt
Ur. 

Besanov ezcftmle demiştir ki: 
- 1935 de ÇekotJOTakyatla lıfaslOT is

minde bir Ruı mültecisi tıe tema11 ılrdlm 
ve göffitmelerde bulundum. Bu Maslov 
Henıtayıı ile irtibat bıllnde idi ve ıetek 
ondan ıerelc Bulpr, YnıoıJay ve Polon
yalı irtica teşekkfillerinden para almakta 
idi. MasloT para mukabflinde, kendi let
kllAhnı Trocklnin kontrola allına koyma
yı Jcıtbut etti.,, 

lngiltere ile 
Amerika 

arasında ihtilaf 
Vaıington, 7 (A.A.) -.. Rmvelt, bü

yük Okyanostaki Feııikı ~·nn
dan Cantoıı ve Hendeıbury adalan il
zeıtnde Ameribıım hAkimiyet:inJ ilin 
etmlttir. l 

••.Federal Rejlıter,, bucntt RelslcUm
h1dula lna Ud adaaa ldareel altmdül a
dalara ilhakı için hilkOmete hitaben 
yuldıiı kararnameyi netredecektU. 

Hariciye neareti, BUym. Okyano9un 
ortaauıda bulunan ve hlkimiyetleri bak
landa İn&ili.zlerle hidiae veya müzake
releri intaç etmiı olan bir çok adanın 
kanuni ıtatüsünU tetkik etmeie devam 
etmekted.!r • 

18 inci asırda ve 19 uncu aarı.n. bir 
kısmında tncillı ve Amerikan ı.Iıkçı 
gemilerinin Guano tilccarlarmm bu •· 
dalaı1dan bazılanna yerlqtilçleri bu ge· 
mllerin Jutnal defterindeki kayıtlardatl 

Te Ameıikan huin"i tarafından Gu
ano tilccarlanna vertlmif olan veıika
lardn anlqılmaktadıt • 

Amerika hllkOmeti LoncSta hilkOıne
tiyle bu adalann AmeriJraya &eçmeai 
netieeaidde 5J]ııabilecek olaıı ilıtiWlan 

münak;:ıp et.mele buudu, 
Reiıicüınhur tarafından ittilıu edi

len bu orar Büytlk Okyanotun ortaam
dalci adaların heyeti umumlyeal üzerin· 
de Amerikan hAkiınlyetinin Dlnına dol 
ru atıbmt bir ıdnn mahiyetinde tel&kW 
e'dllmektedJr. 

Ametllııa bu adalarda hava u.ıert te
ıia etmek ta•nıuundadır. 

Yeni neıriyat 

ıaare 
Dahiliye nkAleU tarafından her ay 

çıkarılmakta olan "idare,. naecmuaaınnı 

L h H • • ı 15 inct 11rısı lblff61" etlDlfUr. Bu sayıda e arıcıye bir aylık tayinler, kanunlar, nizamname
ler, mWkJye tefki.llt kararnameler), ll•ht-

Naz l r I ma raporları, tekailt ve 7elim muameıeı. 
tJ, tamimler tibl resmi muamelelere mü-

R Oma d O ltaf va teallik yazılardan maada s. Sabit Aykutun 
# Domoırafit lnkillp adh, etOdO ile ŞOkrO 

KrulUe gUrOtltl Adalın ")'llUek idare kadronndald m .. 
Roma, 7 (H\dUI!) _Polonya Hatlcl• ınurlano tayinleri ve yetittirilmeler bak· 

kında beyntlnıilel Atılı:•t tıirnll tercilmeıl 
ye nuıtı Belç. diln akıam Romaya var• ve tdare kronili bt1lunmaktadır. THıılye 
rnıı ve istasyonda Kont Çlyatıo ve Pa- ederiı. 

Darüşşafakanın 
65 inci yıldönümü 

Dün mektepte çok samiml 
bir aile toplantısile kutlulandı 

DarüflJafaka toplantwındiJ bultınan1ar 

TUt'~iyenin eıı eski irfan rnUesaeıe

lerinden biri olan Darüıpfaka, diln 65 • 
ihci yıldönUınUnU idrak etti ve bu mU
nasebetle mektepte lir de meraaim ya· 
pıldı 

Yedi saat süren ve büyük bir aami· 
mlyet havası Jçinde g~cn bu toplantıda 
Darünafakamn en eski mezunlariyle en 
gençleri yaınyana yer alımtlardı. Top
lantı lstiklil marşiyle açılmı§, Darüş

pfakalılar Kurumu bqkaru V ef.:k Pal· 
mir kıaa bir nutuk aöyleml , kend.:.sini 
Ticaret Me~ebl mual!imlerinden To
ıonun .CS.aleri takip etmiıtir. 

Bundan eonra Atatürke, an'ane mu
cibince Kurumun daimi fafliii reis.:"1lu
lunan Bqvekile, Maarü Vekiline ve 
kuruma büyUk yardımlarda bulun.muı, 

olan Malatya toylavt lsmet lnlSnilne 
birer tazim ve te~kkUr telgrafian çe
kilmesine karar vuilmiftir. 

Meraaim sona erdikten sonra, eenç 
ihtiyar bütün Darlinafakalılar bir aile 
Nmimlyeti içinde konupnağa, eski ha
tıraları anlatmağa baıtamııtaıidır. Bu 
arada Darüuafa~lılar inçin ytctlmıı 
bir ıiir ve meketepte eskiden ''evamir,. 
adını taııyan melçtep talimatnameai o
kunmuıtur. 

Kahkahalarla Jr:arııJanan ve bir hay· 

ÖMeR .. 
BALJOOLU •• 

ve melctebin a0ta ınnıf ta'lebeı.ri 

ı.: enteresan btılunan "tl'fUDlt,, la ~ 
ottill suçlar anamda tunlar..,....-

''Mubauır Yuauf ağanın tUı.Oll~ 
gübre bnıtmnak, bahçeden ~~ 
mak, abdelliı namu Jcıhmk, ~ .... 
hanedan revani çalmak, lelletha ,ılı 
killilıifl kopannaJı; Um&rit ~ 
il&h .. , 1 

.. Evamlr,, olninduktatı IOltrl ~ 
nUn tanmmıı ,ahıiyetleriıiden n ~ .ııııt. 

meıunlardan bUı zatlar mektepte ~ 
tiyle ıeçmia ıillilnç vak'alan anla~ 
lar, yemekten sonra konur TerUıolt 
aaat 17 ye kadar neı'eli bir Taldt 
rllmi!tlr. 

f'aUh l1llh OçdncQ hukut 
den: I': 

(Hl-,23) Nutlyeala kocaaı ıwtlfl 
mlr)'olları &raven mllteahhidi OID" ,, 
kau cleybine açtılı nafaka dna1111ıd ~ 
ı akemesinde dava olunana ı&nderll•• 
lisata gelen mübaşir meşrubAtında 
lıtanbuldaki Te ıerek BoıOkteki ~ 
sAhında bulunmadılı ClheUt W~ 
yapılmadılının raıulmasına blnltll ._.. 
tebligat icrasına karar verlldllfad'° ~ 
938 saal 1 ı de dava olunan Omer fll_ 
nın mahkemede hasır bulunmıdıll ~ 
dirde ııyabıodı muhakemeye d ..... ., 
nacatı tebHI makamılla kaim oJdlalS 
tlAo olunur. 

yorganla.r~ 

SatJf yerleri: Beyoilunda n Ankarada Yerli Mallar Pazarlan. 

2 milJOD llolar ve 2 tenelik en-* .arfile .. Tamamea Hindittallda ~ 
RUDYARD 

NAZAR 
KiPLING' in eser~ • 
BONCUG.., 

filminde, ...mnliSHIRLEY TEMPLJ 
tamlama~ bir rolde söriiamektedir. 

Shiı ley' in en bilgilk filmi ••• 
Herkes için bir filmdir• 

ak!:m Sakarya s~~::: 
Bırılıyot. Yetlerlnizl evvelden aldmnız. Tel: 41341 

İnRlllı • ltalyan mQıakerelerlnl naUıbet 
neticeye ı~tOrmek lAlım ıelen en fani A• 
mtı • bilhassa ltalya noktai nazarından • 
~vu.sturya meselesinin birdenbire alıYer• 
Q.iğl teklldir. Kim ne derse desin ltal· 
yanın samlmt ıly11ellnde merkeıl Avrupa• 
nııl bu h...-aJlye inerek Tuna blklmlyeti 
ibthnali bakıtnındnn. Almanyanın diler 
Almanları kendi kiltlesl içine almak arıu
sa nckadar labll oluna olsun, ltal)'an nok· 
tal nauınndan bu hal, hele Avuıturyaya 
üaUOk eden kıımında, ltalranın YarlılJle 
teıad teJkll eden bir keyfiyettir. Elindt'n 
gelirse ltalyı, Almanya ile dost kalm:ıj:ı 
çalışmakla beraber bu Alman arzusunun 
tahakkı1k etr'l'lt!tnetfne hr Jrunellle ralfşır. 
Jşte tta17a7a '61'1 Te bQtftn dOnyanın sö
zn önünde bu t.hllke nerede ise tahakkuk 
ediverecek bit rnablyet 't'e T"'"•1r.tıra ıırzel• 
miştir, ftalYf')"I ln«iltere Ue Jıonufmaja 
ve onun ıımnında Fransa ile anlafmaja 
snkedell tn hnetJI AmlJ bizce budur, 
ve nitekim fngilfı Ba$' eklU Cemberlynın 
da IO'll ant:ışma teşebbOsfinde @sasen bu 
yenl faktftrt fıllnat 6tmıs ofdufunu ıan
•edtrfa. 

ıist Partiıi Utnumt kltlbi Staraçe tıe -..------------------------------------

' 

hUkQmet, ordu ve pattı 1nl1Metalller1 
tarafından kar11tanmııtır. 

Bek, sabah Panteon'a meçhul uker 
ırıezınna, faıist al:Metlne •• mareıal 
Pilaudsidnin büstüne çelenkler koy
muı Ye billhare kral ve bunu müteakip 
Muaol.!ni ve Kont Ciyano tarafından 

kabul cıdilmiıtir, 
Uç gün ı;üre;ek olan re91b! :ilyıretl 

mütea.19p, Bek Vatiltana da gidecek ve 
Pılpalık nazın kardinal Paçelll ile 16"' 
ril§ecektir ı 

OUNYANIN MEŞHUR ŞEKERCiSi 

Ali Muhiddin Hacı Bekit 
Gü.ılatı 

,,,.. 
Mllmıalatını tefhir 8ttill Amıpa w Amerika ......-m.1e daima WriDciliii lcazammıtar. 

~ ceJen een-hlaT MfaMd cİhaftla dört kö .... Mm uiaa 

1!':! .!~1:!':. !:u°!~'!!.th~:m. S±.':/e.::.~'::!nf-. ~ı:}!. 
hnaline ı.,w.. Hacı Beldr Kareımlln ra:ret Uika aa61ijlı Te ldloewıun pemende fiyatı IO kufafhll'• 



'4atJuı..ı TAR1H1 TEFRİKASI: 17 Vazan ı 
A. Cim 

Vesfkalan Teren: Donanma JComodorlutu BıtkAtibl Blnbtltı lhınn 

~Qnkar, salonda hiddetli achm
'•ıa dolaştı: Olmadı, dedi, cu
"'•dı ••• idare edemedik bu DŞGa .. 

B 

1 Günün meselesi 1 
Bütün nakil vasıtalarının 

gece 
seferleri 
oim·aiıdır 

... ~ İttihat ve Terakki • rans vermi§; bu sabah ihtilfil başlar 
ı Pol!Ukaanu tw zıekAeıyla J - baflamu da efradmı top başına ge. 
,~ tdtn Tallt bey, bu noktada çlrt.mek, toplanın Yıldıza, zatışahan~. Bllbessa geee çah,an 
~ td!YQrdu. Binaenaleyh AbdWha- nin ikamet buyurdukları sarayı hu· 
• tndieesi yerindeydi. lhtillli par. mayuna çevirtmek cilretinde bulun • 
~la.r arasruda kendi adamla - muş, fakat muvaffak olamamıştı. 
L~ llY&de ittihatçıların faaliyeti Fakat ne olursa olsun, iradeiseniye 
~ur derecedeydi. Ve netice ne bu yolda•udur etmişti. t~a~ının ~~pıl. 
~ 0Iaun halka doğru yüıilmek ması gerektJ. Başmabeyıncı yer ope .. 
~ Pine dayanıyordu. Bu fikrini ev- rek huzurdan ayrıldı. Koşa koşa yave
'-iı; llüııeYiıı Kemal beyle etn.fındakL r~ dairesine indi. Başyavere irade~ 
..._ ~leyıp ~ylememekte tereddüd niyeyi söyeldi. Yaver de hayretler içın. 
~il. Fa.kat ne de olaa nihayet de kalarak maiyetiyle birlikte Ali Ka. 
9-~ tamını verdifi bu adamlar bulfnln yaiıma gitti. 
~ ~e en yikm bulunan KA.bult kaptan fevkallde ıstırap çe-
~ deflı Miydi? Bu dUşUncedcn klyor, bir daklka evvel su feci vaziyet-
~ lluaıkAr. hissfyatmı onlara el>y. ten kUrtulmak için ölmek istiyor, ölü. 
~ bir beis görmedi: mU cana Minnet bir deva addediyor • 

'it lla. dedi, uyuyorsuııuıı Bu hare- du. 
' '-dt atı.lıı faallyetllıizle mi meyda- Yaver Plf&nm matyetı ile yanlan
~"'41 ~\1%? Hayır! ittihat. na geldiftnt ~t11nce Uınitslz gözlerini 
~ lfte bit.den ~K f wiyet f&.. o un.ta ~virdi. Bir hissikablelvuku 
• tt..;· Gayeleri meydanda.! Bunu f.. onda hem sevtnç, hem keder uy8Jld.ın
' ~ ederek tEJbdtıl saltanata kı- yor, ytlı"eft hoplryarak yaverin yan. 
~~k! Janııa yaklaşmasmı bekliyordu. 

\ ~ deriıı bir stiktıt tnz olmut- Yaver, maiyetiyle birlikte ara~m 
~"""'" otblnde ayakta dolqaıı HUn· yanma gelince muhafız neferlere don. 
'tllıalert hepsinin tldmı bqma ıe- dU, iradei aeniyeyi tebliğ etti: 
, ·lladltah devam etti: - Arkada§lar, kaptan beyi derhal 

~ ~ yapılacak ikl şey var: eerbest bırakae&ksmız. Padişahımız 
~.~ ihtillli önlemek ve mU. bu yolda irade buyurdu~R.r. Siz de ma
~ e!ddetle ctzalandırma.k. beyni huma.yuna gelfp ıh8&nı saharte
"' lb&buaaıu buraya, earaya da. n1z1 alacanmız. baydl ... 
--~ lgtima yaptırmak! ki, bu· lt&buJI kaptan, duyduklarına lna • 
..:~yıaı Cünkü bwa4an _..111 namıyorctu. Bu kadar roıa14'tten, h~-

karetteıı IODf' bu tecelli ona garıb 
~~ ~ klmlıelerb • talıkl:t n;~oe. görUnUyor, bu eekilde bir hile, kendi. 
~~unun ur&ya yan ıgmı .tm. •w b&kltöıM MP parola-olma• 

·~ araca.klardır. 'Bu heMbi ımcWı ftipbetefilyotdu. ltadeyt tebel-

>.~ a...._ •1.1 d ~ ... ,., lQğ eden muhA!ıJlar ısa.,ırtnıı)l!i'dr. l~-
~ ~ ~ 1hti a1e evam •WIWA .... teıindtn bh1: 
.,.,-• ...._ da muhakkak lstanbul 
~n..._~ YilrU~ ya.pacak olan Ha. - Peki pqa.m, öyle ol8Un! 

•qallauııun İltanbul kuvvetlerile Demeye vakit kalmadan diğer dört 
, mağl\ıb eclilmeai pri nefer hırsla sUngillerini kavradılar: 

ta~ - Nasıl? Bu din ve padişah hafnl-,__~... Ordu, iki taraftan , 
'-" ~ btrlbtrtyle çarpıomağa lıi M1'bellt bll'ak.ma.k mı. Yaver p~a 
• .._ llll-lda, biZtmle alay mı ediyor acaba? diye 
}t_ ' dıe liyaaetimtade bil. haykırdılar. Arabanın etrafında top • 
~ ~ler olacaktlr. Makedon- lanan hl silrüsU arasından: 
~ ~ \?e earkt Rumeltde isyan. _ Vunın hergeleye! 
.. ~ t ... t... l'ecek, belki de daha bU • 
""~ ~ik bir R latlli- Diye blr lel duyuldu. Bir anda yer-
~"' e, mesel& ua den kapılıp fırlatılan yüzlerce taş, 
~ ~~L b 
~ birkaç sUn,U, tutenlc: dipçiği ara anın 
' )\ ı:..~onda hızlı adımlarla do- ·~inde hayretle etr&tma bakan Ali 
~ -,ladr. Birkaç kere iki du. 

l"'. ~ &idip geldikten IOm'a Kabull beyin vücuduna yerleeti. Za -
~ ~ _4"1du; gözlerini teker ta. vallı kapt&n ah demeye vakit bulama. 

1~ eh, etrafım 1&ran vahfi, hiulz, kalp-
9'1ttl. Uz.erinde s-UnU ve ıls, vatamız, h&iıı IUrU tarafından 
~~ llnQ e41141, bir mumr hayvan ifna e-
'"'- lllt.~' olnı&dı: idare edt- dlllr ıtbt, bit akrep eslllr g1bt idame. 

...._, dildi. 

Ilı.~ batnı&btytncl husun. p K&bull beyin parçalanmasmı mu -
~ •llmladtkta mıoııra: t..Jcip nbtt cellf.dlan UstUnU b~ını 
._:-~ lltınklmn, dedi. Alltl- IOydular, kanlı elbteelerinl, fotlnleri
~ Alt Kabul! kaptan kü. n1 alchl&r, bir teıhllkeden kaçai' gibi 
~ 1'11&1ıane efn4lml der- olu.yet yerinden uaklaotılar. 

h fetinnitltr. Efen4lml • Beryaverte m&lyet! bu menfur ctna.. 
~ bekliyorlar!.. yttt Jcollanyl& gözlerini örterek ~-
~~ &-.,. ~. sa.ım~ ~ memek ist6mlfJerdi. Ortada yalnız ce. 
~ -...ıı. tetle kendllert kaldıktan zaman, \•ak-

4-dt, bekle ... llmdi 1ndt e. ayı mabeyne haber vmnek Uz.ere içe
ri rtttııer. Zavallı ihtilll lruı1>&m Ali 
Ka.bulhıln aoyulmue ceeedl meydanda 
ya.payalnız kaldı. 

Abdfilhamid Ali KabuU bey hak • 
landa af ka.rarmı verirken 1\1 ma.k • 
Bada hizmet ediyordu. 

hıttlM muvaffakıyetle neticelenain 
veya neticelenmesini Her iki gıkda da 
mUteVVtk olarak itham edilmek iste • 
n1rae hUsııUnfyetine en bilyilk delil o. 
larak, ld&m edilmek Uzere huzuruna 
getirilen blr adamı, hem de saraya top 
atmak cUretinl gösteren bir kaptanı 
aff elmekle r&stennfg olacaktı. 

Bu iradeyi verdikten sonra biraz 
huzurla tekrar salonda gezinmeye 
blflamı,tı. Cinayeti haber vermeye 
gelen bqinabeyincl huzura gelip yer 
öptUldeD IODJ'&: 

(DevoıtH var) 

işçiler için bu 
çok lüzumlu 
bir vaziyettir 

Gece çalıftln işçiler, ıveaaiti nakliye yoksuzluğu, ~nden baylık 3'1ctntılar 
çekmek.et dirler .•• 

bildiftne, salamura yaparcasına. adam 
alma.le yasak olduğundan bir iki daki· 
ka geç kalmış herhangi bir yolcu ba. 
ğıra bağıra bu son vasıtayı da ka • 
çırmak mecburiyetinde kalır. Eğer DO"' 
för veya biletçi biraz insaflı adamlar. 
sa, bu son bir veya iki yolcuyu araba. 
ya alırlar. Ama nasıl, biliyor musu ııı 

nuz? Srralarm arasında yere yabnaJi 
§artiyle. Zira ayakta. duru1Ul'8ll, bir 
zabrt.a memuru tarafından görülmeıal 
ve ceza yemesi ihtimali vardır. Bu e
zayı tstanbulda kalmaya tercih eden.. 
ler sarsıla sarsıla üst bq toz toprü 
kışsa çamur içinde kalarak ta B&kır~ 
köyilne kadar giderler. 

İnsanı yaylı sırada otur • 

GUftdfJz'leri oüıup ga,i, llfJOeı.ri • aaba1ıa kdtkJr 4fçi ae/er1'1ri yapmaat 
m W- tromwrı.a ,.,. blr1oa91-

duğu halde turşuya çevireı1 otobUs ıt 

lerde, artık pis tahta UstUnde sırt U&. 
tU yatmanm neye mal olacafım va.. 
rm hesa.b edlnl Bu hal sade Ba.kırk~ 
ye giden arabalarda de~il. btıtUn dl .. 
ğer otobUslerde de vardır. MemleketJn en pııJa ve en tuıa nU- Yukarda da yudığmıız gibi İltan· 

f uslu §ehrl v& yedi yt1z bini gegen bul ayni zamanda TUrklyenln bir eğ • 
bir vatandaş kafilesini barındırmakta lence ~dir. Memleketin dört bir ta. 
bulunan 8U lstanbul, Tü.rklyenlıı bir 
eğlence ve r.ıevk met1tMI aayılınakla 
beraber, ayni zaınanda en çok fabıi. 
ka.sı olan ve btı ytlJden en geni§ bir if
çi kütlesini aineaiıı&a bumdıran bit 
aanayi tehridir de ... 

Buradaki fabrikaların ootu. gttntın 
yirmi dört saatinde çalıetrlar, iki t1g 
posta i§Çi kullanırlar. Bu ifçilerden 
kimi gUndilz paydoe yapar, kimi gece 
yansı, kimisi de sabslıa karaı. 

DUnyanm en dafmık eehirlerlnden 
btri olan lstanbuldald fabrikalar da 
ayni esas tlzet1ndeıı muhtelif semtler
de kurulmllf}ardıT. Şöyle belllbqh 
bir fabrikalar merkezi diyebllecefimlz 
hiçbir semt mevcut defildlr. Bu • • 
hepten dolayı bir ttÇiler 1emtl, bir lf. 
çiler mahallesi de Jrurulamamtfbr. 
Balatta. ça.lı§an bir feçi, Beyoflwıda. 
Tophanedeki Edirnekaptda, Xuruçef • 
medekl ta bilmem nerede oturur. 

Bu va.ıtyet tarvıımda gecıeyamı i. 
tinden ~kan bir adamm evine ıftmek 
hususunda ~kecefi ııkmtıyı dtışUnUn. 

DUnya.nm bUtU.tt medeni eehirlerln
de, geç vakitlere kadar çalıpn i~Ue
ri yerlerine göttırmek için husu.crt nL 
kil vasrt.alan vardır. Veyahut da te
hirdekt nakliye tltketlmi bu gibi mU
esseseler için husus! Beterler ihdas et
mişlerdir. Bu USUl tııtanbulda da tat. 
bik edllınell ve poe çalıtmak mecbu. 
tiyetlnde bulunan binlerce vatandq 
ıstıraptan kurtat11malıdır. 

Mesel! Şlrketlhayıiye, Akay, tram
vay, otobfüt &lrk4'tlerl geceyarmmc!an 
sonra muhtelif hatlara birkaç serv1a 
yapmaya mecblir tutulmalıdıtlar. th
timal bu mue11e1eler bayle bir mec • 
burtyetten • o ~ere mt.hlUI olmak tı
zere - zarar g&-eoeklerliıi iddia ede • 
oelderdtr. Fa.kat ortada menafii umu
miye lmni verilen bir vaıt~t \ft.ı'drr 
k4 bu şekilde hareket etmelertnı 

.mUmkUn kılabilir. Hem, gilndUzlerl 
elde ettikleri kırdan bir kısmmı, -. 
yelerinde para kaandıklan halkm 
menfaatine sarfetmekten bu flrketle. 
rfn kaçmacaklarım llUllletmek iatemi
yoruz. Allkadar makamlar bu vul:v-
tt tetkik ederek, ya bılly11k ltçt lrOtle.. 
lerf ealmtınn mtleae1elerl, venhut 
da ıtehirdeki vesaitln9'klfye ffrketle • 
rlni geceya.nsmdan 90ııra c\a seferler 
ihdasına mecbur et:stJ~. 

rafmdan, eenenin '1ört ;mevsim inde 
lstanbula gezmeye gelenleritt mlktan 

oldukça kabarık bir yek<uı tutar. Şe-
hire para bırakan bu vatandqlar içln 
de gece sef erlerl ihdas etmeli. 

Meseli, tam geceyansı son olarak 
B&kırköye bir otobüs kalkar. Bu ara
ba her gec.e için bu Matte dolu olıı. 
rak Sirkeciden hareket eder. Otobüs. 
leme, tramvayda. olduğu gibi ala • 

Gee<'yarısmdan sonra lstanbulla 
kB.I'§ı taraf m bütün muvasalast keeL 
lir. Bu saatte kayıkçılar bile en mu • 
sa.it havalarda denlr.e çıkmak istemez... 
ler. Saat 12,15 vapurunu kaçıran bet. 
bahtlar artık sabaha kadar ya köprO. 
de ayaılamağa, yahut da • paralan 
varsa - bir otelde gecelemeğe meo .. 
burdurlar .. 

Artık alakadar makamlarm bu ltl 
halletmesi zamanı gelmiştir kanaatin.. 
deyiz. 

Haberci 

ltalyanlar karagöze 
bayıhyorlar 

Meşhur bir ıtalyan koklacısına 
gUre karagöz 

Ka..."'&göz büyük bit Avrupa eeyaha· dlrmifler ve h&ttl tarih aayf&larm4a 
Un& çıkmJf da bbiın haberimiz bile bile yer edllımiflerdir. 
yok. Romada lııtipr etmekte olan 
haftalık Omnibul mecmuasmm &On 
gelen &ayılarından birinde, meehur 1-
talyan k\ıklacılarmdan Pablo PiCOllllO.. 
nun yamı.ıı olduğu makale, sevimli 
Ka.ragazUmUtlin uzun bir seyahate 
çıkını eolduğunu blz.e bildirmektedir. 

İtalyan kuklacı, ltalyn...'l ok11yucu. 
larma Karagözün ne olduğunu, ince
den ine.eye tarif ettikten sonra Kara. 
ı~ tarihçesini &öyle yapmaktadır: 

''KaragöJ:, eski Türk karikatUrünU 
temsil eden yegl.ııe bir tiptir. Türk se
yircllerinl eğlendiren Karagözden bir
çok mWetlOI' ilham aimıı ve kendi 
memleketlerine göre birer tip ya.ra.t • 
Dllflardır. KeeelA bizde: Napolinin 
Pulçenilluı, Venediğin Arlekkinl ve 
Berpmo tehrinin Cioppimoeu Kara • 
gözden alman ilhamlarla meydana ge
tirllmit ve memleketin rJevkine göre 
rtydirilmif kuklalardır. . 

Ka.ra.göztı ilk defa Tllrkler icad eL 
m13tlr. Billha.re Akdeniz sahillerinde 
oturan Ara.blar, Mısırlılar ve Yunan
War da Karagöz oyruıtmı§lardtr. 

TUrk tiya.troılunun temeli Karagöz
le lrunılmuttur. Karagöz yalnız değil. 
dir, onun bir de arkadqı vardır kl, a
dı Haclvaddır. Bu iki tip, Tllrk ti .. 
yatro aevenlerini UU"l&rdanberi eğlen. 

Biltün Frarıswarm Ton - Ton Js "" 
mini vererek Rasin ve Corney"in ma.li.ı 
BUlU oldufunu iddia ettiklm tJp de 
Ka!'agöztln taklididh'. BtltUn Avrupa
daki kuklalar Karag5zden alman il .. 
bamlarla meydana getirllıni§tir. Bunu 
dUşUıienler, bu kl.lltlalara çeşit çeşit 

kisveler giydirmek suretiyle kendile • 
rine mal etmiglerdir. Bütiln Roma 
sahnelerinde zevkle seyretmekte oldu
ğunuz Kaz:agöz, hakild Tilrk Karagö. 
zildür.,, 

ı:er;•: t1·ı~ı 
ıstanbul radyosu 

7 MART - 1938 PAZARTESi 
18,30 çocuklara masal, bayan Nine. ıt. 

Şan, İnci, Piyano Ye keman refakaUle, 19. 
30 Memleket prkıları, Malatyalı Fahri, 
Kayahan tarafından, 19,55 Borsa haberleri. 
20 Rıfnt ve arkada-arı tarafından Türk 
musikisi ve halk şıtrkıları, 20,30 bna ra
ı>oru, 20,33 Ömer Rıza tarafından llr:tPC
söylev, 20,45 Belnıa Ye arkacta,ıan tara• 
fından Türk musikisi n halk tarlnJan. 
(saat ayarı,) 21,15 Fasıl saz beJetf, İbra
him n arkadaşlatı tarafından, 21,50 
Radyo tonik temsil, Stüdyo orkeıtran. 
refakatlle, (aşkın manası), 22,45 aJans ha
berleri, 23 r>lftlcla sololar, @era •e operet 
p:ırcnları, 23,20 son haberler Te etteal 
günün proıramı, 23130 son. 



Slernberg ktlstah ve kaba olmağa 
başhyor: Ne Omlt ediyorsunuz ? 

Nafile kabiliyetiniz hiç ·yok! 
-8-

Marlen deam ediyor: 
- Çalışmanın ilk günleri cidden 

korkunçtur. Stemberg, Yaningıten 

1:>afka kimseyi gönnliyor, Kahramanın
dan baıka bir fey düıünmilyor. Ara sı
ra, aceleyle ve lakayıd bir tavırla ben
den bir fikir soruyor. 

Bekliyorum. Stüdyodan ayrılmıyo

rum. sabahtan akpma kadar orada, de-· 
korun bir köşesinde sessizce oturuyo
rum. Hiç kimseyle konupnuyorum. 

Strenberg~n faaliyetini seyrediyoı um. 
Yaptığı her harekette üzerine dikilen 
gözlerimin J§ıklı lekelerini g8rUyor.Ca 
nı aıkılmıt bir vaziyette başını çeviri
yor. Sonra taciz edilmiı bir tavır ta
kmıyor. Bana karıı vaziyeti değiıiyor. 
Küstah kaba olmağa ba§lıyor. 

- Ne Umid ediyorsunuz? Kabiliye
tiniz yok. Oynamağa kalkı9maym. Sa
dece, size söylediklerimi yapın. 

- Pekala mösyö Strenberg .• 
Sonra, bir nevi sıkıntı, mahçubivet 

t!uyuyor. Bir akpm beni yemeğe da
vet ediyor. 

- Baıkatarma benzemiyen bir ka
Chnsmız. Ne istiyorsunuz? 

- Beni anlamanm, bana itimad et
menizi istiyorum. Mösyö Stren?ıerg, 

çalışmak, öğrenmek ve muvaffak olmak 
istiyorum. 

Kazandım 
- Ben de çok ~ıfmak, ~ok öğren

mek mecburiyetinde klmı§trm. Bili
yorsunuz, ben eski bir ameleyim. Bir 
stlidyo laboratuannda yardımcı idim. 

Sonra kupör oldum.Montajlara yar
dım etmeğe baıtadım. Manasız sahne
lerle, hiç de fena olmiyan filmler yap
nııağa çahınm. Hiç kimse taliiml dene
ım:me beni tecrUbe etmete rus olmu
yordu. İl kfilmimi, biriktirdiğim para
larla kendim yaptım. Her şerid parçaır, 
enik bir yemeğin, senelerce kendimi 
mahrum ettiğim zevklerimin mahıu
liydi. 

Stemberg adam akıllı yumu,uyor. 
Son derece hasaaa bir insan oluvor. 
Kendisini hal! Holivudun alay ettiği 

yan aç , çekingen bir mil.ıtedi hisaedi
yor. Bunun üzerine hlicuma geçiyor, 
Lota rolünli, hissettiğim, yapmak iste
diğim şekilde ona izah ediy:>nım. Se· 
rıaryoda bulunmiyan sahneleri taklid 
ediyorum. 

Kazandım. Yavaı yava§ onun heye
canlandığını, beni anladığını, bana l>ak 
tığını görüyorum. Bazı itirazlar ileri 
sürüyor, derhal mukabele · ediyorum. 
Vakit bir hayli, flerlemiştir. Kafe B.'n
derdcyiz. Çok §Ük<'Jr bizden bqka he
men hemen kimseler yok. Ganonlar 
fqkın bir vaziyette, bizim ayağa kaile~ 
tığımızı, jestler yaptığımızı. Adeta bir pi
yeı oynadığımızı görüyorlar. 

Şafak vakti, }>itkin bir vaziyette, ka· 
pdannı henüz açan k~ük bir amele 
kahvesinde, kahve altımın ediyoruz. 
'(Mavi melek) senaryosu değitmi§ ve 
Lota bir yıldız rolü olmu,tuı. 

Artık stüdyoda, Sternberı benimle 
meıgul oluyor, mUtemacliyen bana sah 
neler çevirtiyor. Büyük Yanin~& bu 
meçhul kadının, kendisiyle aynı dere
cede, ehemmiyetli rol yaptı~nt hy· 
retler içinde görUyor. 

Aqam her kes gittikten tcnra, Stern 
berg bir operatör. bir elektrikçi ve he· 
nimle beraber yealnız K.alarak, mütema
diyen bent yoruyor.Bitkin b~r hale f(l'ti· 
riyor ve yorğunluk çehreme elemli bi!' 
ffade nak,ettiği zaman, gözlerim yaıla 
dolu olduğu zaman vahşi bir sevinç İ· 
çinde operatöre bağınyor: 

- Çevir, çevirsene ı,:an~!.. 
Uç ay sonra, dünya hay:-etle bir şah

eserin doğuşunu ve bir dıııh~ sönml· 
yen bir ismi, Marlen, M arle:ı Ditrih 
isminin öğreniyordu. 

Gece oluyor. Ari.zona yaylalan, gıt· 

rubun bütün renkleriyle aydınlanıyor. 
Mor bir siı, koyu san bir sisin içinde 
.tyor. İfşaatmın sonunda, Marlenin 
g5zleri yaşla doluydur. Kendisini şlip· 
hesiz çirkin buluyor ve ~ülmeie çalı
§11W. 

t 

- Uıt tarafı artık ehemmiyetli değil 
clir. On seneye yakın bir zaman oluyor 

(Mavi melek) henüz göaterilmişti ki. 
Amerikadan bir çok teklif aldım. Ma
ceram, filmierimin macerası chıyor. 

Fakat, Strenberge olan borcumu, h:ç 

bir zaman, hiç bir zaman um.ıtmayaca
ğmı. O, esasen mCJburdu, bana ihtiya
cı yoktu. Ve eğer ona tesaduf etmeaev
diın, fÜphC$İz, hiç bir fCY yapamiyacak· 
tnn. 

Pasedena 
Dördün.:ü günün sabahındayız. Bu 

gece Kalifomiyaya girdik. Yanm saat 
sonra Pasifiki göreceğiz. 

Koridorlarda, zenciler valizleri yığı· 
yorlar. Herkes Los Anceles de inecek. 
Marlen ve ben, bir kaç dakika evvel 
Pasadenada ineceğiz. Burası küçük bır 
istasyondur. Ve aırf yıldızlar için ya
pılmıt olan bir yol buradan doğru Ifo 
livuda gider. 

1ıte, Marlen de mücadeleye haztr 
bir vaziyette k:oriaora geliyor. Artık, 
seyahat esnasındaki ıerbest, kendisin
den emin, hür kadını tanıyamıyorum. 
BoyanmIJtır. Tuvaletinde en kfisük b;r 
kusur dahi yoktur ve sinirli görünüyor. 

- Buraya her geliıimde korkuyt' 
rum, diyor. Sahneye çıkıyormuşum gi· 
bi beyct.:an içindeyim. Holivud çok zt· 

timdir, biliyor musunuz ... Bir hata bir 
zaaf, aize bir gün içinde her şeye rn"il 
olab!lir. Göreceksiniz. 

Düdükler, çmlayan bir çan. Yolun 
ilzerine eğilen bir palmiye, maku ve 
90nra fren gıc:ırtJsı. Marlen met:n .]ma
la çalı§&rak, kapıya d<>ğru eğıliyor. te
besaümU hazırlıyor. Tren duruyor. KU 
çiik bir k5y iatasyonu. bir köy ~ardağı 
kU9'Jk bir bahçe ve tahtadan, ye§ile 
boyanmıı bir sıra göreyorum. Pasadc
nada, Holivuddayız. 

iSTASYONDA MERASİM 

Bu istasyonda evveli, genç kızlar -
dan başka bir şey görünmüyor. Bazı. 
lan açık renk kumaşlardan elbiseler, 
ötekiler koyu eteklik ve beyaz gömlek 
diğerleri göze çarpan san veya kır· 

mızı tren!: • kot lar giymişler. Fakat 
görünüşte umgin veya fakir amele 
kızlan veya milyoner kızları olsunlar, 
hepsinde de Amerikalı ''girl" in Uç 
müşterek nipnesi var: baş açıktır, 

saçlar enseye hemen hemen omuzlara 
kadar dUşmUştilr; parlak gUrel dişle. 
ri meydana çıkaran ve bir ressam us. 
talığıyla çizilen kırmızı dudaklar 
mağrur bir tebessümle açılmıştır. Ve 
ipek çoraplar içindeki mükemmel ba
caklar en usta heykeltraşların elinden 
çıkmış kadar güreldir. 

Marlen vagonun basamağında gö • 
rUnilr görünmez, kovanlarına gelen a. 
nlar gibi, onun başına UşUşUyorlar. 

1 çlerinden ikisi veya ilçU, ellerindeki 
çiçekleri ona uzatıyorlar, onun kolla. 
nna itiyorlar. Ekserhd, imzalatmak 
istedikleri fotoğrafları, klğrt parçala
rını, cep defterlerini uzatıyorlar. Gü
IUyorlar, bağırıyorlar, hep bir ağız • 
dan cıvıldaşıyorlar. 

Marlen onların arasına iniyor, bi • 
risini öpUyor, bir yanağı parmağıyla 
okşuyor, imza atıyor, gülümsiyerek 
baygınlık geçiriyor gibi bir hal takı
nıyor, merhamet diliyor, bUtUn bu te
ferrUat emin bir tecrübenin eseridir, 
çUnkU bu merasim, senelerdenberi, 
yıldızın her gelişinde tekerrür eder. 

Genç kızlar çekiliyor. Omuz omtı7.a 
llerliyen fotoğrafçılardan ve gueteci. 
terden müteşekkil yeni bir kafile hü. 
cuma geçiyor. Duruyorlar, fotoğrafla
rını gözlerine yaklaştırıyorlar. Marlen 
gülilmsUyor. 

_: ''Please., mis Ditrih, lfltfen pro
filden... Çiçekleri eöyle tutun. "Thenk 
yoo.,, 

- ''Please,, mis Ditrih, lfıtfen tek • 
rar vogona çıkar ve tekrar iner misi. 
niz. Çiçekleri bir dakika için 7.enciye 
verin. Ayak basamağın U7.erlnde, eli
nizin biri pannakhkta, diğeri havada
dır. Holivudu .eelAmlıyorınmuz. Ha 

Butenko 
Bir ıtaOyan 
gazettesnne 

neneır aınllatmış? 

Sovyef1erfn Bilkreş elcisi iken ftnlynn· 
lara sı§ınan Butenko ile Roma gazetecile
ri bir mülakat yapmışlardır. Bu gazeteci· 
lerln arasında bulunan O. Panizzi, ButeD· 
konun Sovyet Rusyadaki gizli teşkilAllar 
ve hapishaneler hakkında anlattıklannı 
6 mart 1938 tarihli (İtalyanlar, harice 
yolladıkları gazetelerin tarihlerini yüksek 
koyuyorlar) La Tribuna lllustrata gazele· 
sinde neşretmektedir. 

Sabık Bilkreş elçisinin aplattığına göre. 
Sovyet Rusya hükQmelinln başlıca siyasi 
bürosu G.P. U altı kısma ayrılıyormuş: 

(0.0) Umumi daire; 
(EKU) iktisadi daire; 
(KRO> fölilA.l teşebbüslerini kontrol da

iresi. 
Bu kısımlann en .korkundan (S 0) ve 

(İNO) rumuzlu olanlan imiş : 
(SO) gizli teşkilAt olup askerleri ve 

G.P.U mensuplarını kontrole memunnu'
(lNO) ise, Rusyaya hicret etmiş olan 

yabancıların ahval ve hilvlyetlerini tetki
ke memur büro imiş. 

G.P.U, bundan senelerce enel başlı ba
şına hareket eden bir teşkilAt olduğu hal
de l mayıs 1934 tarihli kanunla halk ko
miserliği içişleri bakanhRına raptedilerek 
bugünkü hale sokulmuştur. 

G.P.U'nıın umumt merkezi ilç katlı bir 
saray olan Lubiankadadır. Bu sarayın al
tı?da dört tane zindan bulunmaktaymış. 
Zınclanlar derece derece imiş. 

Birinci derecede olan zindan. konforu 
v~ havası mnkemmel ohın bir yermiş. f. 
kınci ondan birnz daha aşağı konforlu f. 
mlş. Üçüncü zindanın duvarJen kAmilen 
mantarla kaplı olup içeriye makineler 
vasıtaslJe sıcak hava verilmekteymiş. Dör
düncü zindanda ne hna ve ne de ışık 
varmış. Bu yetmiyormuş gibi, döşemeleri 
de ıskara imiş; allınd:ın şehrin bütün su 
ka naJl:ırı geçmekteymiş_. 

Bir tavzih 
Ve şikayetler hakkmda 

okuyuculanmızdao bir rica 
Gazetemizin 6.10-937 tarihli nüsha

sında çocuğuna üç senedenberi nUfua 
hüviyet cüzdanı alamadığından bahse. 
den Sirkecide, Demirkapı, istasyon 
arkasında bay Salihaddin apartıma· 
nmda oturan Yusuf Naci adlı bir oku· 
yucumuzun şikayeti yazılmıştı. 

Dahiliye vekfileti nüfus umum mü. 
dilrlilğU çok yerinde bir hassasiyetle 
bu işle alfilcadar olmuş, fakat ne ya. 
zık ki, gerek Beyazıt nüfus memurlu
ğunda ve gerek zabıtaca Sirkecide ya
pılan tahkikat lletic:eSinde ne böyle bir 
muxneleye tesadüf edilmiş ve ne de şi. 
kayetçi okuyucumuz vaktiyle bize söy. 
lediği yukardaki adresinde bulunabil
mi~ir. 

Nüfus umum müdürlüğünden bildi
rilen bu neticeyi böylece kayıt ve tav. 
zih ederken, okuyucumuzun şikayeti • 
ni bilclirırken, adresini doğru söyleme
miş olmasından müteeesir bulunduğu. 
muzu da ilave edeceğiz. 

Yapılacak bir dilek ve şikayette ad. 
resini saklamak veya yanlıg adres bil. 
dirmek, fena. ve çirkin bir maksatla 
hareket edilmemişse, mutlaka hakkm
dan ve hü.snUniyetinden emin olına.ma
yı ifade eder. Bu itibarla okuyucuları. 
mızın gerek §ifahen ve gerek mektupla 
yapacakları dilek ve şiklyetlerde ad. 
reslerinl ve hüviyetlerini sarih olarak 
bildirmelerini rica ederiz. 

şöyle. Bir defa daha ... "Thank.you.,, 
Tren şefi sabırsızlanıyor. Hep ayni 

şey. Trende bir yıldız bulundu mu, 
tren Pasadena'da muhakkak bir çey. 
rek saat gecikir. itiraz etmeye de im
k~ yok. Şimendifer şirketi müdürü, 
vali ve herkes bunda müttefiktir. 
Çünkü bu, turizm için olduğu gibi, ti
caret için de reklAm sayılıyor. 

(Devamı 001") 

EQe mektupları 

Aydında zeyliocili1' 
teşki18tlaodırılıyot 

Zeytin yetiştiren yerler on mıntakaf8 
ayrıldı. Her mıolakada mDtehassıs 

büroları kurulacak 
Aydın, (Husus!) - Zeytinlerimize 

layıkiyle bakılınadığmı ve bu yU.zden 
milli servetin mühim zararlan oldu • 
ğunu takdir eden Ziraat vek!leti 935 
yılmdanberi Uç vilayette seyyar reytin 
mütehassısları ve bakını memurları 

kullanmaktadır. Mütehassısların bu • 
lundukları mmtakalarda fennt zeytin. 
elliği ve zeytin bakımını öğretmek hu
susunda gösterdikleri hizmet ve hal • 
km alfilcuı vekaleti bu hususta daha 
şamil kararlar almağa sevketmiştir. 

Yurdun reytin yeti~tiren yerleri on 
mmtakaya ayrılacak, her mıntakaya 
birer mütehassıs ve lüzumu kadar ba. 
kını memuru gönderilerek budama, L 

şı, dip kazma ve hasat usulleri göste
rilecektir. 

Zeytinin ana yurdu olduğu kabul e
dilen ilimiz.e bu teşkilatın kurulacağı. 
m sevinçle öğrendik. Fakat Muğlada. 
ki mütehassıs Ferruh Barlasın Hal • 
kevinde açtığı kursun gördilğll allka, 
önümüzdeki mali yılından itibaren 
Aydına müstakil bir mntehassus ve 

Çocuğunu 
kesen ana! 

Balkevi çalışmalan 

Aydm Halkevi yem çattŞma 
ne zengin bir programla gi 
Halkevinde her hafta bir ko~~ 
konser verilecek, her on beş gw--. 

de tem.sn verilecektir. :Şu hafta ( 
Huan Tahsin Soylu ta.rafmdall 
hat ve içtimai saadet) mevıııJ11 
konferans verilıniş, konferansı 
•konseri takip etmiştir. Halk çolC 
ka göstermiş. Salon tamamen d 
birçok kimseler yersizlikten geri 
müşlerdir. 

Temsil kolu Çakır Ali ve zor ıt 
hazırlamaktadır. 

Şube komiteleri ili yıllık ~ 
programlarını hazırlıyarak uın i 
yetlerinde münakaşa ettirmeld:,. 

Halkevi binasında güreş dersi ı'I; 
rilmekted.ir. Gilreşler çok a~~s 
mUştdr. 

Yalnız başıoa doğurdu ve 
çocuğu tavuk gibi boğazladı ı Yurddan 

Adana, (Husu.si) - Karaisalının, KUçUk Haberlel' 
Ka.rsantı nahiyesınin Kökez köyün • ____ ....;_ .. ____ _.. .... 

• İzmir mUddeiumumllik kal den Veli kızı ve Mehmet tansı Fatma ~ 
adında biri ild sene evvel ölen koca.em. emanet masası memuru Salih ..-... _ 
dan kalan altI çocuğu lle yaşamaktay- yayı zimmetine geçirtnek: 
ken, geçen sene yaylaya göç ederler- tevkif edilmiştir. 
ken tanımadığı bir çobanla mUnase • • Konya vilayet fidanlığmcflll 
bette bulunmu& ve çobandan hl.mile kez ve kazalardald bahçe sahi 
kaldığı erkek çocuğunu yalnız olarak parasız meyva ağacı fidanları 
evinde dünyaya getirmiştir. Fakat maya başlanmıştır. 
Fatma bu çocuğu boğumdan kesmek • Balıkesirde, Kızılay lrurUJll1lA 
suretiyle öldürmüştür. lere kömilr dağıtmaya başl&D1~ 
Katil Fatrnanm duruşması Seyhan L • Bartmm GUrgenpmar köyu-r ..ı 
ğırceza mahkemesin~ yapılmak Urere mine adında bir kadın. çocufUJltJ 
Karaisalıdan Adanaya getirilerek ce- şUrmek için yaptığı müdahale 
za evine konulmuştur. sinde ölmüştilr. 

Havacılı·kta 
yeni bir icat ı 

Li.nk Traincr a7etinin 1control 

Amerikalılar tarafından icad edilen { 
yeni bir alet sayesinde havacılık 8.Ie
minde bugün pilot yetiştirmek çok 
kolay bir iş haline gelmiştir. 

Link Traincr ismindeki bu alet. yu
kanki resimde de görüldüğü gib

0

i, bü. 

·yük bir salon içine kurulmaktadır. 

Havada uçarken bir pilota 18.zmı ola. 
cak bütün tertibatı, (saatler ve ölçU
lerl) havi bulunan Link Trainer ku
manda mahallinde oturan pilot, tıpkı 
havada uçuyormuş gibi Jıareket et. 
mekte ve bUtUn yaptıklan" da kontrol 
saatleri vasıta.sile tesbit edilınektedir. 

Amerikan havacılarmm bu yeni 
icadı bilhassa ''kör UÇUi" Y.8D1 önllnil 

~beraber görünil,70-
.. ed w al- _.__a._k ., gorm en uçmaga JIU'"....---

kaladedir. 
Şimdiye kadar tngilter8 

dan 200 ,Almanya tarafıııdJD 
Fransa tarafmdan ıoo ı..
olan ve Belçika, Çekoslo~ 
ya, Japonya, Sovyet RlJSY&r ye& 
ya, gibi havacılığa eheJJllXÜ 
devletlerden birçoklatl Lfll) 
kultanılınağa başlanan ~ 
aletlerinden, Devlet a;_ 
mu tarafından da birkaç 
m ve pllotlanmızın bilh.
çuşu bu aletlerle tanın 
&UnWmektedlr# 



!!! .. tQn P ırn ııserın m ır kne bell<De~lkOern fn m 

Mari V.aıe ska 
Şarı Buvaye Napolvon roıono yapıyor; Greta Garoo 

c Kontes Valevska'yı yaşatıyor 
~eta. Garbo ile Şarl Buayenlli çe

l'ıı i OlChıkları t.aı-iht film bu hafta 
~~nde Parıs u1..:ru11la.rında göste • 
~ ;u oaş anıyor. Aylardanberi bU. 
~ r clrıs.ııerın merakla bekledıkleri 

llnı N 
~ • apoıyonutı hayatına dair • 

~: l\ontes Mari Valevska adını ta
~ı~ tadır. Kontes rolü Gret.A Garbo. 
'11ıt B 
~y~ ıttabi Napolyon rolünU de Şarl 
ısu7 Yapıyor. Filmın mevzuu oudur: 
. ila senesinde Va.rşova kral ı;ara.. 

t>ır balo verihyor. Burada top
bış Olnn Polonya arletokrrusisinın 

b:!l~ g\lzeU lçenıinde nar.an dikka
~. e eden kısa yc~f) ~ketU bıriel 
b~ u, §ercfıne verılen baloda ha • 

, . Unınnıtta olan Frııuıl!a lmparato. . a 
~ Polyondur. 

li Parator bır köşede oturmu§ ~ ~
~~na edenleri seyrediyor ve tat
'ıı llrnlertni etraf" e&çıyor. Ay. 
~ 0~llda. fakır, fakat eti bir !.ilenin 

k •Up ihtıyar bır kontla evlenmiş, 
~ ltı~CUk sahibi olmuş. fakat ~ki 
tr~ll'.' 1 rı1 nırrı ., fıtr.ıt f'tmlı, bir hdm 

'lıı tnk; l\ont"s Marl Valevska, hen~ 
l()oı zıncı yrlmı bitfm1iş bir kadın .. 
~~0/0nun göz:t!ne çarpnıa.kta gec.ik. 

~>.t~~ 
dı ,1 hezimetinden dl>nil Uııde pek 

lt<J ~ t Joıefinin kendisine ihanetle • 
l't lıkten l!lonra ba.r;hyan bu yeni 
ra da imparatorun kon™ Vale-

~atıoıaş,k olmasıyla bn§lıyor. 
. ı:ır .Yon kontesi o kadar çılgınca 
~ il lrı, kt>ndi!!!ine her Uç gilndC' bir 
~ lır l-'llZJyor: ı 

tri, benim ta.tlı Marfm. BUtUn 
• ~ erirrı &ensin. Benim bUtUn ar. 

l'alctı.!ktı rolllnde Grcta ~rbc 

'\ ta.rıı0ı- sahip olmaktır!,. 
b·r aaa geçen on haftalık çılgm. 
r~~~ktan sonrn. a~Tilmak mec -

~lll\1> hA!ıl oluyor Ve Kontes Mıt· .. 'in; _:ora bir yUztik hediye edi. 
~ınln içinde şu cUmte yazılı . 

~ 

~ ~r n ısevmekten vaT.ge~en 
, re.tınıdan gevileceğlne emin 
~ 
~ it ~tı 
~ l'ııt, 1ttdet sonra Va.lev~ka, Paril!le 

karar veriyor. Düğüııün yapıldığı gün 
Var§Ovaan bulunan kontes Vhlevska 
Mari de dllnyaya bir çocuk getiriyor. 
Birkaç hafta sonra, Napolyon, çocuğu 
ılduğunu haber almca, evlAdını gör • 

mek ve tanı~ıı.k m!ksad''e kont.es Va.. 
levıskayı Parise da vct ediyor. 

Kontee Valevııka, Puise gelince 
Napolyon kendisini kabul ediyor. Ço
cuğunu görüyor. Kcutcs Valevskaya, 
lyi b!r dost gibi mu~u~~ıe ediyor ve 
1.r1ru ettiği her oeyin yapılma!ı içine. 
mir veriyor. 

\ )Oıı k lllp:ı.ratorla birleşiyor. Na • 
'Ilı,~ ~teı.ıe evlenip onu kraliçe 
a.~illo '-IYor. F'nkat bUyük konsey Tıtlflne kilsmUı, olan Kontr-s Va!ev~ 
~~ 'i, 'r'Un bu UZU!!!una şiddetle mu- ka, tnır ,-ratoı·fçe Jotefin il<' tanışıyor. 

1 b:l' kt tertyor: "tahtıı hanedan . Ona b&~ından gelip ge~eni anlatıyor. 
~ d ltl!\e t mnl .. dl •or. tmparatori~ Jol"A'fın ~imdi karşıınn -
~~ ' İmparator Schoenbrun'a 1ıtki rakibini hor; F:BrmUı~:ttir. Ve im. 

\'aıe~cburivctlnde kalınca Kon. paratorun Ji;1beden avdetle her 1kisi-
l ~· a da derhal Vuşo\"aya ha· .,i mesut etmP lnJ bekliyor. 

1Vor · !)~ • ı;oııkRt Ur ay sonra, Na- Napolyonun Mn.ri LuiUJen o'an c;o. 
~to~ gebe kaldığı anlıtşılıyor. ~~~ı gıtgıde bı!yilyor \'C niha vet yüz 

t~11 tekrar Parise avdet edınce bir pare top ile Rom:ı kralı oh.ırıık i-
~ 'tı iti a~ltyor. BUtUn Avrup:ı.dıı 'An tditlyor. Fakat Nft.polyon bu r.('ft.r 
l~ Ctı!!uptft.nnm tavassutu tlt. \'ine baı,ltP m:ıc"ralarR rlıılryor. Bunu 

' ıta.n L\lfz Jte evlenmeye hıı.ber alan Mnri Luir,, bir ak:anı orta.. 

dan kayboluyor; hiç gözükmüyor. Ve 
Napolyon olğunun portresi karşısın • 
da ağlıyor. 

Napolyon, 1815 do Elbc adasından 
döntiyor. Artık imparatorluğu ve im. 

paratorluğunu unutm~ bir vaziyette-

dir. Kendisini kal'"§ıhyan tek insan, en 

fazla. ihmal ettiği kontes Valcvska o. 

luyor. Fakat Napolyonun gözleri Jo· 

zefinin hayalleriyle uğraşıyor. 

Mnri VateY!!lka. Pariste yerleşiyor. 

Bilahare dul kalınca, imparatorluğun 

mühim ~ahslyetlerinden birisiyle ev. 

leniyor. Fakat Frans!z tarihinde (Ma

ri Valevska) ismi silinemiyecek bir 

hatrra olarak kalıyor. 

Matdleın 

kuvusl\Jıınıdaın 
stüdyoya 

(Allan Jones); PcMilvanyalı bir 
madencinin oğludur. Sesi gayet güzel-

dir. Sinemaya intisap etmezden evvel 
Boston operasında ve Amerikanın bU

tUn büyük şehirlerinde şarkı söyle· 
miştir. 

Şimdiye kadar çevirdiği filmler: (0· 
peradn bir gece). (Ynn tarda bir gUn) 

il8.h ... dır. En son film! (The Frefly) 
dir. (Janet Makdonald) la beraber çe
v:irm işlerdir. 

Genç tenor; bUtUn hayatını sinema· 

ya hasrctmczden evvel uzun müddet 

mıtdencl, bUro garsonu. eoför, kon • 

düktör oMu. Daha birço1t işlere gir • 
di, çıktı. 

A 'lan Jones bu sıkıntıh gcc:en sene
lerden şöyle baheeder: 

"- Babam fakirdi, bana miras o
larak yalnız bir şey bıraktı: güzel bir 

ses ... Ailem Goluvahdl'T'. Goluvahlnr, 
tıpkı Itıılyanlar gibi earkı ııöylemeyi 
çok severler. Oynarken, çalışırken 
mutlaka bir şarkı mmldanrrla.r. Ba -

bam. maden kuyusunun dibinde çah
'1?'ken durmadan enrkı söylerdi. Ben 
dt hayatımı şarkı sC:vliyerek temin 
ettim. Şöhreti de yine earkı saycslnde , 
kar.andım ... ,, 
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1 Almanya 
m .. si mle e erini 
na ıl ka b t i? 

lJ muıru ncırp o...ışuıwgı wraJ..ı.ı <ia Ji.J· ·} 

manyanın den.l.% agm yerlerdeki arazi· 
si U; grupa ayrılıyordu. Bunlar keli
menin tam mAnasiyle müıtemle~e de
ğillerdi. Bu gruplardan birincisi Pasi· 

askerıermi Yaundcye sevkctmcğe baş· 
lamıştır. 

Ancak münaklata elverişli bir yolun 
olmayı§ı ve fena giden havalar bu işi 
pe~ zorlaşmıştır. 1915 senesini ı y~ğ
mur mevsimi geçinciyc kadar bu ~sti
kamette pek fazla ilerlenememiş, anc~k 
o tarihten sonra, Nigeriadan haı;eket 
etmiş olan İngiliz kuvvetleriyle, Eku;..
toriyadan hareket etn:t~ olan Frnmıız 
kuvvetleri arasında muntazam bir irti-

.ik gurupu idi ki Şantung daki Tasingtao 
yu ve Marytaa, Karolin ve Mareşal 

takım adalannı, Bismark grupunu Ye· 
ni Ginenin bir kısmını ve Samoayı bu 
grupa dahil edebiliriz. 

ikinC.: grupu Almanyanın Şarki 

Afrika arazisi teşki letmekteydi. ü
çüncü grupu Fıansız Dahomisi ile İn· 
giltcrenin "Gold Coost,, u orasındaki 
Togolaud, G1ne k,örfezindeki Kame· 
runlar ile Afrikıının en cenubumlaki 
Almanya Cenubu Garbi Afrikaıımdan 
ibaretti. 

I!nrp patlzıdığı zaman Almanların 

ph'in.an İngilizler tarafındm kolayca 
anla~ılmı§tı. O sıralallda Britanyanın Avus 

tralya donanmasına kumanda etmekte 
olan Sir Gcorge Paten, Vclingt>r. ·an 
ald ğı Yeni ZeHlnda taburlannı tJ:m·.n· 
masiyle Yen! Ktı!cdonyaya götfü:u(iş, 

orada Avustralyaya ait kruvazörıc•rdcn, 
(Avuıı;tralya), (Mclborn) ve Fransız 

kruvazörü (Montcolm) a mülaki olmu~ 

tu. Bu filo sonra doğruca Samoaya git
miş ve Samosı hemen teslim olmuştu. 

Bu ada Yeni Zelandaya emanet eJihr.iş, 
Sir George Paten oradan, istikam:t!ni 
Bismark adaları gurupunun dört bliyük 
adasmd=a biri olan Yeni Pomeranyaya 
tevcih etmi§ti, 

Karşılarında kuvvetli bir donanru.ı 
gören Bi.smark adaları hUkQnlet meı
kczini teşkil eden Raboul'da uab.~J ol
ma~ il.zere kolayca teslim oluvermişler
di. 
Ancak Herbertsboe Jim:ınının dlSrt mil 

içer.!sinde tahkim cdilmi§ bir telsiz is
tasyonu bir türlü teslim olmak .iştemc·., 

miş, çıı.lılar içinde on dört saat devam 
eden şiddetli bir harpten sonra ele ge
çirilebilmişti. ş.:mdl Yeni Ginenin 
''Kayzer Vilhelmzland., denilen kısmı 

ile Solomon grupundaki adalara sıra 

gelmi§ti. Bu işe başlandığından on dört 
giln gibi kısa bir zaman sonra bunlar· 
dan en sonuncustt da 1ngfüzler tarafın
dan zaptedilmiş bulunuyordu. 

To~u1nnd 
Harbin fenalıklımnın ilk tesirini 

gösterdiği yer Toguland olmu§tur. Togu 
land telsiz istasyonu İngilizlerin göz: 
dikt,:klcri ve ilk ele geçirmek istd:lik
lcri noktalardan biri idi. Yalnız bir 
hayli içeride olma!ı onun 'müdafaasını 

kolaylaştırıyordu. 1914 senesi Ağusto
sunun 22 inci gUnU Almanya Tanga
nika gölil üzerindeki bir Belçika ]ima· 

runı bombardıman etmişti. Ayni gün 
küçük bir İngiliz kuvveti Gold Coost
tan ve Fransız ~uvvetleri de Dahomi 
den Togulanda g.:rmişleııdi. 600 ki~i -

den ibaret olan ana kuvvet ise Lomeye 
çıkmış omdan Kamina Uzerine doğru 
yürümeğe başlamıştı. Kamina dııında 
57 taburdan ibaret Fransız ve İngiliz 
kuvvetleri Almanlarla sı'k;ı bir harbe 
gfrişmi§ler; kısa bir milddet sonra ora
oda tutunamıyacaklarmı anlıyan Alman
lar kendi telsiz istasyonların dinamit-
le tahrip ederek harbin pntlak verdiğin
den tam üç hafta sonra, yani 26 ağus-
to ta müstemlekeyi terketmiılerdir. 

Kamerun'ar 
Kamerunların alınması büd:ılitün 

başka şerait altında olmuştur. Oradaki 
Alman kuvvetleri çok olduğu gibi Al
manlar gere'Jc; yerli siyahlardan, gerek 
orada yerle~miı olan beyaz halktan 
çok yardım görmU~Ierdir. Nigeriadan 
ilerliyen fnrriliz kuvvetleri EkuatoTia
d n gelen Fran!!rzlann da ynrdımiyle 

bir ı: iterlem:•se de aradan çok geçme· 
den .. iddetli bir mUcnd:le ba lamış ve 
bu nvlarca denm ctml9tir. 

Sahilde general Dobctl eherivet;nı 

Afrikahlnrm teı1kil ettl~i 4500 W!t.ilik 
h!r kuvvc.-tle n •ala fü:erine yüriimüştür. 
Du•1a ı 4 eylülde düşmÜ!!, Alm2n vali
'!ti o:mmernıtın cenubu !Ulr1<:fde bulun2n 
YRunn,.ve rir11t etmt•tir. Bombare u
'hıtl•r:.,.ı .. 8 hi.iı..Uk Alm:ın vapuru zapt· 
eA,1tml11tlr 

General Dobcll ı o 14 sonlarına doğru 

bat temin edilerek Gaunde zapt<~Jilır.iş

tir. Bu harpte 2000 Alman, 20000 yerli 
ölmUştür. 

Ceuub:garbl Alınan Afrikası 
Cenubu garbi Alman Afrlkasmda o 

sıralarda takriben 14.000 kadar Alm:ın 
bulunuyordu. General Bothanın ku· 
manda cttiğ.~ bir kuvvet Vindhoek üze· 
rlne yürümek üzere Svakopmuıttl lima
nına çıkmıştı. Vindhoek bu mlistemle· 
kenin merkezi idi. Diğer bir kuvvet te 
general Me.kenzinin kumandasında oia-

r:ık Luderitı: kör!ezi funanlar:ndan bi· 
rine çıkmr~tı. Bu iki ana kuvveti Beşua· 
naland'tan ve Prieskad.:cı yola ~ıkan 

kuvvetler takviye ctdiyordu. 

Bu sahada harp uzun sürmemekle 
beraber pek şiddetli olmuş ve neticede 
3000 esir, 37 sahra topu, ~2 Makr.~m tü
!cğiyle birlikte cenubu garbl Alman 
Af rikası da müttefiklerin eline gc~iş
ti. 

Gö'lerdcki harp 
İngiltere o sıralarda sevkülcey§ e

hemniyetli olan Nyasa, Tanganika 
ve Viktoriya göllerini ele geçirmek is
tiyordu. BUtUn bu göllerde Almanların 

. !ıl18.hh gemileri vardı. Göl ilzerlnde ya
pılan ilk harplerde Almanlar kazanmış· 
lardı. 

Bunun üzertne İngilizler Uganda ve 

Naiboridcn tazeledikleri ~uvvetlerle 
nihat bir hücum daha yaparak Viktori· 
ya ve Nyasa göllerini ele geçirmeğe 

muvaffak olmuşlardı •. 
Ortada zaptt'dilcmiye nbir Tangani· 

ka gölil kalıyorlu. Bu eölde tamam 
dört tane sil!hlandmlmı§ Alman va
puru vardı, İngilizler bu vapurları ma
halll vesaitle yok edemiyeceklcrini an· 
layınca ingilterede bilhassa o i~ için il:i 
ttcıe gayet sür'atli hafif kruvazör yntı· 
mı§lar ve husus! trenlerle onları göle 
na1'Je muvaffak olmuşlardı. Almanla· 
nn derme çatma dört gemisi bu lg'uva
zörlere dayanamamıı. kısa bir miica
dcleden sonra Tanganika gölü de İn· 
gilizlerin e?:ne geçmiştir. 

Tanganikadaki dört gemilerinin ba· 
tmlmış olmasına rağmen Almanlar bu 
gölden nakil hususunda istifade etmek 
filr!rinden rcrağat etmemişler ve uzun 
::aman, bir çok vesilelerle iki İngiliz 
kruvazörünU meşgul etmişlerdir. 

Şnrkl Atman Afrllrnsı 
Şarkt Alman AErikasının ele geçiril

mesi hepsinden zor olmuştur. Burada 
mı; i~ olarak Mombasadan Nairobiye 
kadar uzan~a §imendif cr hattını . Al-

man istiHlsmdan kurtarmağa çalışılmıı, 
bunun için de kiilliyetli Hindli kuvvet
leri o sahada teksir edilmi§t:r. Bu kuv
vetler, yollan fü:erinde olan Tangaya 
hücum etmişler ve fngılizler burada ilk 
defo olarak şiddetli bir hezimete uğra
m·şlardır. 

1916 martına doğru fngi'h: kuV\·etleri 
Moşi Uzerlne doğru ilerle:neğe başla

mıı ve MO""Me 30.000 e baliğ olan Al· 
man kuvvetlerini mağlup ederek U run

bara ve Tangaya doğru istikametlerini 
tevcih etmi~lerdir. Buralarda htr.-p ti 
1917 sene~! ilçinci tegrinine kadar bü 
tün §İddetiyle devam etmi§tir. Ancak • 

tarihten sonra Alman kuvvetlerinin 
bnvrnlfa olan Fon Letoforhah daha !az
la mukavemet cdemiyerek Portekiz Af.. 
rikrı1rna iltica etmi ve böylelikte mü
vazcncsiz bir hıırp te sona ermi~tir. 

Şimdi bütün mesele Almanların cJ. 
den kaçırdıkları bu topraklan tekrar 
ele geçirip geçiremiyccekleri meaelesi
dir • 

BUtün mllletler bunun, dünya suthü
nU tehl~eye koymadan bir an evveı 
ballcldilmeıılni temenni etmelidirler. 



Hüsameddinin elinde Taz7a.tl bir Beşik-ta§ hi1cu.mu.. 

Fenerbahçe 
lltJMT müdafaası Şerefin tchlik-0li bir inişini durdururken ... 

Beşiktaş: 1 - :1 
ı ahibinin zayıf vaziyetinden isti/ade etmesini bilmeal Beşiktaş 

Fener bahçe canlı bir oyun oynayarak mağlOblyetten kurtuldu. ti. 
Milli kilme maçlarından Beşiktaş - Faruğun hatasından istifade eden kararak kuvvetli ra.kipleriJıe 1'lt f 

Fener müsabakası da dün bUyük bir Hakkı takım.mı beraberliğe yükseltti. vermeden müsabakayı bUyilk 
kalabalık önünde Taksim stadında Bu beraberlikten sonra siyah beyaz- vaffakıyetle bitirdiler. . ~· 

fzmirde 
yapıldı. Nuri Bosut'un hakemliği ile lılar daha ziyade açıldılar, Fenerli Kalede HUsameddin iyi idi·,, 
saat Uç buçukta ba§lanan bu maça Fc- Mehmet Reşatla. Angelidisin çok iyi filer hiç uyu§8JD.adılar. FsJ1l ~ 

Muhaf~zgücü 
2 - O yenildi 

lzmir, 6 (A. A.) - Muhafızgücü i
kinci maçını bugün Alsancakta. yaptı. 
Sahadaki kalabalık, düne nazaran, çok 
fazlaydı. Hakem Mustafa Balcının 
daveti UT.erine evvelll Muha:fızgUcü ve 
onu takiben Alsancak takımları alkış
lar arasında sahaya çıktılar. Mutad 
nıcrasim yapıldıktan sonra karşılıklı 
sırala.nan takımlardan Muhafızgücü 

dünkü kadrosunu aynen muhafaza et. 
tiği ve Alsanca.ğm da §()yle teşkil e. 
dildiği görli1dü: 

Hilmi - Ali, Cemil • Rasim, Enver , 
Necmi • Basri, Sabri, İlyas, Saim. 

Oyuna sa.at 15,35 de Alsa.ncağm bir 
vuruşuyla ba.slandı. İki takım da seri 
\·e canlı oynuyorlardı. Bilhassa Mu • 
haf ızgUcti bugihı daha anlaşmış bir 
şekildeydi. Birinci dakikada Alsancak 
kalesi ikt Muha.fız akınını gUçlUkle 
durdurabUdi. Muhıifızblar, ağır hare -
ketleri yüzünden, ilk dakikada ellerine 
geçen bu fırsatlardan istüade edeme
diler. 6 met dakikada Alsancak for • 
\•etleri Muhafız kalesi önünde topu a
yaktan ayağa. dolaştırarak ortalığı 

karıştıniılar. Bir aralık fırsat bulan 

Saim eilt ~ktiyse de Fuat kurtardı. 
Top ortalarda dolaşmakla. beraber ek-
seriya Alsancak kalesine avut oluyor
du. 

19 uncu dakikada Alsancak soldan 
hllcum yapıyor, topla beraber kaleye 
inen Hakkı güzel bir ortalayış yaptı. 
Saim de Bıkı bl rşütle bunu golle neti. 
celendirdi. Bu gol GUcU harekete ge. 
tirdi ve devrenin sonuna kadar hakim 
oynamasına rağmen iki açığm oyun 
üzerinde milessir olmayı31 ve ortala • 
yış yapamamaları bir netice almasına 
başlıca engel oldu. Bununla beraber, 

Alsancağm def a.M hafu da c;ok g{i7.e1 
oynuyor, Cemil - Ali hattı lier tehli. 
keyi MVUŞturuyordu. 

42 inci dakikada Muhafız kalesi 
mühim bir tehlike daha atlattı. Bütün 
mUdafileri g~erek kaleciyle karşı 

' karşıya kalan Basri ilci üç metrodan 
topa sert bir vuruş vaptı. Top direğe 
t.arparak kurtuldu. Devde de 1.0 Al -
sancağın lehine bitti. 

!KtNC tDEVRE 

Bu devrenin ilk 15 dakikasında Mu. 
}Jafız.lılar hA.kiın bir oyun oynadılar. 

fakat hücum hattında Rızadan başluı 
şilt atabilecek oyuneu olınadığmdan 
bu hakimiyetten bir netice alamadı • 
lar. Rıza da sıkı marke edilmişti. Al
sancak, arada sırada. yaptığı hücum • 
hırla hemen gol atabilecek vazivet ih. 
das etmekten hali katmıvordu. Becıin
ci dakikada Sa.imin ortaln.dığ'ı topa ko 
şan Basri ıska geçti ve 11 inci daki. 
kada Enverln sıkı bir frikik <;ekişi 

kale direğine çarptı. 
Muhırftzlılann hakim oynamaları. 

na ra~men bir netice alamadr/'Pmı gö
ren Alsancakltla.r. bu defa müdafaavı 
bırakarak hUcuma gectiler ve sol ta. 
raftan sık sık Muhafı zkalc~ine inme. 
ğe bqladı!ar. Bu akınlardan birinde 
Saimin ileri bir pa11nı ka.pa.n orta . 

• 

ncrbahçe Fikret ve Esattan mahrum çalI§malarma rağmen, mütemadiyen yununu gösteremedi. Mue.\fiıl ~ 
bir takımla: akın yapıyorlar, bu arada Fener a. daysa. Angelldis ile Reşad "t1 

Hilsameddin • Fazıl, Faru1;. - Nec- leyhine olan sayısız kornerlerden de muvaffakıyetinde başlıca. AJX1il ~ 
det, Atıgelidis, Mokmet RC§'ad - Niya- istifade edilemedi. Bir ara Muzaffc • lar. HUcum hattında en çok 11 

zi, Ali Rıza, Naci, Bülend, ~aban.. rin §lltünü Necdet eliyle çeldi. Bu ba- yalnız Naciydi. ~11~ ~ 
§eklinde, Beşiktaşlılar ise mUdafi Nu. ' riz penaltıyı hakem vermedi. Hakem Nuri Bosutun ~. '-1 
riyi snğ açığa alarak: 20 inci dakika.da Şerefe kasti tek • koyması ve Fazılla • oyunun ,;I> ~ 

Mclı-rııet Ali - Hüsnü, Faruk - Rifat, me ata.n Fazıl oyundan çıkarıldı, ve kasında. çıkardığı • Fuad b~~ 
Fey=i, Pıuıt, - Nııri, Nazım, Hakla, bu suretle müdafaası büsbütün bozu. kararları nekadar yerin~~ıU P'. 
Şeref, Eşref, lan Fenerin artık büyük bir sayı far. taymdaki bir korner a~ ~ 
tertibinde çıktılar. 'kı ile yenileceği muhakkak gibi görU- ~a~a. çalışan Hakkıyı P"~ıl, 

Müsabaka her iki takımm sollariy- nüyordu. Fa.kat san IAcivertıiler çok d~ılerın~n. sa:ılarak yere Y"~ ~ 
le yaptıkları neticesiz hücumlarla canlı bir oyun tutturarak rakiplerine lan~~~· ıkıncı kısımda Necd ~ 
başladı. Bir müddet bu §ekilde müte- fırsat verdirmediler. çeldigı toptan dolayı me~ ~ 
vazin geçtikten sonra zayıf Fenerba.b. Müsabaka gittikçe artan bir sertlik bariz iki penaltıyı vermeı:neS i~ 
çe ka'r'Clısında siyah beyazlıların ag-ır buld o M ~ ·~ içinde, fakat vaziyet değişmeden ta - um. · · ıs.u~ 
basmaya başladıkları görüldU. raflann birer gollük beraberliği ile 
Hakkı ile Şerefin gayretile her an nihayete erdi. 

hücumlarını taı.eliyen Beşi~lılara 

kar91 vaziyetin çok teblikelJ olduğunu 
kavnyan sarı lacivertliler şimdiye 

kadar görülmemiş bir enerji ile karşı 
koydular. 
Fenerin p:oltl 
12 inci dakikada sağdan bir hücum· 

da demarke bırakılan Naci yerden fa.
kat kalenin 7.aViyesini bulan bir şütle 
Fenerin golünü attı. 

Hakinı oynamalarına rağmen mağ. 
lüp vaziyete düşen Beşiktaşlıların be
raberliği temin için daha gayretli ha
neket etmeleri Iazmıgelirken, ya\•aş • 
ladıklan görüldü ki, buna da sebcb 
nasıl olsa yeneriz düşüncesinin bütün 
taknnda ha.kim olmasıydı. 

Oyun devrenin 30 uncu dakikasına 
kadar ortalarda ve bati bir şekilde oy. 
nandıktan sonra 32 inci dakika.da Hak
kı iki müdafi arasından topu ileriye 
bir vuruş!a sağa geçiroi. Nuri yaka
ladı ve ta kalenin üç metre önUne ka.. 
dar sürdü. Herkes gol diye bağrışır
ken topu kalenin birkaç metre yanın
dan avta attığı görüldü. Akabinde bir 
korner atışından topu yakalıyan Nu. 
ri • çok milsait pozisyonda olmasına 
rağmen - yine avt yaptr, Beşiktaş· taz. 

muhacim Sabri kaleciyle karşılaştı, 

fakat çektiği şütü Fuad tuttu. Bir da
kika. sonra yine bir Alsancak hücu • 
munda Fuat kalesini boş bırakmış • 
tr. Bu fırsattan istüade eden Basri gü
ze iblr çevirme ile Alsancağın ikinci 
golllnU kaydetti. 

Bu ikinci golden sonra Alsancak • 
lılar, daha dikkatli oynamağa ve hü. 
cumdan ziyade mildaf aaya. ehemmi • 
yet vermeğe başladıklarından başka 

gol olmadı ve maç da 2.0 Alsancağm 
lehine bitti. 

FaZ11, llak1cının bir m,.,nını kescr1:eıı 

1 yik1 artarken Jlk ~vre 1-0 Fener lehi. 

ne bitti. 

ikinci devre 
ikinci kısma başlanırken Beşiktaş

lılar Nuriyi müdafaaya, Muzafferi 
sağ açığa, Hüsnüyil de sağ içe geçir. 
mişlerdi. Bu devrenin başlangıcından 
otuzuncu dakikasına kadar siyah - be. 

yazlılar çok açık bir h~kimiyet kurdu. 
lar. 

Beşiklaşm golü 
Beşiktaşm sağlı sollu akınlarından 

birinde, HUsntınü \'lll'Uşunu çevirmek 
isterken biribirlerinc giren Fazılla 

. ~ . 
Siyah beyazlılar kendilerinden bek. 

lenen oyunu oymya.madılar. Takmıda 
l''uat, Nuri, Feyzi, biraz da :Muzaffer, 
~C'.f lse:.Jlk devrede.:..uS2.dılar. Nuri, 

ilk defa. oynadığı 1lağ ,açıkta, yakala. 
dığı bulunmaz iki fll'8atı heba ederek 
kaled ile karşı karşıya kaldığı halde, 
kaçırılan f ırsatlarm ~eserini g6s -
terdi. 

Muvaffak olanlar başta Faruk ve 
Şeref olmak Urere, Rüat ve HUsnü 1-
dL 

Fener takırnm:t gelince: Fikretli ve 
Esa.tlı takımlarıyla Güneşe 5..2 mağ. 
lUb olan, Muhafrzgücll ile berabere ka
lan sarı lacivertliler, dün bu iki mü
him elemanlarından mahrum olmala • 
nn.a. rağmen cidden canlı bir oyun çı. 

Galatasaray kros şampiyonu oldu 
Ankarada yapılacak Türkjye !Şam. 
piyonasına ıst:anbul namına işti· 
rak edecek takım da seçildi 

İstanbul kros ea:ınpiyonası dün saat 19 puvan, ikinci Kasımpaşa 24 pu • 
on beşte klasik yerde, Şişli - Tuğla van, UçilncU Demirspor 37 puvan al-
harmanları yol uüzerinde 6000 ve dılar. 

3000 metro olınak üzere yapıldı. Li. 3000 METRODA: 
1 inci Çalikis (Pera) 11,20, 2 inci 

sanssız müsabık, gayriresmi hakem. 
!erle ve nizama aykırı ol~ iki ya
rı§a birden başlandı. 

6000 MEI'RODA: 
İbrahim (Galatasaray) 18,36,4 ile 

birinci, Hüseyin (teşkilat harici olan 
Demirspordan) ikinci, Artin (Beşik -
taş) üçüncü, Sokrat (Galatasaray) 
dördüncü, Hakkı (Fenerbahçe) beşin. 
ci oldular. 
Takım halinde birinci Galatasaray 

Scrkis (Halkevi), 3 üncü Elefteeya • 
dis (Halkevi). 

TAKIM HALİNDE: 
1 inci Pera 8 puva.n, 2 inci Beyoğlu 

Halkevi 14. puvan, 3 üncü Kasmıpaşa 
43 puvan. 

6000 metroda derece alanlar 24 
Martta Ankarada Türkiye pmpiyo • 
nasına iatira.k edeceklerdir. Bu spor -
cular, İbrahim, HUseyin, Artin, Sok
rat, ihtiyat olarak da Hakkıdır. 

Be~kta.ş - ~ener'OOAçc maçuıdan iki güzel t.:n.!fantane. 

___ v 
Ankarada kupa 111ıaC' 
Gençler blrıtl'~ 

GUneşl 2 - 1 1:;1, 
Ankara, 6 (Husus!) - fıs~ 

haricinde kalan klüpler içiO~ 
dilmig olan kupa. maçında 
liği ile Güneş arasındaki ııı . 
Gençler birliği 2-1 k~ 

Hususi mac:~, ................... ~~= 
Sirkecildm•~ j 

LAnga: 1~~ 
Sirkeci ldman yurdu U~I 

arasında yapılan futbol ~j. 
keci idman yurdu takIJJ11 
gelıni§tir. 

Barutgilcll ıl 
sahasındaki ıns9'') 

Diln BarutgUcU sahasınd& ~ 1 
icab eden maçlardan yalııJ'_,.ı,t ~ 
nana.bilmff ve Kadirp ~ ,t'f 
ğf ile Banıtgllcll genç ~ J 
dakl mUsabaka 2..0 BarUt.glP" -
libiyetiyle bitmi§tir. ~ /. 

Akmspor takımıyla. ~,,. 
rinci takımı arasında ya~• 
ise, Akmspor klUbil reiSl A 
rağm. takım üyeJerinde!l ~ ~· 
nt öliinıünU bildiren ve ııı , l 
haftaya bırakılmasını ri~~ ~ 
grafı karşısında tehir edtclı l>if 
A ve B takımları, karŞllJ .. J 
siz maçı yapm.ışlardil'· ~ pf'i' 

Fakat bu oyundan e ~ I 
cü futbolcüleri, ölen .Ak~ fi 
kada.şlarmm hatırasII11 

rasim yapmışlardır. tt41 
rss

5
ı 

Askeri takımlar 8 

Fransa: O 
/ngiltere : ~ 
Pariste Fransa. ile ~ ~;; 

ta.kmılan arasında. y&P bl ~ı/ 
maçı Fransızların 5.0 gi ti-• ile 
yen bUyilk g:ılibiyetlet'l 
di. 

ı ... 



Oalata.Mıray - Topkapı maçından bir görünfl{ 

şnocı maçoaıro 

Galatasaray ve Güneş 
~akip~erini zorlukla yenebild'.ler 
1 l:>un sabah Şeref :ştadında şild maç- Sacid • Reşad, Suavi • Mustafa, Ze-
1 arıtıdan iki müsabaka yapıldı. Bun. ki, Celal - Salahaddin, Süleyman, Bü-
8~?'daıı ilki Güneş Beylerbeyi, ikinci. lend, HS§im, Fazıl. 
li. de, Galatasarayl:ı Topkapı klüple- Topkapı: Abdülkadir. Hakkı, Ah • 

ar~mdaydı. met - Sadeddin, Şeref, Hamid - Tah. 

Güneş 2 _ Beylerbeyi o sin, Besim, Osman, Haydar, Yunus. 
ı::ı Bu müsabaka Galatasara.yın baskı. 

r. Halid Galibin hakepıliği ile oy- sr altında cereyan etti. İlk dakikalar-
~an. bu maça Güneşliler Reşad ve da Ha.şimin ofsayttan attığı gol ha.kem 
l 'Ya.zıden mahrum bir kadro ile baş.. taraf mdan kabul edilmedi. DeYre 
ldıla?". 

._Beylerbeyi ise: Afif • Mazhar, Ha -
n • Cahiq, Nezihi, Bedri • Ahmet, 

~eb, Galip, Muzaffer, Orhan şek -
lllCeyd il er. 

ti 0Yunun ilk devresi mütevazin geç. 
~ l\uvvetli Güneş takmı kendinden 
~ kleniJıniyecek kadar kötü oynadı, 

Udafaa tutuk, muhacimler ise topu 
~ekte biribirleriylc yarış ettiler. tık 
~beş dakikanın sonlarında Melihi 
bit n &>ylerbeyi aleyhme venlen 
" ~naltıdıın Salahaddin günün ilk 
~ ~ını kaydetti ve birinci devre de 
,"""Y)e bi lti. 

~inci kısmın 17 inci dakikasında. 
~ r uzaktan çektiği bir şütle takı.. 

rn ikinci golilnü attı. Bundan son
~ Y1erbeyi takınır gittik~~ açıla. • 

ortalannda yine Ha.,im takımm ilk 
golünU attı. Bundan sonra oyun kar
sılıkh hücumlarla geçerken, ilk devre 
nihayetlendi. İkinci haftayma sarı • 
kırmızılılar çok canlı bir tarzda ba.§. 
!adılar ve dördüncü da.kilcada Sülcy
manm pasıyla Sa.lihaddin takımına. i
kinci, pc kaa sonra da Ha8im üçüncü 
golleri kaydettiler. 

3.0 Galib vaziyete geçen Galata.sa. 
raylılar bundan sonra ~i gevşettiler. 
Müsabaka çok yavaşladı ve :zevksiz 
bir şeki lal<:lı. Bu kısmın 30 uncu da
kikasından sonra rakiplerinin durgun
luğundan istifade ederek ileri atılan 
Topkapılılar, Haydann gayretile iki 
kinci, pek az sonra da. Haşim üçüncü 
Müsabaka da böylece 3.2 Galata.sa -
rayın galibiyetiyle neticelendi. 

Eksik Galatasaray taknnmda mua
vin hattı çok fena bir oyun çıkardı. 

.... ,.,.,--2..: 

Dünkü m0.Mba1m4a Ha.,.ım gol pe~ •• 

Gayri federeler arasında 

Pera, Şişliyi 1 - O 
mağldp etti 

Gayrifederelcrin iki rakip klUbU, 
Şişli ile Peranm (A) (B) ve genç ta. 
knnlan dün Taksim stadyomunda 8-9 
bin meraklıya çok heyecanlı anlar ge
çirttiler. 

Sabahleyin saat 8 de başlıyan genç 
timler müsabakası 2.0 §işlinin galebe. 
sile bitti. 

(B) takımları k&r§ılaşmalan tama
men miltevazin geçti, Pera sağ içi ma
~m ilk dakikalannda dep13smanlı bir 
akın esnasında ta.kmımm ilk ve son 
sayısını kaydetti. İkinci kısımda rUz. 
kin arkalarına. alan Şişlililer, myıf 
bir UstUnlük tesisine muvaffak oldu. 
larsa da gol çıkaramadılar ve neticede 
1-0 mağliıb vaziyette sahayı terketti
ler. 

Günün en mühim :ına.çı olan Ata. 
lrnnları karşılaşması Burhan Atağın 
hakemliği ile yapıldı. 

Pera: Kiço • Vlaatardi, Hri.!to - Çi-
~, Etyen, Çaçi • ll'alpa, Otılafi, Bu
dtıri, Bammno, Talecu. 

Şişli: Armenak • Çakır, AZber • A
gob. NubaT, MartayaK • Turhan, Ar
gevir, Vahab, Suldu.r, Dimn. 

Maç Şişlinin soldan yaptığı fevkala.. 
de güzel ve seri bir akmla. bqladr. 
Bu çok tehlikeli hUcum. Areevirin ka-

leci ile ka.rgı kal'§lya kalmasma. rağ
men topu avta atmasıyla bitti. 

Şişli rUz.glr altında oynamasına 

rağmen rakip takımdan daha iyi bir 
oyun çıkanyordu. Şişlinin en tehlike. 
li akmcISI olan Vahabı çok iyi marke 
eden Peralılar, yavaş yavaş üstUnlllğU 
ele aldılar ve 25 inci dakikadan sonra 
top daha ziyade Pera muhaciııtlerinin 
ayağında dolaşmaya ba.§ladı oe bu a. 
rada sarı Biyahlıla.rm yakaladıkları 

gtl7.el fırsatlar, sol açıklarmm bece -
riksizliği yil.zilnden lw$ırdıktan sonra 
ile devre 0-0 nihayeUendi. 

İkinci kmma ril.2lgirı arkalarma a.. 
tarak başlıyan Şişlililerin bu devrede 
muhakkak galib gelecekleri ü.mid edi. 
lirken vaziyet hiç de umulduğu gibi 
olmadı, hiç fırsa.t verdirilmiyen Va
habm faaliyeti dtnıınca, bütün Şişli 
hücum. hattı çalışamaz oldu. Artık 

Pera. üst iJate akmlar yapıyordu ve 
bunlarm birinde kaleci Armenak topu 
iki bloke edemedi, bundan istifade ~ 
den Culafi maçm yegl.ne golünU atb. 
lki takımın da bundan sonra fevkalA.. 
de çalışmalan hiçbir semere vermedi 
ve maç da böyle 1.0 Şişlinin nıağbibi
yetiyle bitti. 

En. Er. 

ikinci kOJmeıar 
Aıt:ınordu : 3 
Davutpaşa : 1 

Diln ikinci kiline lik maçlarma a 
devam edildi ve Kadıköyündeki oyna
nan Altınordu • Davutpap maçı AJ..ı 
tmordunun 3.1 galıölyetlle ııeticelea.. 
eli. 

H llAI • Orta köy 
Yine Kadıköy stadında oynanmam 

icab eden mw - Orta.köy maçında 
Orta.köy sahaya çıkmadığından, m .. 
Jll hükmen galib sayıldL 

Galat:ag e nçler : 6 
D o!janskor : O 

Şeref stadındaki ikinci kiline ~ • 
Iarmda Galata gençler birliği ile Do. 
ğanspor k&:l"§ılaştr ve neticede Galat& 
Gençler birliği 6-0 galib geldi 

Feneryı lmaz : 4 
KaragOmr Ok : 1 
Şeref stadında.ki diğer 1kincl ldbn4 

maçında FeneryılmaZ rakibl Kara • 
gt1mrUğt1 4-1 mafltlb etti. 

~ h Güneş kalesini sardı, bu tehlike. 
ıı....:-'1eumıarda muhacimlerinin fazla 
~~a kapılmalan yüzünden gol 
~adılar. MUsabaka, Beylerbe. 
t gittikçe artan tazyiki altında, 
h~t netice deği§mcden 2-0 Güne11 le-
~ bitti. Güreş teşvik müsabakaları bitti 
Gaıaıasaı ay 3 - Topkapı 2 
~in.. · h- '· · "d · d ' " aynı c.ı..ıtemın ı aresın e oy • 
~ n Galatasaray • Topkapı maçına 
l>aı knınxzılrln.r, Eşfak, Salim, Dan
~ .\clnan ve Necdet gibi beş mühim 
~İldncuıarından mnhnım olarak~ şc-
~ılar: 

ltaıyan milli takımının 
"Balilla,, sı 

~ -3-
~ ~~afih, oyunu ile alakadar olan 
' i~ lll adam için anneyi bir defa 
tıt~ ~ a etınek lazım6r. Vakıa, mev
'ıuba ' 0lan şey, küçük çocukların 
Se0lan Savoia F. B. den İnterna
hıt bile }'e geçmekten iban tti ! Fakat, 
~ 1t' 1Por işlerinin cahili olan. bir an 

1 ~~:utrnağa kafiydi. 
~t ~· ttc, Peppinonun İntemazinat· •·tnı k ı. ~c le hiç bir şey kaybetmiye«-
:~ertt 1 .kazanacağı ve bu klübün 
_""t\l b tıddt bir tekilde meşğul ol
~,,di~~~tında anneyi ikna etmek, 

t •ttrıe ~gı gibi, çok mü§kül olmadı 
~~ ir -~efa daha buna razı oldu. 

böylelikle, on beş yaşm -

Kasımpaşa takımı müsabakaları yaı ısında teı'ketti 
GUne, bf rlncl, Kasımpafa ikinci, Galata sarayla Beykoz Uç UncU saylldı 

lstanbul güres ajanlığı tarafından nm son ve kat't neticesini tayin ede. lki haftadır memnuniyeUe k&r§1}a- lftp edildiği iddiasıyla çekı1mesi aoıa. 
genç güreşçileri yetiştirmek maksa • cek karşılaşmalan dlin SWeymaniye nan milsabakalarm, diln yapılan 21 in- yısiyle bütün tadı kaçmıştır denebl • 
diyle tertip edilen ve iki haftadır de- klübüniln Şehzadebaşmdaki salonun - ci g{l.re§te Kasımpaphlarm en iyi gU- lir •.• 
vam eden güreş teşvik müsabakaları- da yapıldı. reşçilerinden birinin haksız yere mağ- Hadise &Udur: 

vaya dönmüştü. 
lnternazionale oyuncuları tecrübe 

etmek için, Come'de yapılan Volta 
turnuvasına girme~·e karar verdi. Ha
reitet arefesinde antrenör Vayts, Me
a1.znya şöyle dedi: 

- Bizimle beraber Come'e gele<:ek. 
sin. &-ni birind takımda oynataca • 
ğım. 

1ntcrnazionale ilk maçında, orta 
muhacim mevkiinde Berna.rdiniyi oy
nattı ve Mea.u.a istirahatte bırakıl -
dı. Meazza biltiln hulyalarının bog 
çıktığını zannederek müteessir olduy. 
sa da, antrenör onu temin etti: 

- Sen final maçında oynryacaksın! 
1ntcrnazionalc, Cenovaya karşı 

mağlup olduğu için bittabi finale ka. 
lamadı. Fa.kat Peppino için esas olan 
şey "büyüklerle" oynamaktı. Netekim 
''Milano spor klübU,, ne k&.r§ı, birinci 
takımda ilk defa olarak merkez mu -
ııacinı oynamak fırsatmı buldu. 

Küçük orta muhacim bu inıtihanda 
cidden parlak bir eekilde çıktı. Bil -
tün güçlükleri yenmesini bildi, muha. 
cimlerini şa.yam hayret bir ustalıkla 

fintfilkam 
Teşvik mUsabakala.rmda. Güme ta

kımıyla hemen ba§ba.p gitmekte olaa 
Kasımpaşalılar, gilniln 21 Jncl ka.rp.. 
Jaşmasmda Güneşten Nezir ile gilre

besledi ve altı golden üçünü bizzat 
yaparak takmı.ma. galibiyet kazandır. 
dı. Bunun üzerine antrenör Vayts da, 
pek haklı olarak, merkez muhacim i
şini hallettiğine kanaat getirdi. 

nu, 1930 da, Romanm Porti stadında gen en iyi elemanlarından Baarlnin, f• 
tsvi§reye k&.r§I yaptr. kisi Güneşli ve biri de antrenörden 

M.a.a.mafih bilyilk bir ihtiyatla ha. 
reket ederek bu küçük oyuncuyu he. 
men birinci takımda oynatmanın doğ
nı ola.mıya.cağmı da dUşündU. Bunun 
için Bernardini, merkez muhacim 
mevkiinde kaldı ve Meazza bu mev • 
sim zarfında ancak ara.sıra birinci ta. 
kunda yer aldı. 1 

lşte tam bu sıralarda antrenör 
Vaytsla Bernardini, lnternazionaleyi, 
daha doğrusu • yeni ismiyle - Ambro
sianayı terkettiler. Viola antrenör 
Vayts'm yerini aldı, Meazza da bitta. 
bi Bernardiniyi istihllf etti. 

Meazzaıun şöhreti işte bundan 1. 
tibaren, yani 1928 - 1929 mevsiminde 
başlar. 

lNT!KAM 
Meau.a milli takımdaki ilk oyun~ 

Zavallı Meazza! Hiçbir sporcunun 
izzetine! si bu eekilde krnlma.mIŞ hiç 
bir artist böyle bir entrika.ya maruz 
kalmanuştrr. 

lşte mesele: İtalyan milli takmıı 
bir mUddettenberi zaaf eseri gösteri _ 
yor ve bilhassa hilcu.m hattında bazı 

deği§iklikleri icab ettiriyordu. Mev -
simin ilk maçı Portekize karşı yapıl-
mış ve: Costantino, Ba.loncleri, Sallus.. 

tro, Mihalic, Orsiderı mUte§ekkil hU -
cum hattı gayet fena bir oyun çıkar -
mıştr. Bilhassa. Napolili oyuncular o-

lan Sallu.stroyla Mihalic son derece 

berbat oynamışlar ve tek seçici Vitto. 
rio Pozr.o, bunların yerine Meazza ile 

Ferrariyl koymağa. karar vermişti. 
Bu haber bllhaSBa Sallustronun çok 

sevildiği Napolld~ hiddet uyandırdı. 

Salluatronun her peresti§kA.rı, bu ka. 
ran p.h.sma kartı bir hakaret tellk-

• ki ederek P07.Zôya lanet ve Jdif"drler 
sa vurma.ya bafladı. 

Moaz:::a ha/taynula, 7M§hur "tatlı" 
fe'be~müyle 3C1flrcil-t1re ~ 

Hatta meehur tek eeçici, Napoliden 
şöyle bir de tehdid telgrafı aldı. 

"İntikam elbet almacaktır!,, 

Filhakika maç günü Romaya akın 
et.mit Napolill binlerce futbol merak-

lıar, Meazm sahaya çıkar çıkmaz ve 
bili.hare her topa vuruşunda stadı 

''yuhalarla,, çmJattıJar, 
(Deut.ımt 1'07') 

ibaret hakem heyeti tarafından ayı. 

hesabiyle mağlflb addedilmeJliııl gtıre.. 
gin tarzı cereyanına göre tamameın 

haksız bulmuşlar ve hakemlerin biw 
raf olmadığını iddia ederek, baflJl • 

_.. Devamı 12 lnelde 

To:vka:ın mfJ8.afaan ~i #. 
durmaya (Ul~JOT 



Tabiat va havat bllall•rl ,. 

Dişlerimiz 
Nasıl yürUrler, nasıl yaşar ve tslUrler? 
~zmıızı dolduran 
diflerin çok öııem
u ödevleri vardır. 
lDNnıa ytızUntla 
dmgünlilğünü dit • 
ler temin eder. 
Di§leri çıkllllJ bir 
adamm yUzil baru-
fur· Bundan bqta 
hısanm yediği ye. 
llleği gene difler ~ 
fUdDr ve b.umı ko
Jaylqtmr. 
Bazı kimseler. dlt
lerfn kemJkten 
)apdcfılmı Ueriyee 
atırerler. Bu bil~ 
dofru deflldir. Dil 
1er kemiklerin 0-
lupna g&-e olmaL Bil dlflerirle ,.,_, .., dfflen• dlJrd&.. 
Jar. Onların OlUfU bbbllttın bqkadır. 

Çene kemlflnln tlmamtyle kurulu • 
IUJM!&D &ice muhatl (çeyrllmte) an. 
nm bir ham kemtkletmek bere olan 
kılmdafm aruma ıtrer: anda lrahr. 
!ete 4lfler ba bJan parça ile 11ltuda 
pllr. 

Dftlet odacrk'l1Dldan J&ftl yaftl 
~lar; Muhatl IU'ID llDDunda bir 
kan daman ve alnlr bulun1D". Cık· 
makta olaa dil bunuala ... ,.,.. w b. 
tılapı•fa bqlar. Böyle)W. lmrulan 
dJt yav .. yavq bul 19Upıe l&fhala. 
rmdan llODI'& bUJllk çene deriabll dele. 
nk meydana çıkar. 

Bir dit il~ kmımdr. Blrbacl kmm 41-
l&l'dan görillen (Dit tam) veya (ili. 
ne) dlr. Bunlar alma lctnde birer cı

w. 

Janr. OçttDed Imım da tak tnmudır. 
l>lıJleriD içinde Lap denilen kendile. 

rint ~effcl bir gıda vardır. Onlar 
bunlaan ., •• .,. ,.....ıar. 

tneanm 1811 u.rledlkçe ditlD lçlndt-1 
Jd LOp1er ve kan clamarlarmm p1q. 
1D&8J zayıflar; ditler allanmıya bae-
lar. Katı kısmi zahmetals ve acısız o. 
larak kendi kendine diller. itte bu dllt
me, ditin öltımtıdilr. 

Dleler 4e butalık pçlrlr. Buan kL 
a neticesinde fırlayıp çıkarlar. Bun • 
1ar b:ıabtlttbı kaybolnıUI difler clellJ. 
lerdir. Yerlerine konuna yine yapr· 
lar. Kınlan 4ltler tamir olunabilir. 

En fena baıtlbk, dltleria ~e. 
llclir. Ulp me,dana Qlbr, tiler. alı· 

OVUN 
l'ıcı kedi 

au haritada 

Avrupa lıükimetlerini 
6ala6ilir misiniz ? 

YaJıudakl hartta)'!, l'ICJlll hafta Tllrklye harltunu J&· l 1UID&11 unutm111. Sis. banJaiı ,. • .,.,. mJelnfsf 
.,.a n-m J&Plll1I- Banda da, Avrupa htlkbıetlertnl n Yudıktan IODl'a ilk olıul atlıem•wla dojnı olup 
bu hlk6met1erln idare merbzterbıl, Avrupa denizlerini dJlmı kontrol edinls. 

Yakın yurt tetklkları : 9 

Geçen natıa 
neler oldu? 

----~ lt--.. 
c.e.a laalla, ..... hemll lfıual ha. 

•ıllın ...._ olda. ....... aalatm••ı 1-
................... mlm..uı.rt Anka· 
..,. ..,.... .................... Celil ea. 
,..., y._ ......... o.a...I ..... k .... Y...,.. ._......., Slotadtncme, Rumen 
........ - ................... 4ma-
........................... d ..... 

-· .... 9-ledller ............ .. 
•• ........... Mt lrlda ....,_naaut. 
Dttll ....................... ,, 

c1a1cda 
beri> eebrlncle :yapıldı; ayni yıJm H 
nlanmda fatanbuıa ptlrilerek Jll'ine 
konuldu.. 

Bl:dyen kapro, daha eül bulunan 
Unkapam köprllatlyle cleilltlrildl. Ta
bU Unkapanı yerinde bulUD&D k6pr0 
de kaldmtarak .Skftldtl. 



S::.r~fesyoneı -oteocaoıB< mektepOeırn 

Bir milyoner kızı 
otelcilik öğreniyor 

4111eı ikada pı <>fesyonel otelcilih mektebinden 
t..ıezun ofmayanlaıa olelleıde iş v1:ıilmigoı 
•~ Otelclllk bizinı 
"'hayytıl ettiği -
llllz kadar basit 
l'e kolay bir mes 
~ek değildir. Bll-
assa seyyahla. -

rıı:ı. ı;ok uğradığı 
~eınıeketlerde o
""lcllik en zor 
~r nıeslektlr. Bir 
ti. eı:nıekete gl -
hen seyyahın da
na. kompartlma -
d 1nda seyahat e-
810rken dUşUnce-
nı işgal E>den 

~Y' ineceği otel-
r. 

ti. llu, son seneler 

1 e, en büyük otel
lterın nazarı dik
~ a.ttnı eelbetmtş, 
tn"rupanm ve A· 

erlkanm başlı 
Ca, <n şehirlerinde 
te tofesyoncl o -
tnıcııık) ismi ile 
tn ektepier açıl • 
li IŞtır. 
c:ı.t Şehirde bele
lı:ıreıerın yardı -
lı:ı le acılnn bu 
)'tı~kteplerden bü 
te fstffadeJer 
~1tnln edilmekte -
lı~ Burada, baş- Norııcçli milyoner kı::t .. 
ttı nazarı dikkate alınan şeyler 

ıC\lllk ve nM1bı maaşerettir. 

te~ekteplerln mildM·imlerine gös
b en dersler lisan, coğrafya, mu-
~ebe usulleri ve otelcilik ilmidir. 

ler on senelerde açılan bu mektep
l\qe bUyUk bir rağbet göze çarpmak
'~ ır. Bilhassa Amerlkada yapılan 
le tletıklerde buraların mtlda\'tm
•ı[101n Yllzde yetmiş beşinin, en a
llltş~:ıe çocukları olduğu tesblt edll
~ll)] r. Bilhassa Amerlkada bu o
~l ara çok ehemmiyet verlltyor. 
hı~~ bu okullardan mezun olmıyan 
~tQ. lnıso otel ve lokanta glbl yer-

etmese başlamışlardır. Bir Ameri
kalr gazeteci bu mektebi ziyaret e
derek, buraya devam eden •klzlara: 

- Siz zenginsiniz. Niçin bu okul
lara devam ediyorsunuz diye sor-
muştur. Gazetecinin bu sualine, Nor
veçlt milyonerlerden Helga Hun
disso'nuı;ı kızı şu cevabı vermiştir: 

.. _ Ben bu mektebe ev hizmet
lerini öğrenmek ve tam blr ev ka
dını olmak için devam ediyorum. 
Babamın milyonlarından bana hiç 
fayda yok. Hepsi elimde olduğu hal
de hiçbir zevk duymuyorum. Benim 

11 

, 13 e iş bulamamaktadır. 
~ar.ı ~ llıekteplerln en mcşhurların
lııe lrt de ltatyanın Roma şehrinde 
te !dana geUrllmiştlr. Burasını lda
a~a den (İtalya lokanta ve otelciler 
~,11:enıfsl reisi) Oblzzl Bonettl a
~lt a bir mUtehassıettr. Bu okuldan 
bıı 8 llıUsmfr neticeler elde edilmiş ve 
letıı 1aredo ltalyada otelcllfk tok ller-

için en büyUk zevk, evimin her eş
yasını kendi elimle itina tlo temizle-
mektir. Bugün belki buna ihtiyaç 
duymıyaca~ım. Fakat belll olmaz, 
bir giln talllm bana darılır belki ben 
de bir otelde çalışmak mecburiyetin
de kalırım. İşte o zaman bugUnkn 
mesaim beni gUldUrecektlr.,, 

rlfik,,f J,; '"~
'"' s11~11111ıytfllnlft 

1$Ur. 

)tı~llıerıkada da bu okullar için bU
"arı rekllimlar yapılmakta ve du-
11.ebı:~a "profesyonel otelcilik mek
llll 

1 
en mezun olmıyanlar bu gibi 

lel' l\l.tliqı "·.nıızvmuınq ~I ep.ıaı.ıa.&: 
~lll~llnıaktndır. Son gUnlerde bu o

Bu mekteplerin açılmasından son
ra İtalyayı ziyaret eden seyyahların 
miktarı çoğalmıştır. Bir etatlstise 
göro bir sene içerisinde ltalyaya 
gelen Royyahların miktarı Uç milyon
dur. Du Uç milyonun bir buçuk mil-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 • nci keşide 71 Mart 938 dedir. 1 

Resımna 
CJc; Silahşorlar 

fiiiAtAIAWMIUiillWWW 

Bu kuponu kesip 14 
yonu otellerde oturmuş, mUtebakisl 
de bir, iki gün kaldıktan sonra !tal-

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. saklayınız ... 

~ltan ra en meşhur ve zengin Ame- yadan Avusturya ve Avropanın baş-
---.~elerinin çocukları devam ka şehirlerine gltmfşlerdtr. 

Bundan ba§ka: ıs.~. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000) 
ıiralık iki adet mükafat vardır. 

S .~ IA,SIK ,t 1ST1 RAP VE .F A.C'I A ·R O.M AN 1 : : • 
1Y ABA NtC·I D i L:l .E RE N A,K LI. HAK K·I M AH F U'Z DiU ı R 

'N ...._ e düşünüyorsun Selim? 
btt a~Yle bir vaziyette ne d~ünUlehili rse... Ben vaziyette 

....., ıt ne dilııünebillrse ... Meseli ... 
, ese1a ? .. 
......._ ~~'r.ılaıun, diyorum. Ne dersin? 
......._ 

11 
abıatiyle ayrılacağız. Fakat bu, faciayı önler mi? 

~ ~~krar Suadle evlenirsin._ 
~ bu •. bunu çok acı ve keder dolu bir sesle söylemişti. Sa-
~-' 'Q YU~ bir gayretle mukabele etti: · 
~e u 1lllkansız Selim ... Ben demin de söylediğim gibi, artık 

......._ 0evıenemem. ......._ halde? 
~ltııtr ~i dü§ünme Selim ... Kardeşin! ve kendini düşün. .. Ben 
~ ......._ Seır köşeye giderim. Zaten manen ölmüş bir kadınım .... 
~? ~en .bunu bu kadar kolay mı görüyorsun? ... Suade ne söy. 

~ ....._ tidi ne yaparız?. 
~'-l4tı ~ık Feridi d~ünınüyorum. Benim bütün endişem onu 
~0~ •• 0

1takınn.maktı. Babası döndükten sonra artık endişem 
tı de ' anasını aratmıyaeak kadar çocuğunu sever. Benim 

ona· "Öld'" d · • ' & • u.. ersınız. .. 
t ' ~~ ~abil değil, Sabiha! .. Kabil değil! .. 
~ lt.ı ıçın olmasın Selimi. .. Be.:m hayattan bir beklediğim 
t~ lııti~~ua~'in evlendiğimi, hele kardeşiyle evlendiğimi işit. 
~ 'llllllt • olümümU duyması daha iyidir. Nihayet bir gün 
ti ttı? & Ur .•• Aksi takdirde. sen ağabeyinin yüzüne nasıl ba
tqı ~eaue u en çıkar yoldur Selim ... Bir kişinin aranızdan çekilip 

'> her Şey yoluna girer. Zaten istediğimiz de bu değil 
~bih 

ltlrıne~ 8Ustu. Göz pınarlarında beliren yaşları, Selime his. 
~ ~<:eye çalışarak sildi. Sonra ayağa kallctı. Sendeliyerek 
b~klereye ilerledi. Omuzunu pervaza dayıyarak bakışla. 

'~~t 8.ı-da dolaştırdı. 
~~ ~. i~rn U~üncU dönUm noktasıydı. Birincisi Suadle ev
~~!) gı~clsı Selimle birleşmesi, UçüncUsU de ayrılmak ve 
"' b.._.--k. •"En iyisi bu!., diye dUşUnUyordu. Hnyatm ıstı. 
~ bir eey olmadığını öğrenmişti. Mademki kısmet! 

HABERİN EDEBİ TEFRlKASl: 10 

Yazan: Hasan Ras~m Us 
buydu: taliini çevirmek elinde değildi; bundan başka ne yapı. 
labılirdi? Varsın ömrünün sonu da ayni ıstırabın bin bir çeşidi 
içinde geçsin, ne ehemmiyeti vardı. 

Selim kararsızlık içinde knTıı.nıyor, gözlerini Sabihadan a.. 
yıramıyordu. Bu fedakar kadının, Suad'in felaketini hazırla· 

ma.mak, ailenin umumi ahengini bozmamak için kendi hakkın. 
da verdiği kararın giddcti karşısında. dona kalmıştı. Bu facia .. 
yı doğur:ın dilşUncesizliğin en büyüğil kendisinindi. Evlenmek 
teklüini yumuşak karşılamamış bulunsaydı bunların hiç.biri ol. 
mıyacaktı. 

- Sabiha! Hakkmda verdiğin kararı insafsu.ca bulmuyor 
musun? . 

- Hayır Selim ... Başka yapılacak bir şey var mı? 
- Dü.,ün ki, Suad sağlam olarak dönmüyor. lki gözü de 

görmüyor. 
Sabiha başını, birdenbire Selime çevirdi Tekrar ve şiddet. 

le sarsıldı. Artık onun ıslak gözleriyle karşılaşmasında. hicbir 
mahzur görmilyordu. Acı bir eesle haykırdı: 

- Görmüyor mu? 
Sonra yavnş yavaş ayni suali tekrarladı: 
- Görmüyor mu? Görmüyor mu? 
- Evet Sabiha görmüyor ... O, bu evde bulınısa bile, ltansı.. 

nı ta.nıyamıyacak ... Kendisine söylenmezse, Selimle evlenmiş 
bulunduğunu anlıyamıyacak... Bu vaziyette yine bırakıp gide
cek misin? 

Sabiha ceva.b veremedi. Sanki dil1 tutulmu(ftu. Kalb! çarpı.' 

yor, bUyüyor, ciğerlerini sıkıyor, nefes alamıyordtL Neredey. 
se, birkaç saat önceki hıçkınklan başlıyaca.ktı. Kendisini güç 
tutttL Yine, alt dudağını pınldıyan beyu dişleri ara.sın& aıa .. 
rak gözlerini kapadı ve bir müddet böylece kaldı ... Sonra: 

- Mecbur olursam • diye cevab verdi • 
Selim kendisine M.kim olnııya çalışara.k: 
- Anlaşılıyor Sabiha. dedi ·-·Ne ya.pa.cağmıızr, nasıl Jia.. 

reket edeceğimizi biT. kararlaştıramıya.ea.ğız. .. Ben gidip baba
mı göreyim, o şüphesiz daha. sakin düşünebilir .•• Kararma göre 
hareket ederiz. Ne dersin? 

Sabiha koltuğa yığıldı. Dü.,UneblleccK, konu.,abilecek hal· 
de olmadığını anlıyor, hatta Selimin bir an evvel oda.dan çıkıp 
gitmesini bekliyordtL Yalnız kalmaya., kendini dinlemeye, içini 
boşaltmaya ihtiyacı vard.L 

Selim dışarıya çıktı. Sabiha, onun sofa.da, Fatmadan baba.. 
smı sorduğunu işitti. kr. sonra. sesler kesildi ve gittikçe 
uzaklaşan ayak sesleri kayboldu. 

Genç kadının bugünkü çektiği ıstırap, bUtUn ömrünce dUY.• 
duğu acılara bedeldi .. 

• • 1 • • • • 
'.' ..... '.' 
S ELlM bir saattcnberi babasının yanındaydı. Bu bir sa. 

at, Sabihaya bir yıl kadar uzun görUndU. Sabmızlanr. 
yordu. Oturmaktan, düşünmekten ve bir karara varamama.kta.n 
vücudu ve ba.'ı yorulmuştu. Kulaklarında bir boşluktan gelen 
mUz'iç bir uğultu başlamıştı. Yerinden kalktı. Pencereye gitti. 
Şimdi ıslak gözlerile bahı:.eyi hayal meyal görüyordu. 
GUneş çoktan çekilmiş, odayı, hümUnfi arttıran bir ağırlık, bir 
~sizlik, bir karanlık sarmıştı. Serin rilzıgtra yüzünü verdi 
RüzgAr, kızaran ve yaııa.n yanaklarında gezindi. Açık göğsUnU 
sardı. Şakaklarmdaki ve boynundan dolaşarak ensesindeki kü
çUlr saçlarını kıpırdattı. Elini alnına götürdil. Uzun parmakla. 
rmı göz kapaklan Uz.erine koyanµt onlan daha iyi kapadı. Hiç 
bir oeY i:örmemek. hiçbir aey dUtt\nmemek istiyordu. Od& kaı>r.. 

(Devamı ıxır). 



lspangada lıarp vaziyeti 

Frankocular elindeki 
bir, krovazör batırlldı 
Frankocular Gırnata yolu üze
finde ilerlediklerini bildiriyorlar 

BarHJona: 7 (A.A.) - llillt müdafaa vaııtuU. fU haberi ı6ndermlıUr: 
11U1ft Prleto, Balear mı yoksa Kınarya "ispanya cumhuriyetinin milli ınOdafaa 
m olduia btnllı burada ıoal6m olnuyan nuıra, Paloı burnunun 70 mil açılında 
J'rukıst ICDllniD batmuı hakkında mat· pnmakta olsn ast harp ıenılılne nya bu 
lııaat mtlmeaillertne yeni tafılllt Termit· pml11 )'U'dun etmele tefebbQa edecek o-
111': lan tı)')'arelere cumburlJ'el tanarelerlnln 
~ CambarlJ'ltçlltrin lltndes Nunn •• yenldea taarnu etmesi muhtemel oldulun 

Uberta4 lmını6rleri beraberlerinde bir dan bn pml19 ıanaşmanın tehlikeli old11· 
mabrip flloWJhı oldutu baldt ilk defa tunu ıtmdiden haber nrir.,. 
D1ank ıecerarısını 45 dakika ıece aıı kru· Olen ve varalaaaa !aglliz 
ns&rlerine tesadüf etmişlerdir. Aa1 knı· ,, 
~rler, muharebe etmekaizin kaçmıılar- babrıyelllerl 
jır. CUmhuriyetçllerln aemllerl, ad knı· Loodra, 6 (A.A.) - Amirallik dal....Sne 
,mrıen aut l,ti dt yeniden tesadilf gelen resmi mal6mata dre, bn uhah 
~erdir. Bunun llıerlnt 4 iUı 5.000 Kempenfelt Te Boreu lnılllı &orpido mub 
metre mesafeden bir topçu düellosu bat· riplerl batmakta olan ast lapauyol kruYa· 
lmmftır. 16r0 mtırettebatından )'81 kadannı kur· 

Sanfd Barkeategi, Almlrante Anlekuera tarmıflardır. 
n Lepanto torpido muhrlplerf, ııra ile ~ne amirallik dairealne ıeltn haber-
llllrt. bef Te llç torpil almıtlardır. lert 16re, Boreu münttebtbndan bir 

Sut 2,20 de aallerln gemilerinden bi· bahriye neferi, bu kurtarma aınell7eal ea· 
rinde ve ihtimal Kanaryada müthiş bir naııada, asi lspanYol fllosuna bilcum •· 
laflllk vukua aeımııtır. den lapanyol taYJ'arelerlnden atılan bir 

Diler asi Jauvazörfin, Almirante Cer- bomba parçası ile 61rnllft0r. Gent Borlu 
weranın silueti ılya altında parlamıttır. mDrettebatından Qç kiıl de 7aralanmı1tır. 
Bnclaht kesibnit ve Curnburlyclçilerln ıe· tnıiliı semllerlne hiçbir bomba dOtm• 
JD)Jerl ... ı 7,45 de KatraJendeki iiasübah· mittir. 
rtıerine dönm6'1erdtr. Barselonanıo bombardımanı 

Dr. Beneşin 
beyanatı 

_. Bqtarafı t incide 
llele "f'U'dir ve o da akalllyetler me-
118leaf 41r. Bunun tlk safmd& da AhDan 
abJliyeti ID8lelell pllr. m., ak&1lt. 
Jetler bakkmdıkf muahede! ... daima 
184ık bulunuyoru. Bu hUBWlt& mU • 
Jetler cemiyetine brtJ mee'ulU.. Av. 
rupum akalllyetlerimlz1e •JA.kıdar 
'olmak b&Ulnde ma.nevt bir hakka 
malik bulunduğunu kahuJ edlyonm ve 
cbtlanmm. ve ilk Aft& l'raDI& ve 
İ~ akalliyetler hıkkmda ar
m edile her tUrIU mal6ma.tı ~ 
emadeylz. 

BUyttk devletler arumda bJr anJaa. 
1D&, Çe~ çok iyi 'bir IUNtı. 
te karplanacaktlr. Zira, b&yle bir an. 
Jqma, Orta Avrupa.d& da bir rahatlık 
husule getirecek ve pqlnUlt lale e. 
decettJr. 

Oeıro.Iovakya, mtlft,erek bir demok. 
ruf ile kendisini ballı hl...wfi garp 
devletlerlnl k&t'inen terke)'temtye • 
cektir. Cekoelonkya, garp devletlerl
nhı de kendialni bJralmuyaeaJdar 
Umit etmektedir. 'Mumıflh. bu, Çe. 
koslovakyanm Almanya ile olan eko. 
nomlk mtlnılebetlerinl veyahut Al • 
manya ne iyi politik mtlnue'bet:Jer ı. 
deme eylemek huauamdakt bayati 
mentaattnt unuta1111 olmUı mınurnı 
ta.zammun etmemektecffr. 

' Ortabk .ıanrtten seri yedi bQ)'ilk bom· Barselona 1 (A.A.) - Banelonua dtln· 
liu'dmwı tanareai de denlı muharebeai· kil bombardımanı neticesinde t kiti 61mlt Doğrudan dolruY& Alman akatu,.e. 
a1D ceAJU tJ'Jedill noktaya gitmiılor ve 20 klıi yaralanmattır. tfnl alakadar eden meMlelere pllnee, 
lanarecller aJeTler kinde :vanan ast kru· Hırp vaziyeti memurlarmm arumda yaJmz yU.me 
...Sriln etrafında 7 ıemlnln dolqtıtını Gırnata, 7 (A.A.) - Franldstler Alkala 12 ilt 14 nispetinde Alman bulundu-
J&nntlşlerdir. Larealden Gırnataya ilden J'OI boyun~ lımu kabul ediyorum. AJmınJır, y11z. 
· Qunbnriyet tanarelerl pnmakta olan bq kllometre ilcrlemitler ve Kaba& del 
.-m>1 bombardıman etmişlerdir. Bomba· mollno adındaki milhlm ıntnll 1"81 et- de 22 ıl18petinde memur ta1eb edebi • 
lar ıemlnln yanına dft~mllştQr. miıUr. lirler. Fakat bunun birçok ııebeplıeri 

Milli mldafaa nann donannıanm siya- SarSl(Oıta Hllhlyettar mahafile nuaran vardır Bu ı.-ı-..r- birl -• 
J1 koml1erlerlne bir teı.t'af 16ndererek Frat111dıtler, klnunuenel ayındanbert bil- • l!le ..... v.-- ' a.., ..... za. 
mabarebede elde ettikleri bu parlak neti· k&\metçllerden yüı on bir tank, yetınlf manda gekçe ve almanca bilen etbaam 
eecten dolaJl btltln donanma mtnsuplan· bet tıınare, muhtelif çapta 218 top, lkl azlılıcbr· 
111 tebrik etmlftlr. bin J'tdi )'ili mllraJy6ı, yiiı mlbondan Bu meeelenin muhtart,.et fJIUI be. 
Nuır bGUln ecnebi •ernilerJne telsiı fazla kul'fun saptetmlılerdlr. rinde tederallet bfr hal tarzma raptı 
~~~~~-~------d---------~~~~~~~ 

Yık il a n U Va r manter rejim u.auın ta.kip eylemekte • 
7la. Valal bugUn fnktpf nUıa,.t.e er-

Qesa JU Toskopar.-ıda, Perapalu 
~-- bir ,.. ...... la1u idare
.. m boru1anm clelfitf rme\: Gierı 
,_ Jsudll'Jren bir dunr ydalmıt ve it-
siJerdm X..ın, Au, Ştikril n A'bba· 
.. l1tlmledae lebep olmut. aynca bir 
tlllame1ede~ 

Bu lftc, Sular tdareainin mühendisi 
ın mllfett:lfi lladt kabahatli c8rllldUlil 
lsia milddeiumnm!M.Jr tarafmdan aley-

..._ ap1ua davaya bu -- •tır ce
.... batJanmııtır • 
• 8uçl11 mühendis ?ıbcit, vekili ile bir-

l
iJIJde mahkemede buır bulundu ve 
n\'ayı fiSyle anlattı: 

- Su bcmı1anm detlttlrmek için hır 
metre derinliiinde kaJldığıam au yo-
Jamın yanmdıııki duvarın, yani yıkılan 

-.um aılaıamda prdelıbarm Ye T• 
'peı.p ti,atrotunun ıapnıan ftnD1f. 

Ba, 4unr arklundı o)dutu için ıör· 
memlftim. Orada bir.iken piaUk .,.. IU• 

larla çUrlldUP iP duvar anuan .,.. 
laJmıttu .. 

Reia auçlup aordu 
- Sis ftk'a eana11nda orada mıycb-

•1· 
- Ben lılunr yıkılırken yan1armda 

lelDdlm.. ÇUnktl btltiln latanbul mm· 

•ama baktılım için bir yerde devm
Ja Wbınmama lmWn yoktur. 

- Peki enek:e dUTUm yılatıp 71-
Wmryacainu tetlıik etmenla llnm efe. 
lilmlJdi?. 

- J>emiıa de aö7ltmittim. Duftnn 
adrumda llğım çukuru oldutwıu bil· 
IDIJordum. Çünkü nı yoaun ve ne 11· 

• matı IÖrmemittim. Buna dair en afak 
1111' la bile yoktu .. 

- O çukuru daha evvelden ınlam•· 
ma ~ Jok muydu?. 

- ...... Mllrim? Kimle haber ftr
DllCll ld.... 

llldclclumum!nin talebl U.erine reis 
-·UN tekrar I01'!U: 

- Davar nmlnden 111 kadar wtda 
,mJmlttı? 

- Toprak lft'iyMln&ı altmJt l&Ddm 
bclar ,ukanlmdaD yıkılmıttır. Şunu da 
llhe ecltJlm ld • stlll fırtma da ftrdı. 
yr1n:1,,.. •• ,....... teliriyle ...,._ 

na •IJlmDMr cla llbep olmUftıır. 
........... IOftl'a Beyollu Bele

il)'e Fea S.1ı•a'n .,. BqmUbendila 

'evketin raporu okundu. Bu raporda ,. ........ -..... .... ~~ 
fddifl ve bu toprıfm tazyiWnllı yıbl-

mada faırla dahli olduiu, mühendisin 
evvelce bu yerde kefil ,apmadılz f9n 
hatah hareket ettiği yanlmııtı. 

Relı mUbendi11 ne diyecetmt tordu· 

tu va!t~t mühendis bu rapora flclcletle 
ltiraı etti. Ve: 

- Ben, deldi, burada vaktiyle -.ıu
te bulunımıttum. Fakat baylı bir çukur 

ıCSrmeniıtlm.. ÇUnldl duvum arlpısm
da beı ~k metrelik bir ~ oldu· 
tunu ne bilecektim?. 

Bundan sonra butane doldıorkmun 
yarablar haldmida verdill raporlar o
kundu. Ve muhakeme bqb gilne br

raJaldı.. 

lngiliz filosu 
Bu &J' btly8k manev

ralar 1apıyor 
Londra, & (A.A.) - Amiralhlı: ma

kamından bDdirlldlifne ıare anafttan 

n Akdenb ftlolarmm ilk manen• 7 
marttan 10 marta kadar CebelUttankm 

prbinde yapılacaktır • 

tıdnc:i m111evra Hrisl 14 marttlın 18 
marta kadar devam edecet19r. 

Akdeabde Jııontıol ftdfe1inl J&PD• 

1ar hariç olmak llsere Ud filoya menaup 

MltOn ıemDer bu manevralara lftlrü 
edeceklerdir. 

Şanghayda 
bir suikast 

Eski bir Çin 
generah lldDrDldD. 
Şansha7, 7 (A.A.) - TethJşçllll' tara

fından buda :reni bir elnayet irtiklp • 
cUlmittlr: 

IO inci k11ıl Çla ordmunun eski ku
mandam ıeneral Çoy F08 ÇI, Franau im· 
tlyaıh mıntakuındıld eTlnden oıkmakta 
oldula ıırada lkl adam tarafında• ablan 
knJlUnbrla &JdtlrQJmllttOr. 

laponlmn ıeneral COTa merkat Qaht 
idaresi.ilde bir TUiie teklif etınif oldülln 
amıedllmektedlr. · · · -

memifM de, muhalefet partUertnılzln 
• • .. _ ...... tald11f •= ll'le oı. 
du.klarmı tahmin eyliyorum.,, 

Beııq, aynca, Çekoelonky& ile A. 
VWtturya arumdakl lJf manuewı.. 
rl tebarUa ettirmlt '" Kacuiatln De 
olan mtınaaebetlerln ele clttlkoe ada. 
Jıpnakta oldutun& ip.ret eylemlftlr. 

Necaşi ltalya ile 
anlaşmıyor 

Londra, '1 (Rumi) - Necql, ken
di8i ile İtalya htlk6mett arumda bir 
t.enlye IUretl bulunmaaı tmk•nma mtL 

t.-1llk oJan l&Jla1an bt'l IUNtte tek
zip etmietfr. 

Deyli llerald'dm imi'& Suaday Kro. 
nlJd ...... de, lh8oUıl!n.ln Rabefi• 
tut. tahtım NegUs'e vermek niyetinde 
balımduiunu bildirmekte ve IRı meee
ı. etrafmda, ll8'ıdakl lahıb wır • 
mektedlr: 

"Jleü6p imparatorla Kuollnl ara.
IJDda t&VUIUt lf1nl Lont Hallfalaı 

16rmektedlr. Babetfstan meselesfnl 
lngWa • ltalyan JÖl'UllDelerlniıı açıl • 
mumdan enet ba11etmel9 çalıpn fn. 
,Ula barlcl;,e llUll'I, pıQeD hatta Bal· 
le Setall19 ile ,aptıi llörUlme IBDL 

anıda İtalyanın bu teıd1ftDl Nestıae 
blldJnnJftir. BaUe 8eJW191 Ha ... 
tanm dGrtte biri bdar m-hqa ma. 
Uk bir krallıfm bqma PGlri1ecet ve 
Adilabtdada, aaraımda oturarak L 
ta!Jadan aenecle on bin tngws llruı 
maq alaeü: w vul,.U apfl yakan 
lngtlterenln malımlsl buhman Hind 
pnnaterlnln vutyettne mOtülh ol& • 
cakbr . ., 

Gwte, yamma t&yte &mm e)'le
mektedlr: 

•Anmm htlcmnlarla İtalyan asker. 
!erini lStd.Dren, yollan boan \'e mah· 
IRJlltı ya.kip yıkan Habel muharlple.. 
rinhı mubveJMtlnl Jmmala muvaf • 
fak olamıyan Kuaollnl, Halle Selbi· 
yenin Habeflatan tl..tnde btUanbU 
geçirebilecek yegtne adim olc!ulmıu 
&nll.Jlllf balunmaktldır.,, 

Necqtnm teblblnden ~ 
ld, Jamd1al yapdch~ eöyleaen bu tek· 
llflblml•~~· ~ -

Filistinde 
muharebeler 

Araplar, loglllzlerl 
hatlarını yardılar 
Kucıu., 1 (A. A.) - Cenine muha.. 

rebul, fayanm baıJangıcmdanberi vu. 
kua plmit ol&ll muharebelerin c 
fiddetlllidir. Aallertn telefau yUzlt 
bulmaktadJr. Tedhftçilerden milrek • 
kep ufak gruplar, muntazam kıtaatm 
vl1cuda ptfrmJf olduklarr çemberi 

Yannata muvaffak olmutlardJr ve ha. 
len li&vvau.ena hududunu geçmefe 
uiralmald:adırlar. 

Vaamafih laıe mOfkWAtmm kendi. 
lerlnl pek ya.kında hUkibnet kuvvetle. 
rlnbı eline pç1recef1 mubıtkalrtır. 

Kua'balardan kaçmak mecburiyetiııde 
ka1ımt olan tedhltçller, yarahlarmı 

n&keltmek u.. kabrlanm ft ... 

rmı beraber pjtilrmektedlrler. 
tngws au 1romıwert SJr B.arol4 

Klhael, yWmek memurlar ve ~ 
idareye memur pnenUerJe ~ 
mnettır. 

Kara kuvvetleri kıunandanr ..
VaveJ, hava kuvvetleri ımm•nıfdl. 
gmıeraI HU ve polla umum! mlft&lll~ 
hareklt mabalHJ!de daimi t.emal Jla 
llndedirler. 

Bundan bqka ha.rekAta lftlrd • 
mit bul ctlztltamlan ~ 
re Telam '" Santand'dalı 11teane• 
olan kuvvetlerin de Ckılneye vMd t/tic 
mue olduklan ~-· 

Güreş teşvik 
müsabakaları 

1 (BGf tarG/t 9 utlOtlda) 
dan beri bUyt1k bir varlık glSeterdik
leri bu millab&k.aJan tam 80D hamle
ainde terketmielerdir • 

Vaziyet tamamen inldp.f etmedJfJ 
için, bu husustaki uıl dUoilneelerimi· 
zl yumayı daha llO!ll'aya bırakarak, 

eurada yalmz bir noktaya t.emu et • 
mıek isteriz. 

Cidden bUyttk bir yobuzluk içinde, 
fevkalade p.yanı tebrik bir gU.ree 
varııtı yaratan ve maddi manevi her 
ıtırın darlık içinde blltttn kltıpler kar
enmıd& birlnclllfl alan Kasmıpap. gi· 
bi bir takmım maidur olmuı spor. 
camiamız için bt1yi1k bir gtlnalıtır. 

Hakmz'lık m.eeeleai tızerlnde t1md1 • 
llk durmak s.t.mlyoruz ama, birln
clllk fçhı puvan puvana çarpqan lld 
JdtıbllD milAbakalarmda baJremlerlıı 
çok bJtaraf kimselerden 18Çllmeııd 1L 
mnbn, blrtncillfl almaya ça1ıaan ta
bmlarm birine mensup elemanlardan 
leQllmelJt yapılmuı yanlJt fflerln en 
bllytılO ve sakatıdlr. 

Zatm ,.,auzluk içinde ~IPD 
JdtıpJerlmlz bir de maldur ecUllr, Ylı
hut da maldur olduktan hilatne kapL 
labltmelerl vaziyetleri De kari! kartı· 
J& blrakıhrlana, bu Bp<>r kalkınma • 
Dml lçhl çok arar1J netlceler verebl • 
lir ... 
ŞJmdi bu noktalan lpret ettlkteD. 

IODI'& mO..b&kıJarm neticelerini)'&· 
salım: 

MKllo 
Kuımpqldan Burl Beykoatan 

Ahmede 5 dakikada tuşla, 
G4bıelten Nezih Betikt&ftan Kul. 

ma e düUrıda tueıa, 
GtlDelten Doğan, Beykozdan l&1ı • 

met AU,e 8 dakikada tuşla, 
Kumıpapdan All, Galatuar&Jdan 

8emal gelmediğinden hUkmen, 
Gt1ııetten Hasan Tahain Beolktaft&n 

Semihe 9 d&Jdkada tue1a galib. 
79 Kilo 
Kuımpqadan Ahmet Kandemir, 

rakfbl ~li Hayri gelmediğinden 

bükmen, 
G&latuaraydan l'a1k Kaaımpt.11 • 

dan Bayana sayı hea.btyle, 
Gtınetten Mehmet All, Kasmıpap.. 

dan 1aete tamamen milsavi bir gll • 
nıtt.ell IOnr& sayı heu.blyle plib ad. 
dedtJdl. 
Alo' 

GQneften Salih, Gnııesten Kemale 
tw,la~. 
87 Kilo 

Gtlnelten Mehmet Ali, Xamrıpqa • 
dan Rnzıka 7 ~ dakikada tue1a. 

Beykoslu 'Milmtu, Oalatuaraydan 
Neeatl plmedifinden bWmıen pil>. 
eı Kilo 

Kasnnpapdu Kadri, G0neeten BiL 
eeylne ' dalrlkada tufla, 
Kumıpaeadın Sotlıi Gtbıettm Ba. 

mide tqla, 
Kumıpqadan Ahmet, Kammpqa. 

dan Kehmede 2,5 dakikada tue1& P. 
llb. 
MKUo 

Ollnelteın Cemal ~ Olım 

tuoıa. Kumıpııad•n Hamdi Wa"l!9'! 

dan Vahdeddlııe tufla p1lb pdL 
'19 Kilo 

Gilneften Haaip, 'Kammpqad• 
sime tuşla plip geldi. 
158 Kilo 

Gtlnett.en. Cemal 
Hamdiye tU§1& plip. 
61 Kilo 

Kasunpapda.n Ahmet Kumı 
dan Kadriye 10 dıklkada tufla, 
Kasmıpapdan Sotlrl ., . ..,..~ 

Mllmtua lıltlm.taza tuala pllb, 
UKllo 

GUnett,en Ylhya, KunnpapcJd 

bana tuııa. ~ 
G1lnetten M'ehmet Ali K1.11D.

dan AhmeU a71 hMa.bıy1a p1d9t 
•Kilo 'ffe 
Kaamıpapdu :Burl ile Gll L.a. 

Nezir arumda1d maç da~~ 
aettiflmia lhtflAf gıktı. Ve 'tl4 ~ 
Burlnln mallt\b •1Jlmul ,. 
KMJmpqalılır mtıabl::::... 
ler. Bundan 80lll'l.1d m ~ 
blrgolu KMnn,.,,Jııar ~ 
den hWmıen mailtblyetıe 
ve ya1ıım 111 mOMb&klluda 8" 
pıJdı: 
eeımo 

Gtıııetten Dolan Gftntlt9 
Tahaine ayı beAbıyl&, 

00netten Nem, Bıa'lt .... 
he tufla, 

Gilnelten Nesir, OUnlllmt...ı.-F.'.~ 
final mflllhekumda •1.1 
plip. 
n Kllo 

Gtlnefl;erı Yahya a.Js&mı"'-" 
Falk'a pllp. 

Umumt tasnif 
M Kilo 

1 - l'ehml <Ganet> .. 
2 - Cemal <GUnet>· 
3 - Hamdi (Kuımpq&l 

eı Kilo 
ı - ımmtu (Beykas). 
2 - Sotlrl CKumıpqa)" • 
3 - .Ahmet (Kamm~ 

ee KUo 
1 - Nesir (Oftnee). 
2 - Dolan (GIMI)'. 

· 3 - Huan Tah91n (Offtilll' 
ftKUo 

1 - Ylhya (00net). 
2 - J'alk (G&latual'lr)··. 
3 - 'Mehmet Ali (Gtlatl>~ 



'-t tarafı dftnkll nuıhamnda 
~il- Fırm yakıldı. Gramofon ku. 

~t. ka.bvelerimizi henüz bitir -
~i, Vali, &yafa kalktı. MUhen.. 

' lntlsu.de iıtedl. Vak'a hak. 
~\'akit geçirmeden t&hkf kat yap-
'~geldiğini ve avdette va.. 
-... daveUerine icabet edeceği. 

"5yJedi. 

\.~ol kumandam önde, biz arka
..._ - lef er ya.ma.çtan nşağı doğru lıL 
...,. batl&dık. 
~ar buralarda o kadar llklqJ. 
(~ adet! yolumuz karanlıktı. 
'l~tntzın altında uılak c;imenler 
\ u. Tepelerde kuşlar lStUyor-

--~lcoı kuın&ndaıu bir ta.t yıfmı. 
'tlııde durdlL Hf)meıı arkumdan 
'- t Valiye döndil: 
btd.J.tt. burası efendim! 

\ı,.;u. Bir iki adım daha attı. Arka 
~dar ve karanlık bir delik var. 
~hnb f ı:eri girdik. 
~.taela &illmUo, pencereelı bir 
~ Dip ta.rafta isli tqlardau 
~ bir ocak, içinde yanya.nya 
~ Odun p&rç&Ian vardı. Yer top. 
S ~P1dan cfren 61il .fllfa gaate. 
" l'a.t~ıııca. kulübenin kapı tarafı. 
~ ve hemen hemen duvarla S teeku ettiği uzun çfqi bo • 
~ tlr'llıaıunıo olan bir vUcud gör • 
"- ~11 lllhıtaru ile ayni renkte do. S: !'ine kanşmrştr. Ve bfuı 
~ h.p111k derecede llflmlt ol • 
~ 'Y11zll görünmüyordu. 
\~~biri aya~yla ölUye dokun.. 

~k bh· t•.ti'"ıı.t eıı.th1 u ... rhıc!e 

nuılaa duran bir cisim gibi, ceset ar. 
kaya doğru devrildi. O vakit da.ha iyi 
görebilmek için hepimiz 80kulduk· 
Doktor yere çömeldi. Kapının ağwıda 
duranlar kenara çekildiler ve vali paı•
maldarıyla burnunu tıkadı. 

Bu, on sekiz, yirmi yaşls.rındıı g~nç 
blr kadındı. Koyu kestane rengi saç.. 
lan, yanın saat evvel yıkanmış gibi 
ıslak görünüyordu. MJntanınnı düğme.. 
leri göbeğine kadar çözUJmü§tU. 

Doktorun bir iı;areti Uzerine i.ki ne· 
ter yaklaştı. ÖlUnUn elbiselerini soy. 
maya bqladılar. Mtntnnın altından i. 
el pamuk dolu bir basma hırka, onun 
altından yakası ve kol kRp:tl•l3n mavi 
iplikle ielenmi3 beyaz bir dokuma 
gömlek çıktı. Derisi sarı bir muşnmba 
fener gibi pcrsumu3 ve vücudundan 
umulmıyacak derecede iri olan meme
leri qafıya sarknugtı. 

Ceset, çırçıplak bir hale geldiği za • 
m&n doktor dikkatle onu muayeneye 
bqla.dı. Vücudunun hiçbir yerinde bir 
yara ve bere izi görUlmU~rdu. Taban. 
larmdaki çatlaklardan bqka cildi aa.
puaflamdı. Nihayet en BOn bir ihti. 

malin arkuına düşerek doktor, ölilyü, 
kapı önUne, aydınlığa çıkarttı ve par. 
maklarıyla saçlarını ayırarak kafa.ta
amda dikkatle ararunıya batladı. Bla 

nefes alnı&dan neticeyi bekliyorduk. A
lay Jrumandanile milddelumumt iki a. 
dmı ötede, blr ağacın altında, gizli 
gizli blr eeyler konuşuyorlardı. Vali, 
eU burnunda, gözleri cesette, bekli • 
Yordu. Neferler, put gibi hareketsiz • 
diler. 

Nihayet, doktor bafmı kaldm:h. 
Bel1l bfoljr11b: bir eesle: 

- Evet! 
DedJ. * 
HerkM toplandr. DoktOr, eeeedln 

ensesine doğnı 18.Çla.rmı ayırarak kır
mızı derinin üstünde açık, kızıl bir ya_ 
ra gösterdi : 

- tşte, dedi, bulduk! 
Yirmi göz birden yara.ya doğru iğil. 

di. Gırtlaklardan hafff ve mllaterlh 
birer nefes boşandı. Vali: 

- tık adımı attık gocuklarl 
Dedi. 
Fakat doktor bu kanaa.tte değildi: 
- Bu ne bir bıçak, ne de bir kur-

şun yarasıdır. Bir dem.Jr, bir sivri taş, 
ne bileyim, bu neviden bir rad Aleti ile 
açılmış olabilir. diyordu, mesele bu ~ 
le tin cinsini tayinde! Onu da bula.bi. 
lirsek belki ilk adımı atmış •yılaca • 
ğız. 

Ortalık ka.ra.nyordu. Neferlerden bi. 
rinl Alll'!.anlarm kampına gönderdik. 
Yarım sae.t eon.ra. bir tat arabasıyla 

beraber geldi. Caedi arabaya koyduk. 
Yavaş ya vq tepeyi tırma.nma.ya ha§. 
la.dık. 

Ça.mm birine bir lWra JAmbem $. 

sılmrştr, önilmllzde b1r dal bapnda 
değil, bir eehlrde bile mr bulunabilir 
cinsten mezelerle, içkilerle sUaIU, be
yaz keten örtUlU, kncu:ııu bir sofra 
vardı. Tatlı bir rUzglr t.epemizdeki 
dallan hışırdatıyor; timdi siyah dan.. 
telden bir rob giyml§ olan esmer Al • 
man kadmr, nefis sesiyle, dudaklarm. 
daki sönmiyen te.beesilmtı ile durma. • 
dan anlatıyordu. İçkiden ziyade onun 
bu çetrefil, gevrek \19 keeik cOmJeler. 
den mUrekkep ttı.rko-1 ft dant.eW&
rm ı.!uah bulutu tırka..~ında mat bir 

ETE 

Frengi 
ilhan 1arns 

cam gibi qıldıyan gergin derisi bizi 
senıemletml&tl Herkes onu dinliyor. 
dlL Vali kır bıyıkla.nnın altında alt 
dudağını kemirip duruyor ve göz.teri 
parlıyarak, aradabir: 
-Hı! hı! 
Diye mırıldanıyordu. 
Alay kumandam her zamanki bol 

ve uzun kahkahalarını biriblri ardı 
aıra çamların tepelerine yolluyor ve 
sık sık aldığı Şam fıstıklarını çUrlik 
dişlerinin arasında çıtrrdatıyordu. 

Genç müddeiumunıt, dirseğini masaya 
d&yamıı, gözUnU kırpma.dan kadına 
be.kryor, gülmüyordu. HattA onu din
lemediği de apaçık göıilnUyordu. Bü. 
tün bu gece zarfında, aşağı yukarı sa
br.Jım saat Uç buçuğuna kadar sil.ren 
bu gece Alemi içinde, milddeiumumt. 
nin ne dUşUndUğünU, zihnen neyle, ki
minle Jne(fgUl olduğunu elan, bugün 
bile anlamıı değillın. Bıllhare talıki.. 
kat bitti. Katil meydana çıktı. Ara
dan aylar geçti. Belki yirmi de.fa yine 

ğa çalmmasma ve bin tUrlU dil döx •· 
mesine rağmen, yanımıza. gelmedi. 
Ha.tt.A biz kalkıp odalarmıım çekildi· 
ğimiz zaman o hllA ölünün başmday. 
dı. 

Sabahleyin gUz.el bir dağ sa bahma 
gözlerimizi açtık. Kadın bir.den evvel 
kaJlanış, yine ayni noktaya, yine ay
ni zenginlikte bir kahvaltı masası 

kurmuştlL Doktorun sa.baha k&r§r 
yattığını söyledikleri için onu uyan • 
dırmak istemedik. 

Kahvaltı maaa.mım bqmda, kadı., 
nm kocası olan genç mühendis, bak 
bu adamdan hiç bahsetmedim, dur 

§imdi anlatırım, bu mUhendls bize ce. 
sedin bulunduğu yeri i§aret etti. 

Uzaktan pek bir §eY görUnmUyor
du. İşimiz bitince kalkıp oraya gittik. 
Gördüğümüz manr.ara ıuydu: 

Ceset, parça parça edllml§ti. Kafa. 
tası bile ortasmdan ikiye bölUnmill • 
tU. 

onunla beraber içki içtik. Çok ısrar Biz bunun sebebini dUtfuıUrken 

ettim, yalvardım, fakat o gece o dal. doktor arkamndan bağmh: 
gm gözlerle ne düşün(lüğünU bana 
söylemedi. 

Daima kaçamaklı cevaplar verdi. 
Daima: 

- Camın, ne d~? Herkes 
gibi ben de o güzel mahluku dinliyor
duml 

;Deyip işin içinden çıktI. 

- Ne o? Uçmuş mu yerinden? 
Yannnıza geldi. İlk def& görüyor. 

muş gibi bir müddet o da bu cılk et 
yığmma gözlerini dikti, Sonra bqmı 
valiye çevirerek: 

- Benimle beraber içeri kada.r tef· 
rif eder misiniz efendim! 

Dedi. Neyse ... Biz orada bu işle meşgul • 
ken doktor yUz metro ilerde, Alman- Vali ICSini çıkarmadın onu ta.kip 
larm bisikletlerini koyduklan sun • etti. Hep beraber binaya girdik. Dot. 
durmanın altında, cesedin üstüne iğU- tor bir kapı a.çtı. Burala.rmı daha ev
mi§, bir radyom lAmbası tutan neferle vel görmil§, buralarda l&l1ld uzun 
beraber dU§llnUyordlL O kadar JBra.r. f mUddettıenbert yqryormu Kfbl ahi 11 

1ara, ha.ttl emner kadmm iki Uç defa km tavırlarla !geri girdi. 
yanma gidip onu yerinden kaldırma· (Dtıuomı tJtır) 

- -:_ ---:_ - =- --- - -- ---- - --:_ ~---- :-~--- - ;_ __ ::. . --;:-__ - -~ ---~ 

~ M'A'RKlZ Dö POMPAT>UR 

~ Janı sevgili Jan di;:~:~;-- ~ u.ck,~ı is-e,-giı-.ç-liı-. _ku_vv_e_tl_i_g_ö_riın_' -iı-.y-o-1'.-
lıft~ genç kızın yanında muaınmalı du, ergenlikliydi ve §Öyle bağırmağa 

'il ~Yalet g~bi durmuıtu. baıladı: 
>trt il belr~enilmedilt ziyaretten kat'iy- - Jan 1 Jan 1.. Niçin böyle koşu-
~ Ur~yen genç kız, gülilrnaiyerek, yorsun, yavrum? Balıj ter içinde kal~ 

IÇat aodu: Tenini bozuyorsun .. Ve ~lann dağruk 
i; ~e istiyorsunuz? bir he.le geliyor. 
~ ~ul adam, vec.dinden uyandı ve Jan, cevap vermeden, eşarpların ya· 
e~: mnda ,otların üzeıine atılmıt olan bir 

:::. .\ffeıdersiniz .. Şey .. buruı neresi? çantayı aldt ve içinden bir Lfü (meci-
~rnıltaj aruisl üzerinde bulunu- diye) alarak tekrar koşa koıa, meçhul 
\ia- Uz: itte orman•n içinde ağaçsız yolcunun yanına geldi. 
>aıa ~dan ve itte göl; burada Veraa- Tam bu esnooa, boru ıesi yakından 
'1 ~ parkı biter ve ıurada orman duyuldu . 

.. • Ve ıene tam bu esnada, ince kılıçlı 
~ hto .. Uzaktaı mı?, genç süvari, ormanın içindeki bu ağaç· 
~. ~llırif bir jestte kolunu uzata- sız meydana girerken, kupğında bıçağı 

' \'C elinde borusu bulunan bir avcı da, 
'· Ortda.. Görmüyor musunuz ? atı beyaz köpüklerle terlemiı olıduğu 

b halde ,cölün etrafını dört nala dönü-
"-1 ~ta, ormanın içinden bir boru yordu. 
ı, u1Uldu. Jan tath bir &esle: 
, 'çbu1 yolcu: - Alın bunu .. 

bt-,"' Rabbim 1 Ne kadar ıü.scldir J Dedı, meçhul yolcu dl boğu~ bir ses· 
"'1t e Dıınldanıyor ve sonra yükaek le cevap verdi: 

, ~l'U:Yordu : - Ben sadaka istemiyorum. 
'la? l( ffedeniniz .. LQtfen öyler misi- Genç kız:, müteessir bir sesle israr et-
~ tat .. Şatoda mı? ti: 

ı..ıde~ lctz çehresi sararmııt olduğu - Beni müteessir etmek mi istiyor-
~ \ııı hrc1cctsiz kaldı. Sonra, dü,ün· sunuz?. 
'1~"lziyctte, bir rüyadayrxııı gibi, Aı:lam tereddüt etti, titredi .. 
'lt •tak tekrarladı: Sonra eli, ağır ağır açıldı .. 
, tra1 ! . Jan parııyı onun avucuna kaydırdır. 

' 01 "ct.. On beıinci Lt\l.. Şatoda Ve o zaman, ne§'eyle, ellerini çırp-
' li~dığını bitiyor musunıu? tı. 
~· tı.e''Yır .. Bilmiyorum. Zavallı .. Fakat meçhul adamın hareketsiz ve 
..._' 0 it ~dar betbabt bir hallnb var.. düıünccli kaldığını görünce, ciddi bir 
'- •da.r yorgun görünüyorsunuz tavırla devam etti: 

' lt - Öyle zanneıd.~yorum ki, size fay· 
~lttıı ~t, Yorgunum .. Ve betbahtım.. dair olabilirim .. İsminizi brına söyle-

' ~ tbabt... mez misiniz.? 
'l run 1. Size uğur getirmem 11- Adam ürperd.:, garip bir şekilde genç 
~ kızıı baktı. Sonra mırıldandı: 

,_ ~Ofru lrtz, blr geyik hafifilfiyle, ileri- - İsmim F•·ı:ınıma Damycndir. 
~ 'b 1toıtu .. Yirmi •:iım ötede, bir Tam bu anda, avcı, onların üzerine 
"il~" altmda, iki kadın isti~ geldi, atını durdurdu ve sert, kısaca 

u. Blriıl ııntın ye nahifti. ıu emri verdi: 

'· 

Mişel Zevako 

MARKüZ 
DC 

-;~~:~~~~~;51 
canlandıran çok heyecanlı ve me- 1 
rakh bir romandır. İ 

______ , ____ ,._,..._. ____________ _ 
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Bir masal j 
Deve bir çayırda otluyordu. Yerde 

bir kannca gördü. Mini mini işçi hay. 
van kendisinden birkaç misli bUytik 

bir buğday tanesini yuvasına sUrilkle
meğe ça.lı§ıyordu. Deve: 

- Salla baktıkça hayret ediyorum 
karınca, dedi. Ben senden milyon defa 
büytlk olduğum halde iki çuval yük al

tında sıkıntı çekerken sen nasıl olu. 
yor da kendinden on misli ağır bir yU 

kil götürebiliyorsun! 
Kannca istihfafla söylendi: 

- Budala! Sen başkaları için çalı
şıyorsun; halbuki ben .. 

Hasta Dok 
Göz doktoru, hastasına sordu: 

- baçlar iyi geldi mi? Gözlerinizin 
önünde gördüğünüz siyah noktalan 
gene görüyor musunuz? 

- llAçlar pek iyi gelmedi doktor. 
Maama~ıh siyah noktalan şimdi gayet 

va.zıh olarak görüyorum. 

Her zaman de{lll 
- Yahu, senin otomobil çok ~rUitU 
yapıyor. Her zaman böyle midir? 

- Hayır, her za.marı değil. Yalnız 

motör çalı§tığı zamanlar .. 

- Allah uere de kıın1tmmu kumar_ 
dma iMıı ?"Jlrmlİ;:ıl .ı1ı!cıma.;:ı.lar! 

• 

- Nedir bu ktiğ1tlıır1 
- Klrta.siyecilik yapılmamasını e-

mir için bir tamim 1uı:ırlıyoruz. 
- İtalyan karikatürü -

Sürpriz 
- Doğumunun yıJdönümü dolayt

sile diln akşam kanma büyük bir sürp 
riz yaptım. Y anm kilo fondan hediye 
ettim. 

- Yarım kilo fondan mı? Buna bil~ 
yUk bir sUrpriz mi diyorsun? 

- Evet. ÇUnkU o bir kürk manto 
hedivc cdcce:nmı samyordu. 

Mevlkt tayanı 
Şimdiki İngiltere kralının babası 

beşinci Corç gençliğinde, veliaht iken, 
bahriye zabiti ıdi ve uzun müddet bir 
harp gemisinde staj görmüştü. Bir gün 
gemi süvarisi prensten, geminin bu
lunduğu mevkii hesap etmesini iste. 
mişti. l>rens hemen kamarasına ka
pandı ve uzun uzadıya hesap ettikten 
sonra neticeyi bir kağıda yazıp süv~ 
riye götürdü. 

Süvari kağıda §Öyle bir bakınca 

prense: 
- Lütfen, dedi, kasketinizi çıkarı. 

nız. Prens emri yerine getirmekle be
raber, hayretle sordu: 

- Niçin efendim? 
- Çilnkü hesa.pla.r:npza. göre biz 

şimdi Londrada Vest:min8ter kilisesi· 
nin içinde bulunuyor. Kilisede ise §ap 
ka ile durulmaz! 

Karo kocacDBvesı 
Kan koca kavga ediyorlardı ve 

kavga, bayanın aldığı tuvalet eşyası 
yüzünden çıkmıştı. Erkek hiddetle eöy 
lendi: 

- Başının üstüne koyduğun o li. 
mon ,kabuğundan da beter aeye nasıl 
şapka adı veriyorsun bilmem. Ona ver
diğin paraya yazık değil mi? 
Kadın mukabele etti: 
- Şapkanın altında duran o biçim

siz şeye nasıl kafa adı veriyonnm bil. 
mem. Onun Ustüne koymak için şapka 
parası vermen yazık değil mi? 

Küs'ttah Bok 
Genç kıza 18.f attı: 
- Ne kadar gU:zelsiniz küçük b~ 

yan! 
Genç kız alay etti: 
- Sizin için aynı geyi söylemiyece. 

ğime müteessüim! 
Delikanlı kızdı: 

- O halde siz de naziX olup benim 
gibi yatan söyleyiniz! 

Bir daha ormana jitmiııeceğiz 

Bu eserle, Haber gazetesi neşrl7a tmm lier biri ISO uyfadaıt eksik ol
mayan 10 btıyUk cildi tamıunlanmış H'; 11 incisine başlanmış bulunuyor. 
Bu eserler, "Gizci Prenses,. mllstesnıı olmak üzere, meşhur macera roman
cısı Mf,el Zevako tarafmdan 1azılmış \C' aslından dilimize tevrlhnlştlr. Yal· 
nuı Haber gazetesi içinde forma halin •fo verilmekle t.oplanan bu eserlerin 
matbaamızda kitap şeklinde mcTcudu yoktur. Btmdan sonra çıkacaklar da 
kitap halinde (ıkarılmeyat·akttr. Oku • 11c11larmnz bu formnları toplarltH·sa. 
kitnp ptruasmda mevcudu bulunmayan bir koleksb"on _yavmıs olacaklar
dır. 

' 
Çitler boyunca uçupn kuıJariyt~. 

maviıptırak n1mütenahiliğinde yüzen 
hafif beyaz bulutltıriyle ve içinde aon· 
bahar kokuları ve ürpermeleri çallca
nan temiz havadalçi altın huzmclerin 
güzel dolaşmasiyle bu 1744 senesi 
tegr.lıüevvel ayının ıgıkh ve berrak 
ikindisi, semanın bir bayrc:mı gib:ydi. 

Ermitajdan Ven~'a - mütevazi 
kulilbelerden muhteıem tagh binalara -
giden yosunlu ve yapraklı yoldan, diz
ginlerin.: sinirli ve çevik atının naZina 
terkeden bir aüvari geliyorıclu . 

Şapkası kabadayıca bir ıekilde Ka
dogan'ına yan korunu§, ince ~lıcı hay
vanın sağrısmda sallanan, çehresin - . 
de kaygısız bir cür'et ifadesi okunan, 
dudaklannda muziplik, gözlerinde ateı 
parlıyan bu fidan boylu zarif 
ve çok genç - 21ncak yirmi yaglarında -
erkek, kızarara~ yapraklann üzerinden 
ipekli mavi ufuklara doğru inen güne
şe. sonbahann güzelliğini giymig olan 
ormana ,yoldan geçen kıza, tarkı mırıl
danan köylüye. kendi kenıdine, hayata, 
hillyalarma gülilmsiyordu. 

önUnde, bin adım kadar ilerisinde 
elinde bastonu bulunan bir adam yü
rüyoıdu. 

Bu adamın üstü batı yırtık ve toz 
içindeydi. Meçhu~ bir yerden - §Üphe
aiz ço~ uzaktan geliyor, sabahtmberi 
yUrUyordu ve belki de korkunç bir 
mukadderata doğru gidiyordu 1 

Gölün yanında, adam birdenbire d"': 
du .. GCSzlerinin önünde, ormanın •i~oC 
aız bir yerinl:ie, harikulade bir de 
içinde, bir eüzellik ve letaiet 111&~ 
sı vardı : . tır' 

Genç bir kız .• Enfes bir barika .. ;-.ı 
ce, zarif, kıvrak, ahenktar, gül ve tcfl 
tenli, bol, dumanlı saçlar .. Pembe 11 iri" 
elbisesi içinde tasvir edilemiyeeek 11 
dar gfizel bir kız .. En ıdahi r~~ 
linden çıkmrlJ canlı bir tablo.. _. 
lerl karma kanıık bir halde etrafı:tıS oO 
mıt olan ve kulJlar pi CJVtlda~ ~ 
kadar küçük kıza doğru cğilı:nit b;~ 
ziyette gülüyor ve onlara §C>yle 

du: . ,.I' 
- Ah! Yaramazlar. Gene sol 

ve dans iatiyonunm?. JttV 
- Evet, evet... Jaıı, sevgili 

Bir prk.ı ldaha !. . 40' 
- Pekil!I lıte aıri sizin içtı'o 

bestelediğim bir 1arkı: . • ;ar 
Ve k~ük kızlar biribirlerirU;ı,, rl 

. rinden tutarlarken. o da: "Bir~ 
mana gitm:yeceğiz,, mııraıyla .,,,.. 
bir tarkt tutturdu ve bu prlaY~ 
ber, kilçilk kızlar ~Uçilk gölilı1 
da dönmeye bqladılar. _tM/I' 

Uzaktan, yosunlu ve yapraklı~ 
kaygısız genç süvari geliyor~ 

Birdenbire, prkılar austtJ, 
tar dudaklarda dondu. ~ 

ttatü baıı tozlu yolcu ,ağır .e ıM"'". 
a4mılarla onlara ynldqmıt .e 
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Seyahat ücretlerined 
büyük tenzilat 

Ocıretsnz pasaport vizesi 

Bir çok kolaylıklar 

~---,-ı DOKTOR 
NecaeHln Atasagun 
Her gün sabahlan ıııek.iı buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ve kadar 1.ile 
U tayyare apartman.lan ikiucı daıre 

17 numarada bastalanru kabul edeı. 
Cumarteıt günleri 14 den zo ye :ta 
dar baatılınru paruı:ı:, Kurun. Ha 

Der oJruyuculanru dalrupon muka· 
bılinde muayene eder. reJef: 239~ 

fi .wwwuwm1c111ıı:wwwm:::::-------

~ Diş Doktoru 
n Cbeyt CDçerr 
H Yalnız CUMARJ.'ESt GUNl.ERı 
i: Y ALOVADA. aaı ıilnler Kara· 
d gilr- '''< tramvny durağıncbki mu· 
n ayenehıne~'nde haatalanru kabul 

DERHAL 
TORKiYE UMUM 
VEKiLi NATTA 
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Acentasına müracaat 
Telefon : 44913 - 44914 GUzheklmt ı 

Dı.MuıatRamiAydın -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lstanbul Uücırüklerı 8aş·mudürlüğündeo ı 

_. , • . , • •• • ı • '.., , , \ "" • rı 
Muayenehaneslnt raksim.Tallmane Mezat kaime No. aı 9180 F 109 marka. 2330 No. 1ı knnunt mafi sıkletı sa 
rarlabaşı Ca.d. l1Rl" A Apt. oma kilo 92 lira 29 kuruş değerinde (ayakk a.bıcılık imaline mahsUB lhtiğe batınl4 

\'oksek \1Uhendls Mektebi arttırma ve 
nakletmiotir. l'el: t1553 mış pamuk mensucat MKN 133 halile ka.bili istimal ol.inıyan bili marka N~ 

>azardan maad.ıt hergün: Oğlcden lı. Bu kazan Ayvansarayda olup sahibi tarafından kırdırılarak hurda. olar~ 
!8.tılacaktır) MKN 2155 2 Mve N. KS 8 K 300 G 42 L 49 Kd lGo.roform MKM 

'1~ eksiltme komisyonundan: 
' e;ye konan Miktar T hmin Pey akçeı.i EJa:iltme gün ve sa.at 

ıonra saat ikiden altıya kadar 5529 MF 12 M ve N KS 41 K 51 L 74 KD haearat öldürmeğe mahaua pompe 
1-1-----------•IMKN 5818 RG 37/2 M ve N KS 267 K 800 G 221 LD pirinçle mürettep det 

mir çmıta ağzı MKN 8282 bill M ve N KS 4 K 600 C sade deri blalklet çan~ 

r::::n:::sı:::-0.::-1.:,:m0:r::0::km:ıoruııı"Mt :e:a:ı sı MKN 9098 Fiat marka 5 kilo 236 L .u Kd oto için mika ile mllrettep yus 
~dırı cinsi Fiatı tarihi 

' ::~~ lOOO KK.. 47~.oo : 90 Li. 11. 3. 938 Peıııembe H "' .. ır lOOO 2.00 : 

h.ı lıteltt 
·.ıa ~ ebın 937 mali senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olnn yuka-

~ ~ ' lnıktar, Muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı Peynir açık eksilt

'onuırnuştur. Eksİıtmesf hizasında yazılı gün tarih ve saatte yapılacaktır. 
\"-~~in~ görmek isteyenlerin her giln ve eksiltmeye gireceklerin belll giln 

' 'l GUınU§ suyundaki mektep binası dahilinde Toplanan Komisyona mü-

li 1 perde MKN 7901 A 4 M ve N KS 3 K 200 G 288 L 23 Kd milat.amel dikllm.lf 

N t • p~ A 'V ~ • ipek elbise ve çama§l' ı.m:N 9117 RC 3368 M ve N Ka 5, 100 KG 55 L 12 Kd 
eCQ l rt.n..vl köseleden velösipet çantası MKN 9110 LTD/STI 275MveNKe127 adet tUrlt, 

Hastalarını hcraün aabah aaat çe dolu gram of on plağı MKN 9109 Bila M ve N Ks 67 K 64 L M Kd mekiUlt q 
10 dan akpm 19 •kadar kabul eder.

1 
meşrubatın muhafaza:ıı için dolap MKN 1370 1NC1Lt •OGG M ve N KS 55 • 

al't ilan olunur. (1030) 

1 Salı ve cuma günleri aaat 14 ten 736 L 20 KD ipek mensucat 1549 S kanun mucibince 9.3-938 gUnn sa.at 13 te 
18 e kadar paraıızdrr. ı 2~90 ea.yıh kanunu hUkUmlerJ dairesin de Sirkecide Re§adiye cad. gU.mrOk ~ 

1 
Adres: Karaköy Tüne) m~ydanı, ı tı~ salonunda kerre içindeki eşya dnhfl e diğerleri aktarmaya eatılacaktır. ta, 

Ter1111ne caddeıi b'1ımda No. 1/2 t.eklilerden malm değerinin yüzde 7,5 pey akçesi makbuzfle maliye llııvaa 
. 1 

rım.:::::amrmm:ır.:::r::mrnm::m::---m:::: tezkeresi i11tcnlr, pey akçelerinin saat 12 ye kadar yatmlınası mecburidir. 

KAHRAMAN KTZ ' 
~ 
~<Ui.ı.ri caniauduauyord"'. lki elini 
~nuı üzerinde t&kallU. ettirdi •• 

~ndı: 
~,~ 'i • bende de =trenç bh insan ruhu 

llir 
11 

ve yo.hut bu adam auuı delil· 
b~t~lln bıtkin bit vuıyette dinlodi, 
di 1t tnevcudıyetıylc dinledi ve ken· 

,cndinc ıöyle de&: 
ll Onu kurtarmam llzım 1 .• 

tıcr-J~nun üzerine ayağa k,alkb ,kadife 
~~~e doğru yUıüyerek bu perdeyi 

l'ra ~ ttıı.11 n avcı, Korinyanm kaması sol 
to~ı e:• .Raskaaın kılıcı iae sağ elinde, 

Ctın· 
ıtı.udııır 1 Annaiae dikmıf, ken&sinı 
~}'Ulc ~ ediyordu. Birdenllire onun 
'sitıt •llonda kl'ybolduğunu &ördU ve 
tıt:,0 Çtkti, &dece kendiainı müdafa 
>tır,ur, hUcuma geçmiyordu. "Yanıtı 
~ltaınu~, ben casuı değilim 1,, demek 
-~,d hılc gelmiyordu. P<1rlsin bütiln 
'ı Ctrıil · 
ll:ııııi trınde meıhur olan kılıç 

1t daıı~t,, ıı.:, baş döndilrücü tAr süra't· 
'o~u Yor ve on bir rakip kılıcı yanını 
tctlıt ~Ordu. Tam karşısında Butvil ve 

St a Vandom vardı • 
't·t~. l'rınkavele bir darhe indir
'~·rırct ederek şöyle diyordu: 
~llt\>~;tıınız buradan çıknıaz 1. 
......_ \' 

1 
de ıiddetli taarruzlar yaparak: 

~i)' llıkı .. 
~ ordu ar olsun, mosyö Trankavel, 
t~di~· bunu ıizden kat'iyyen bekle· 
~ .. 

'il 'terle . 
,~tjllttiı rı de, sağda ve sold~ bUtUn 

'ıt~ e dCivüşUyorlardı ve herkesin 
) ' tt''U tiUşünce vardı: 
~tıt\ı~ t~ bu adam ölmezse, biz mah· 
~dtt l 1rtırnızrn mezan burauı ol

llt tanıta~ 
ti t.ttıııf,tıdel ne Vandoma. ne Butvite, 
)~1~t l an Y••ğan hakaretlere. ne de 
~ )atduttan ölüm tehditlerine cevap 
~~ 'Orır1 Annais ortadnrı kaybolduk 
~~ ~t~:ra.ıı~eve) ,on -1ôım ötesinde, 
\ t•ıe l> crının fü~erinden, ancık. 

't ~tıj rtrı!lctt,' n arasında durilll . G11· 
11
3'\t IÖrüyordu. Bunlan de-

nuıı ae dedığinıiz &ibi, dipte!Q kapının 
önünde duruyorlardı. Trankavel bir ta• 
raftan, kılıcını hep ayni yıldırım ıür'a• 
tiyle çeviriyor, dıfer taraftan da Gaa• 
tona b<.ikarak düşünüyordu: 

- tıte b'!ni tahkir eden adam! Öl· 
meden evvel, bu prens cenaplarına ha· 
taaını hatırlatıp tarziye istemeliyim. 

Birdenbire gözlerinde bir kıvılcım 

parladı. Şüphesiz gözetlediği fırsat gel· 
mişti. Bir yıldmm 11Ur'auyle hafifçe bU· 
killdü, kılıcı durdu ve hemen ayni za• 
manda ileri doğru b~r hamle y~tı. But
ville Vandom kılıcın ucunu göğilslerin· 
de görünce, ancak kenarı ııçramak su· 
retiyle canlarını kurtardılar. Trankave
lin istediği de bu idi. ÇeJik çember ya· 
rılmııtı. 

Trınkavel bir kasırga ıibi lleriye • 
tıldı ve kadınların teıkil ettikleri grupu 
yarıp geçerken, yakaaından yapı,tıtı 

Gastonu da beraber ıürükledi. Arkada· 
ki erkekler de onun arkasından bUcum 
ettiler. Fakat k~ırun burunlarına ka· 
pandığınt ve kilitlendiğini gördüler 1. 

Bir an çehreelri bembeyaz kesilmiı 
olduğu halde. biribirlerine baktılar, yal
nız Sezar dö Vandomun dudaklarının 

kenarında garip bir tebessüm vardı. 

Ornano korkunç bir küffUr savurdu. 
Gaston onun talebesiydi, onu oğlu 

gibi severdi. Bu tereddüt gayet kısa 

ıürdü. Hemen bunu müteakip, kapıyı 
zorlamıya baıladılar. 

Dük d'Anju, DUıeı dö Şevröz on 
Uçiln:U LClin.:n aJUmUnden ve An d'Ot
ritle evlenmekten bahsederken, bir an 
bite Urpermemiıti. Fakat kendisini 
Tnınkavelle yalnız görünce, ıoğuk bir 
terin saç köklerini doğrulttuğunu his• 
setti. Ve deh§et !çinde titri yen bir ses· 
le: 

- Mösyö beni öldürmek için sizi 
kardin;'.t] mi gönderdi?. 

TrA-lcıvel gülUm!!edi. Bu ıcorkunç te
bes!ihn prcn:-,' bütün vUcudile ürpertti 
ve düetıo üstadı üzerine ,uroııükçe. • 

(1217) 

'R' AH 'R A ıf AN K t'\ 

Düşese zarif elinin bir harekc1'yle on· 1 1 
ları susturarak devam etti: 

- itte onun hücum plAnı: Evvclt, 
asillerin kuvvetini imha etmek. Sonra, 
on üçüncü Luiyi ele geçirerek bu zayıf, 
iradesiz, kıskanç mahluku, kend.:sini 
zengin edecek ve düımanlarını sehpaya 
eürükliyecck emirnameleri imza eden 
bir makine haline sokmak. Fakat bu it· 
te bir mani vardır. Bu mani, bir kadın
dır. 

DUıeı dö Şevröz, bu aCSzler UZerine, 
hep tı rtTeketsiz duran An d'Otrite doğ· 
ru dönerek hürmetle eğil:li .. Bütün göz
ler kraliçeye dikildl Düıes durmadan 
eöylüyordu • 

- Binaenaleyh bu mini~ yalnız 1im· 
di değil ,ileride de yıkmak • istiyor. 
Kardinal, evveli bu kadının kalbini ka
nnmak istiyor. FakM, bu Kıt-lbi eriıe· 

miyeceği kad;ıır yükaek bulduğu için, 
yalanlara ve riyalara, yani milstebitlerin 
en emin silahına müracaat ediyor. Bu 
yalan ve rtyalar ,eserini yapmıştır. Möı
yöler ve kraliçemiz şimdi, c.özde krali
seden bttika bir §ey değildir 1 •. 

Bir heykel gibi hareketsiz duran kra· 
liçenin vücudu Urperd.: ve mağrQr İs· 

panyol güzelinin peçesi altından hıçkı

rığa benzer bir. §ey koptu. Hazır bulu· 
nanlarm dudaklanndan nefret ve kin 
nidaları yükseldi. Mri dö Şevröz elini 
kaldırdı. Herkes ıuıtu. Bu küçük el, 
bu kuvvetli harp adtcnlannı idare edl
yordu .. Bu küçük ve zayıf el, onlan 
zafere veya ölüme götürüyordu . 
Düıes devam etti : 
- tleride de kraliçemiz, halihazırda 

olduğu gibi mahvedilecektir. Farzedin ,,, 
ki, kral bir sene veya altı uy sonra öl-
mü§. Burada hazır bulunan momen
yör tahta çıkıyor. (Dük d'Anju ilrper
&.) O zaman ne olur? Monsenyö. kra
li~emiz:in iyi bir dostudur. Birleşirler. 
Ve kardinal müthi§ bir aukutla yuvar· 
lanır. i§te bunun içimiir k: Kardinal, 
timdiden monecny6r d'Anjuyu kralise 

An d'Otriıten ayırmak iatiyor ve bu· 
nun içindir ki mümkUn oldutu kadar 
çabuk Diik d'Anjuyu ele ıcçlrmek. 
ona terlr edebilecek kendi yalanların. 
dan birisiyle evlendirmek istiyor 1 tıta 
matmazel d6 Monpanseyle monscny5-ı 

rün evlenmeleri hiklycsinln içyUzU. 
Bu esnada, ıUk<inet her zamandaJI 

daha krkunç br tekilde aalona çöktil.ı 
Kat'l sözlerin artık tlmdi aöyleneceğinl 
herkes anladı. Düıeı biraz sarıınnııtı. 

Fakat gWUmsedi, eüzcl batını ullada 
ve Şaleye bcıkarak §Öyle dedi: 

- Zayıf ,bastı ve zavallı bir kralm 
ölümü ilıtiın6'li eter yalanda tahakkuk 
ederse. 

Şale pıosmor kesildi ve blltUn Ttıcu
diyle ürper.di; anlamııtı: 

- Eğer kral ölürse, dedi ve eğeı.: 
monsenyör Gaston ,Riıtr.yöntln teairi 
altına girmezse, Franaaya, eglencedea 
bo1lanan ve zevk ve debdebe içinde 
yaıayabilecek olan genç bir kral (bu 
sözleri söylerken, bu sözlerin tesiriyle 
bile adeta sarbo1 bibi kcn!dinden geçen 
Gzı:;ton bakıyordu) ve l:ize l!yık, eıı 

gfü:ellerden daha güzel, haklanmıza 

hUrmet ve saygı gösterecek bir kraliçe 
verebilecek bir evlenme yapılacaktır ... 
Bu kraliçe, Fransa kralının bu mu.tak .. 
bel zevcesi. 

Düıes dö Şevröz, An d'Otrişl, on 
üçüncü LUinin zevcesini iıaret edecek· 
ti. ''lıte o yeri kraliçe!,, diyecekti. En· 

sen herkeı bunu anlomıştı. Ve herke& 
kraliçeye doğru bir hareket yapma• 
ğa hazırlanmııtı. Fakat, tam bu an· 

da herkes dehıet ve hayret içinde, ye
rinde dona kaldı .• Binada birisi vardıo 
Birisi her şeyi duymuıtul Uzrkta, bot 
salonların lirlsinde boğuk bir ıca du
yulmuştu. Sonra, hafüf bir linet nidaa 
yü~s~lQi, bir münaka~arun ilk kelime• 
teri duyuldu ve nihayet bir sea ba• 
ğırdı: 

- Alimallah leQl pbertklm'4 
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. _Ma laf ya Bez ve 
ı·pfik f a:brikası Türk 
A. Ş. · Adana Men
sucat · Fa b r i k a s ı 
Direkförlüğünd_en: 

SAÇ BAKiMi 1.--
Güzelliiin ea birinci şartıdıT. 

Havalar soğudu 
Dikkat ediniz 

Ufak bir kırıklık hisseder etmez 
derhal bir kaşe 

· Fabrikamızda imal edilen: ve · lktısat 
Vekftletlnce t- 2 ~ 988 . tarlh1ndeiı · iti~ 
haren kabul ve tesblt edilen bez fiyat- 1 
ları aşağıda gUsterllmiştlr. Bu suretle 

1
. satış yapme~ta olduğumuzu sayın miiş
·terllerlmlze t Uln ederiz. 

Kep~kleri ve saç köklerini tedavi eden 

tesiri mücerrep bir ila'tbr. Nezle - Grip - Diş - Baş 

· · Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre Fiatı 

Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez14 85 36 751 

Satışlarım . ız fa~rilia fEslfml . ve pe
şindir. Bir ba 1Jı can 8§E ğı slparlşlerde 
% 2 zam edlllr. Alivre satışımız yoktur. 

- Dr. Ihsan Sami ~ 

1 ~~!!,k.?!u.~ı~~ 'ı 
pek teslru ~-e taze aşıdn'. Divany~ 1 lu Sultan Mahmut türb~sı. No. 113. 

). ...................... ! 

DOKTOR 

Kemal ôzsan 
Operatör • Vroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullali ef. 
lokantası ka.l'§tsmda Galiçi Han 

IIergtin 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41235 

-----------

Romatizma ve bütün a{lrııarı 
derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk am"": 
ıaııarını ısrarla arayınız. Taklltı• ~ 
rinden sakınınız. ~ 

, ............. ! .......... . 

-· Arada büyük fark var 
1 Perteu Çocuk Pu.dran: Pındlye kadar hiçbir bem.erl tarafınaJ!J;:: 

Ud edilememiştir. Bu pu~ en bllyflk meziyetJ bilhassa çoculı IJd' 
ler1 için ha.zır!~ olmam ve terkibinde tahrif edici hiçbir madde 
lnnmamBBldır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 

laasur m..,;elerinln. ANTIVlROS i1' tedavisi iç ve dış ~ meıneleriİıde, ~ 
memelerini.o her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
'.llemelerinin tedavisinde daima muvaffalcı yetle şifayı tem.in eder. 

G~z IHleknmo 
Dr. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartmıanı 

Şişman, vflcutlu, bazı ldm.aeler de kuJJanmaktadırlar. vncudOJI: 
valarmda ve koltuk altla.rmm pi§iklerine ka.rp bundan daha mil~ 
pudra hentız ke§fMUmemıttfr. 

ONU DlGER ADI ('l'ALK PUDRA) lan ne ~ 
ŞARK · tSPENÇlY ART LABORATUARI T. A. Ş . ... 
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0 ~..ılı.astçiler kılıçlarını çekerek, sa-

londan fırlaldtlar •• 
• xv. 

. ONA KEFALET EDIYORU.'11 
~ Ne oluyordu? Blınu izah , edelim: 

Şı.a o!uyordu ki, bu çatının altında tra- , 
jcdi ve ko~dt ~ir arıda oynanıyordu; 
büy~k ıalomia öl~ hava111 vardi; An
naisle Rişliyöniln . düellosu. burada ta
k~rrür ediyordu. On üçilncü "Lfilnin · 
yok ed.'..lm~i; An d'Otri!İll. kayınbira

deri Gastonla evlenmesi projesi bu fa
cia eserleri ,bu ~orkun~ sergüze~tler. 

ccııat hayaletlerinin refakat ettikleri 
insanlar . tarafından hazırlanıyordu. 

. Oradan yirmi adım ötedeyse, Korin
yanla Raskas ,kendi komedileruu oy
n~yorlardı. 

Trankavel onları, uzak bir salonda 
bırakmı§tı. ve Raskaam kılıcile Korin
yarun kainaiımı da aldığı için, ikisi de 
s~a.bsızdılar; zulmetler İ!iİnde, mağltip 
iz.zetinc~sleri · ~nlmıı. göriilmeleri ih
tİ!Tiatin:den dehşet içinde, evvela ,si.ikQ
n~tlerini muhafaza ettiler. Yalnız, ara. 
sıra. d~rin derin nefes alıyorlardı. 

N.:hayet, salonun hafif ziyası, saye
sfude biribirlerini görebildiler. Kulakla
rını kabarttılar. Ve suikastçilerln ses
le~i hafif bir mınltı 1eklinde duyldu. 
Bi.ınun üzerine derhal casus daın<ltlan 

kcibardı .Alçak sesle fikirler ~eati etti, 
ler.. . 

Korinyan töyleıdedi: 
· - Bana öyle geliyor ki, bu binayı 

zi}raret' etmeğl dütünmiyorlar; buraya 
giren adamlar, bizim burada bulunu§u
muzdan asla fÜphe etm:yorlar . 

Ve Korinyc:a lttince bir §eyler mırıl
dandı. Fakat Raskas sözünü ~eserek 
sordu : 

- Bir şey mi söylediniz?. 
. Korinyan mağrur lir edayla cevap 

verdi: 
- Utince söylilyoiıım. Tabii anlaya

mazamır •• 
- Filhakika, Fransızca derdinizi an

latamaııdttıtına . 'göre Anlamama· jlnkan 

yok .• Şimdi söyleyin bakayım dostum. · 
Bu ak§am, düello muallimini ele geçir· . 
mckten vaz · uu geçmek l!zım?. 

. - Ne münasebet! B~nim bir dü§üh· 
cem var .. 

- Sizin mi?. 
- Evet, benim f Dinleyin dostum L 

Bizi rcihatsız eden meçhul adamlann 
çıkıp gitmelerini be"kjleti.z; sonra Tran
kaveli masa başına götürür yere yuvar· 
lanıncıya kadar sarhoş eder ve bir su
cuk gibi, sımsıkı bağlanz. 

Bu fikir pekte fena değildi. Raskas. 
derhal, las.kanmağa başladı • 

- Evet, dedi, fakat Trankave!i içir· 
mek için, &:zin de içmeniz Iamn, dos
tum! .. 

- Doğru .. Ben de öyle ya~r. 
Raskas hiddetle devam etti: 

- Fakat .~çmek için, dünyanın yeme· 
ğini yemeniz icap ed~ek.. ı 
. - Evet, bu da doğru, çünkil mukad

des kitaplar, yemelden içmeyi menedi
yorlar ne aksi! .. 

Bu ana kadar, bütün bu mükaleme 
alça~ sesle cereyan etmişti. Fakat, ya
vaş yavaı, iki casus, binada başkalarr
nın bulunduklarını unutm<ığa başladı· 

lar. TrankaveL~ yalnız başma ele ge
çirmek istiycn Raskas, hiddetle dişleri
ni gıcıtidattı ve : 

_: Pekila, dedi, ıu halde, ben de, 
Trankavele, sizin kendisini yok etmek 
istediğf.nizi söyliyeceğim. 

Korlnyan, kocaman kemikli yumruk· 
larım sıktı. Raskas devam etti: · 

- 'İ'rankavel bu akşam hayatımı 

kurtardı. Bu akşam yakalanmasını iste· 
miyorum. Yann baş'kp. mesele .. 

Ve bu sözler üzerine, Raskas. aıyak 
uçlan üzerinde yükselerek Korinyana 
baktı • 

Rahip, yumruğunu kaldırarak dı!şle· 
rini gıcırdattı: 

- Eğer bir tek kelime söylersen sc· 
ni &:ebertirim ! 

J - Evet, anıma bu ak§am Trankavele 

----
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~lan şükrcxı borcumu gebeı:temczsin başta yürüyo.ı:idu. Butvil, Bon -.ADf: 
ya!.. aokağmdaki akademinin en ~ .. 1 fi" 
. Korinyan: daviınlerinden biriyılt BUuı:eıı:-~ ~ 
. - , Alimallah seni geıbertiriml. daha ilk n.uarda, düello muallisJıiııı 

,, Diye bağırdı ve yumrul'j bütün tld- nıyaraık hayretle bağuidı: 
aetiyle indi .Fakat Raskas seri bir ma- - Mösyö Tran.kavel t~ . 
navra ile, önce küçüldü, sonra birden- Annais sarararak mrrı1dandı~ • L 
.bir yaylandı ve kafası: ra:J9.bin.in kar- -Trankavel: Ahi Demek doğtdiJlfet 
nma indi. Korinyan serldeledC. ve dö- Şever ,Fontray, Livertan ve B 
şemelerin üzerine çöktü. de bir ağızdan bağırdılar: 

1 
. Raskas ta bağırdI: -Trankavel 1 Traınkavel 1 ~ 
. - Şimdi artık, seninle nasıl ba§a Ve bir anda, Trankavel, dı. 

c;ıkacağımı öğrendim!.. uçan kıhç çemberi ortasında~~ 
Korinyan inledi: Hepsi oradayldı l Dük d' AnJU. <ti 

. - Öldüm. Midemde kocaman bir çe, Annais, Dü§CS Prenses BuaıD JJd" 
Clelik var .. Bu h~yanetinin cezasını gö- Bövron, Şale ve L6vinyi, Oman'>~ 
rec~nl Ben •. Ar •• Bu ne? Bu gUrültü yer, Şever, Fontray, Liverd.an, V Jıiı 
ne? Burbon .• Yani bir kılıca kar~ 0~e-

- Kaçalım geliyorlar 1 Çabuk ayağa kılıç, on biri de, düellolard~ ~'" 
kalk!.. !eriyle göhret kuanana on bir . ~ 

Raskas elini uzattı, Korinyan kia bu Kadınlar • yani Gaston kl' AnJıs, ıtJ" 
ele yapt§<:ırak ayağa fırladı. Yakın bir liçe, Annai.s, madam dö Şevröı .,,e ""1' 
yerden korkunç kılıç şakırtılarr geli~ dam dö Konde - bu, hadisenin vu:; d'O' 
yordu. Çığlıklar, lAnet nidalan, ölilm lduğu odCltlln nihayetinde, yan a ~ 
tehditleri duyuluyordu. İki casus ~ç- ran bir kapıya kartı durarali ~~ 
mağa batladılar, geliti güzel ileriye yorlardı. Odanın ortasında .'f eıı ~ 
doğru koştular. Nihayet tesaldüfen mut- ve Trankavelin etrafında çelikt 
fağa girdiler ve oraısıru yıldınm sür'a- ber vardr. ~s 
tiyle geçtikten sonra, büyük salona DUk ld'Anju, uzaktan ı<>yle b8 ud.11'1 

d 1 Sal bo h..... di 1:- casus var ı ar. on m~tu. - Bu adam kar nal"• 

Sol taraflarında, çığlıklar, tahkirler, Öldürün onu!.. • rek: 
naralar korkunç bir tekilde azıyordu. Dil§e& dö Şevröz gülüınSlY~ 
lki casus bu mutııntan salona girince, - Bakalım nasıl öl~!" satası# af' 
dehşet içinde durakladılar, arbedenin Annaia ürperdi ve bil~ old, 
tçine düşmekten korktular, pşırdılar, nere'lıj iki casusun gizlenrolf i' ~eJI" 
etraflanna §CJ§lan nazarlar atfettıler, masanın yanında duran bit ıcottıı i1d eJi1' 
ve nihayet. büyük bir hah ile örtülü ko- disini attı. Gözlerini kap~ ,a~ 
caman bir masa gördüler. kulaklanru örtmiif, hiçbir .. ~~ 

Korinyan mmldandı: meğe hiçbir tcY i§itmeıııege 
- Oraya 1 Oraya saklanalnn !. du • -lflt ~ 
Masaya ı.ioğru atıldılar, yere çöktü- Hiçbir ıey görmenıe~'. &J ~it "; 

ler ve birer sıçan gibi, halının altına ifitmemek istiyordu. Nıç~~ ~t" 
girCiler. sun ölmesinin ne elı~Y t~ 'IJı 

Bu müddet zarfında, euikastçiler, ae- Ve bu aözleri keneli kendi0;,5ett1 ıtt' 
sin çıkttğı tarafa ~oşmuı11ardı. Gayet meğe çabJtrken .debJetle dt .. , ~ 
tabii olarak, Trankavelin saklanmıı ol· kalbinde milthi§ bir sızı_ ~e )O 

d d w ld 1 B ·ı Jadı: ~ casu• kcl·ımesi ıçırı duğu per eye ogru atr ı ar. utvi 51. "' 


