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Teşebbüslerimiz üzerine 

Hatayda 
vaziyet 

düzeliyor 

12 

Ankarada Fransız delegesi Garo ile yapalan müzakerelerde 
alman kararların tatbikine bugün başlanacak 

Tedhiş çetelerinin 
kaldırılacağı bildirildi 

Umumi af ilan edilecek, TDrklerl tazyik 
eden büyttk memurlar değiştirilecek 

tskenderun, 11 (A.A..) - Anadolu Dün Yeni§ehir köyünde de vesikalı 
ajansının husust muhabiri blldlrl- av tüfeğini hamil üç Türk mahalli 
yor: Yirınl, yirmi beş kadar Eti TUrk jandarma tarafından tevkif edilmiş· 
reisi, Atatllrke, Milletler Cemiyetine tir. 
ve rtıı komisere birer telgraf çeke- Antakyada vaziyet 
rek burada intihap serbestist kalma- Antakya, ıı (A.A.) - Şehirde bir 
dığını. muhaliflerinin hükumetle haç gUndenberl hAklm olan askeri 
birlikte keııdtlerlne karşı tazyik ve işgel manzarası tedricen haflfle
tethtş hareketi tatbik ettiklerini bil· mektedir. Köpril başında artık bir 
dlrmtşler, mahrum kaldıkları intl- müfreze değil, yalnız nöbetçi nefer
hap serbestıslnln le.desi için müda- ıer görülmekte, çarşıda ise normal 
halelerini istemişlerdir. bir hava esmektedir. 

ılkl jandarma.nm ölmesile neticele· Antakyada bir cinayet 
nen vaka. ile alakadar bulundukları Antakya, 11 (.A.A.) - BugUn 6ğ-
vesilesile 17 Türk hakkmda muvakkat le Uzer! burada styast bir ehemmlye
tevkü müzekkeresi kesilmiş ve bunla- tl yok gibi görünen, fakat hakikatte 
rm taharrisine ba.şla.nmıştır. Bunlar hA.ktm olan ruht haleti tebarüz ettir
arruıınd~ en az 10 kişinin vaka mahal· mesl itibariyle kayda değer olan tı
linde bile bulunmayan kimseler oldu· :pik bir cinayet olmuştur. 
iu teyld edilmekte ve bunların öteden Hisar nahiyesinden Köse Ali i•· 
beri Türk propagandasr yapan Türk minde bir TUrk şehrin oldukça ka
ve Eti Türkleri olması ayrıca dikkate !abalık bir yerinde bisikletle geçen 
§ıl.yan telakki edilmektedir. _.. Devamı 12 incide 

Atatürk 
Partiye ve Ankara Belediyesine 

yeni teberrülerde bulundular 
Ankara, 11 (A.A.) - Ulu önder umumi katipleri Hasan Riza Soyak, 

Cumhurreisi Atatiirk, beraberlerinde Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi genel 
Salih Bo-:ıik: ve Başyaverleri Celfil sekreteri Şükrü Kaya, Ziraat Vekili 
Oner bulunduğu h1alde çiftlikte Mar- Faik Kurdoğlu ve Ankara valisi Nev-
mara köşkünü teşrif buyurmuşlar ve _..Devamı 4 üncüde 

Am~rika, Berlini 
protesto etti 
"Almanyanın iktısadi 

ihtiyaçları için,, 
Yahudi emlaki tescil edilirken 

Amerikan vatandaşlarının zarara 
uğratılmamalarını istiyor 

:Vaşington, 12 (A.A.). - Hariciye ne- denamesi .mucibince girişilmiş olan taah
zareti, Berlinde Amerikan sefiri tarafın· hütlerin Almanya tarafından ih
dan Alınan hükfunetine verilen ve Al- lfu.ı edilmiş olduğunu ehemmiyet
manyanm iktisadi ihtiyaçları için kulla- le kaydetmede ve kararnamenin A· 
mlmak üzere Yahudi emlfilcinin tesciline merikan vatandaşlarına tatbikini pro

dair olan Göring kararnamesini protesto 
eden notanın metnini neşretmiştir. 

Amerika hük:Ometi. 8 kanunuevvel 
1923 tarihli Amerikan - Alman muahe-

testo etmektedir. Alman hükfunetinin 
mutasavver tedbirlerin Amerikan vatan:
daşlarına tatbik edilemiyeceği hususun
da süratlc teminat vereceği ümit edil· 
mektedir. 

Tayyare piyankosunda 
(Kc§)~@) ifil@) liİ) 

fil QJ] lfifil@) lr@l ~@) ır 
4 üncü sayfamızdadır 
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Ba§vekil Celal Bayar ile Hariciye Ve'ki li Tevfik Ri{~til 'Aras Belgrrid Haric"'iyc neoorcti bina.smaa Yugos"Tav Başvekili 
Stoyadinoviç ile bir arada" 

Başvekilimiz yarın 
Sofyada Bulgar Baş~ 
vekili ile görüşecek 

Celal Bayar ile Tevfik Rüştü Ara·s bu gece 
Belgraddan ayr:ılacaklar 

·Belgrad, 12 (Hususi)' - Bugün 
Türk sefarethanesinfde heyetimiz şere. 
fine bir öğle yemeği verilmiştir. Gece 
Stoyadinoviç tarafından &aı bir resmt 
ziyafet verilecektir. Bu ziyafeti mütea
kip Celal Bayar, Rüştü Aras ve mai
yetlerindeki zevat hususi trenle Yugo~ 
lavyadan aynlacaklıaırdır. 

Başvekil dönüşte Sofyada bir kaç 
saat kalarak Bulgar Başvekili Köse İva
noflıaı görüşütükten sonra yoluna devam 
edecektir . 

Belgrad, 11 (A.A.) - Başvekil Celil 
Bayar, bu akşam, Belgrad radyosunda. 
Yugoslav milletine hitaben aşağıdaki 

mesajı okumuşlardır: 

~ Devamı 12 incide 

) 
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Balzak 

ı 
Hiç §Üphe yok ki, Fransız edebiyatı· 
nın en muvaffak romancılarından 

biridir ve: 

Okn yeıFDH g@ODrilDIFD 
ifil Sl t O IF cal 0 cal (f' D 

Bu üstad romancının en çok beğeni
len eserleri arasında yer alıyor. Bir 
kaç güne kadar HABER sütunların
da zevkle okuyacağınız ''iKI GELİ· 
NtN HATIRALARI,, nı 

Nurullah Ataç 
dilimize çevirecektir. I 

• ~Drr malMlpUSlYJIFD 
h~rtu ıra Dal ıru 

Cumhuriyet devrinden önceki hapis
hanelerde on yıl geçiren eski bir mah· 
pus, hatıralarını anlatıyor. Azılı hır· 
srzlaı·ın soygunculuklarını nasıl yap• 
tıklannı; korkunç katillerin cinayet· 
lerini nasıl İ§lediklerini "Bir Mahpu
sun Habralarr,, tefrikamızda §aşarak 

ve Ürpererek okuyacaksınız. 

Bugün 5 inci sayfamızda 
~~ • cwwws 4 -- -- --- .... -

Celal Bayar, Yugosıavya kral naibi prens Polım saraynfrla 7ıusus'i aefteri 
imzalarken .• 

Brezilyada Naziler 
HükUmeti devirmeğe 
teşebbüs ettiler 

Londra 12 (Hususi) - Dün akşam f 
Brezilyadan gelen haberler, bu mem
lekette ''Yeşil gömlekli,, ismi altında fa· 
aliyette bulunan nazilerin bir isyan çı
kardıktan ve darbei hükfunete teşebbüs 
ettiklerini bildiriyordu. 
Yeşil Gömlekliler hükfuneti baştanba

şa ele geçirmek için tedbir almışlar, içle
rinden bir çoğuna zabıtaya mahsus elbi· 
seler giydinnişler ve hükUmet müessese
lerinin çoğuna hücum etmi~ler, hatta 
Cumhurreisi Vargasm sarayına da gir· 
mişlerdir. Bu yeşil gömleklilerin en çok 
hücumuna maruz kalan daire harbiye 
nezareti idi. Bir rivayete göre harbiye 
nazırı da yaralanmıştır. Fakat çok geç-

meden vaziyet anlaşılmış, ve hükfunetin 
faaliyete geçmesi üzerine vaziyet tasfiye 
olunmuştur. Birçok mücadeleler netice
sinde as"ıler teslim olmuş ve asilerin ta· 
raftarlan her yerde yakalanmışlardır. 
Bütün liderlerden başka yüzlerce kişi tev. 
kif edilmiş bulunuyor. 

Mevkuflar selamet mahkemesine tevdi 
edildikleri için yirmi dört saat zarfında 

muhakeme edilecek ve süratle cezaya 
çarpacaklardır. 

Bu isyanın Londrada doğurduğu he· 
yccan tenkil haberi üzerine sükfuıet bul
mu)tur. Gazeteler tenkili memnuniyetlıt 
kaY,dediY.orlar. · ... 
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~adi&elu, tilitlec 
--------------------------Şehit Taggare-

cilerimizi 
hatırlıgarak 

Yazan : Nizametlfn Nazif 

Her yıl, bağrımıza en dayanılmaz 
acıia.rda.n birini saplayan on beş ma.~ 
yıs yine yakl~ıyor. 

On beş mayıs, bizim, vatan sınır
lan içindeki mezarlarımızın en geref
lilerinden bir kısmı önünde, saygı ile 
bat eğdiğimiz giindllr: 

Ha.va. eehitlerirnizln matemini tut· 
tuğu.muz gün. 

O gtin, neşelerirnizden mynlınz; 
kahkahayı yüzlerimizden nef yederiz; 
günlük geçici ve kUçUk ihtiraslarımızı 
silkip atarak kt!ndi kendimize inani
§ımızı, birbirimize bağlanışrmm bir 
parça daha sağiamlagtırll'lz. Mini mi· 
ni çocuklarımız, kı::lanmız ve dellkan
Jılarmıızla, olgun çağlara ulaşanları
m.ız ve en yaşlı olanlarımızla. eleie 'le
rir, yekpare bir onur :ınciri halinde 
on beş mayısın karşısına dikiliriz. 
o, bizi hepimizi, bütUn bir milleti da.· 
ima böyle görmilgtür, dalma böyle gö
recektir .• 

Mutlak bir azap içinde belki .. Belki 
en lnsanf aza.bmı bir üniforma gibi 
sırtına. geçirmiş tek millet olarak. 
Ama asla fütur getirmemiş bir millet 
olarak. 

Havayı yeneceğiz. BUtUri · fellkeUe· 
rint ka.lıuderek, bütün muamma.tarını 
halI~erek yeneceğiz. Ve havalarımız. 
da. her zaman, yenen biz olacağız. Ne 
baha.sına olursa olsun. 

lzmirde, Eekişehirde, Ankarada, İs· 
tanbulda, va.taıım her köşesinde me
zarlarmm başlarına. birer kırık kanat 
diktirenlerin a.hdı buydu, bilyük fera
gatlerlnin ifade ettiği mana. budur, 
göklerin en modern dilini konuşarak 
dola~an çelik kanatlanmızm tek ve 
ebedt parolası budur: 

Yeneceğiz! Gelmcğe cUret eden teh· 
likeyi yeneceğiz! Kellesinden geçme
den, canından bezmeden, intlhar et
meğe karar vermie sayılma.dan, ya §e· 

kfle!z bir et kUlçesl olmayı yahut kav
rulup, karbonize olup yanık bir kUtU
fe dömneyi göze almadan bize kimse 
dUımanca bakamaz. 

• • • 
1Sehit tayyarecllerimb:, bizim, bu en 

yeni harp silAlunda nruııl imtihan ver
mi§, bu sila.hı dizginlemek için ne f e
dakArhkla.ra katlanmış bir millet ol· 
duğumuzu göze vurur. Bunun· için ha.
va şehitlerimizi anarken içimizi sızla· 
tan a.cmm yanında bir de gurur var
dır: 

Gerikalmak istemem!~ olmamızın 
gururu, Bu silaha. her bakımdan hUk· 
metmeğe çok eskiden azmetmiş bulun 

marnızuı verdiği gurur, bu gururu, ha
vaJarımrzın emniyetini daima daha 
Mğla.m, daima daha kuJretli ·olarak 

kurabileceğimizi bilmemizden gelen 
bu gururu, acılarını bir daha tadacağı 
mız hava şehitlerimize borçluyuz. 

Vatand~ unutma! On beş mayıs, 
vatan, sınırlan içindeki mezarlarnnı· 
zm en şereflJlerinden bir lmnnı önünde 
Hygı ile baş eğdiğimiz gUndür. 

Biz o gUnil, genç 5ehitlerin bize 
elem veren hatıraları içlne gömülerek 

azap ile geçiririz. Fa.kat bugünden da
ima daha taze bir cehd, daima daha 
saldırışlı lıir azim kazanarak, ölUmU 
de.ha kilçllk görmeğe alışarak ayrılı· 

nz. 
16 mayıs bizi daima tayyareciliği

mtıe daha faila.gönUl bağlamış olarak 
bulW'; 

Nizamettin NAZiF 

: 12 MA\"IS .- ıggg 

S@l0taro ifil o g-- - --~ -~ 
~ Bulgaristan ve 

Dün.,,ada eşi bulunmı.,,an saad~t AS/ı\l~~i!!~il~~~!!~ciuevekl~ 
limlziı& Bclgrad aeuahatinden bdhiı 

k l k t • • ? başmakaluinde digor ki: 

. ve aş mem e e l neresı e "Diğer taraftan başvekllimizin Belgra.. ' 
da giderken Sofya istasyonunda Bulgar. 

o ını gD Ote ıreın n ını s lkeı'P'Vınıes ceırn ırn ınde elfil n lhtD\\D!!!\ p,ı:ıo~ır "-11 ~ hükiımeti tarafından gösterilen dostluk te.. 
~ ..,.. 'fi ..zı u ~ iYi '1iiiil' zahüratı da bugünkü hadiseler arasında 

D~8 saat DçDınde taınıoşoycır0 sevDşDy<e>ır ve evUeınl\\.6cırBaır husust btr kıytııet· ve mahiyet aımışttr. 
'f/ Şu llibarl• ki şimdiye kadar Bulgaristan 

lngilterede bir ev· 
lenme salgını hü
küm sUrmektedir .• 
Baharın ılık hava· 
sı ile beraber evle
rinden kırlara ve 

deniz kenarlarına 
dökülen her.kes ha
yattan daha büyük 
bit zevk almak ar-
zusundadır. Bu ar
zu ile, İngilterenin 
bir sahil şehri o
lan Skegnes, evlen· 
me memleketi hali· 
ne gelmi~tir: 
Orada, bir günde o-
tuz düğün yapılmış Evlen1M r~korunu kıran çift 
ttrl Fakat, Skegnesde evlenenlerin he- ranunda, oyun oynayan gençler arasına 
men hepsi, orta yaşlı olmak itibarile gö- 45 ya~lannda bit kadınla bir erkek de 
ze !:arpmaktadır. Son hafta zar(mda O• kanşh.ıştır. fümdilerini gençlerle bir tU· 

raya, evlenmek arzusu ile, 120 kadın ve tan bu iki çift, o gün öğleden sonra be· 
80 erkek gelmiştir. Bu iki yüz kişid".n llKliye dairesine gitmişler ve nikfilılannı 
120 si, yani altını' kadın, altmış erkek. Jrıyclırmışlardır. 
derhal evlenmi~lerdir.. O güne kadar, uzaktan tanı~.,,, fakat 

lngilterenin her tarafmdan, Skegnes ç;çek bayramında derhal sevişerek evlen· 
belediye reisine mektuplar yağmaktadır. meye karar veren bu ilci ''yeni genç,, ev· 
Şehirde kendilerinin istediği şekilde bi- lenmelerinin sırnnı şOyle anlatmışlardır: 
rlsi varşa bildirmesini rica ediyorlar ve - Skegnes dünyada eşi bulwınuyan bir 
evlenmek üzere geleceklerini söylüyor- aşk ve saadet memleketidir. Burada, bil· 
lar... h'15Sa çiçeklerin açtılt günlerde, herkes 

damarlarında yeni bir hayat başladığını 
hisseder. 

Skegnes böyle bir evlenme §ehri hali
ne gelmesi §U hldise ile başlamıştır: 

Bu sene, §ehirde yapılan çiçek bay-

Bir hekem heyeti 
Jiararıoı verecek 

Amerikada bir buçuk aylık bir ço
cuğun tedavisi mii§kW bir hastalığa 
tutulduğunu ve kurtarılması için tgöz 
!erinin çıkarılması ıazun geldiğini, 

aksi takdirde öleceğini dün yazmıştık. 
Çocuğun s.nası ve babası, ylvrula· 

rmm kör kalmaktan8a ölmesini ter
cih ediyorlardı. Bu kararlarını çok ki· 
şl tasvip etmiş fakat ba.zxları da anne 
He babayı haksız buln:ı.ugla.rdr. 
EvlMmı ölüme mahk1lııl etti d!ye 

aleyhinde yapılan tenkitler üzerine 
çocuğun annesi, biraz tereddüt etme
ye başlamış, nihayet kararın bir he· 
yet tarafından verilmesini kabul et
miştir. 

Çocuğuiı ~ör kalmasına veya ölme· 
eine karar verecek olan heyet on lkl 
kl§iden müteşekkildir. Heyetta Uç ra
hip, bir radyo ıuaı mütehassısı, bir 
heyin hastalıkları, bir de göz hasta
lıkları doktoru vardır. 

Hakem heyeti çocuğun yatmakta 
olduğu hastahanede bir toplantı ya
pacak ve yavrunun vazlyetinit tekrar 
tetkik edecek, doktorlar iim! kıı.naat· 
lerlni, rahipler de kalplerlnl.ri sesleri
ni söyliyecek1erdir. 
Çocuğun babasr da fikrini değiştir

mto, çocuğunun ölmeyip kör kalması
na razı olmli§tur. Aile d' timdi yalıuz, 

''Biz de ayni his icinde, biribirlmizi 
sovdik. Bizim gibi orta yaşlı kimseler ev
lenmek istedikleri zaman, b~ gel· 
-5inler, derhal saadete kavuşurlar ..... 

Alay olarak söylenmiş bu söZier halJc 
tlzerinde büyük bit tesir yapmış ve ha
kikaten. lngilterenin her tarafından. o
raya akın akm ahali gelıniye başlamı§· 
tJr. 
Şehre elçserlya tek başlarına gelen bu 

'lrnklıklar, sokakta biribitlerine rastge
lince, karşılarındaki erkek 'veya kadının 
re maksatla buraya geldiğini anlıyor ve, 
ellerinde olmadan, biribirlerine gülüm· 
süyorlar .. 

Fransız ordusunun Verdun'deki son 
üzerinde tatbikat yapılmlştır .Bu resimde 
çerken görülüyor. 

kadmm babası çocuğun kör kalması· 
na itiraz etmektedir. Bir doktor olan 
bu adam, çocuğun milyonda bir ihtl· 
malle bile kurtarılamayacağını söylü
yor. 

. . 
Çoouğun babası olan Mister Her-

man Kolan hastalık hakkında bütiln 
dünya. doktorlarının fikrini sormak 
arzusundadır. Hakem heyetinin verdi· 
ğl karardan sonra belki böyle bir fi· 
kir almaya. başlanacaktır. 

Diğer taraftan, göz hastahkJan 
üzerinde bUytik bir ihtisası olan mee· 
hur kadrn doktor Helen Keller, çocu
ğun annesine gönderdiği bir telgraf· 
ti\ ameliyat oimad~ da çocuğu kur
tnrmanin kabil olabileceğini bildir
miotir • . 
"!9.ı\'ll P.!&lt[tllII nq 'u([ect 1nnı Ifi'UA'BZ 

llk aşk hissi başlamı§tır. Balkan antantı dl~ında kalmakton her ne-
Bundan sonra, gayet teklifsizce tanı- dense kendisi i~·in bir fayda müJö.haza e

şan ve görii§en yeni arkadaşlar, derhal diyordU. Halbuki son hAdiseler Balkan. 
ahbab oluyorlar ve evlenmeye karar ve- lara herhangi bir taraftan gelecek harict 
riyorlar. bir tehlikeden bu devletin dahi kurtulma-

sı mümkün olmadığını gôııtennlştir. Her. 
Şehirde bu hadise bir iki kere tekerrür halde bir takım gizli hesaplar ile komşu. 

edince, Ingilterenin her yerine §3yi ol· Jarından ayn duracak bir Bulıarlslnnın 
mUŞ Ve her taraftan, daha fazla kadın kArlı ClkmıfaCoğt açLkhr. 
ve erkek gelmiye başlamıştır. Köselvanof gibi mahir ve basiretli bir. 

Bugün Skegnes ve civan, hatt4 bütün diplomatın başkanlığ1 altında fş gören bir 
Bulgar hükömetlnln bu açık hakikati gör. 

Ingiltere, orada böyle birdenbire tanışıp dükten sonra Balkan antantına karşı zaten 
evlenenlerin hikayeleri ile çalkanmakta- hissedilen yakla~ma siyaseUne daha ziya-
dır.. de htz vereceği ümit olunahlllr. 

Bunlardan bilhassa bir tanesinin hikA- CelA! Bayarın Belgrattan dllnerken Sof-
yesi meraklıdır: ... yada durması bu husustaki ümitlerin ta. 

75 yaşında ve Pink İsmindeki bir ka- hakkuknna dolıru bir adım teşkil etmesi 
arzu edllfr ... 

dm da Skegnese gelmi§ ve kendisine mu· 
vafık bir koca bulrnakia gecikmemiştir. CUMHURiYET 

Misis Pinkin .kocasx öleli 20 sene ol- Bıyığın tereddisi ! 
muştur. O zamandanberi evlenmeyi ak· p EYAMI Safa bugün edebiuatı, Gide· 
lına bile getirmemi~ olan bu kadın, bu tn flktrlerlnl, yü.kıek ve aıtadtıM 
sene Skegn€Sde denizden doğru bir ev· mütaleaıarı bir -tarafa bırakmıı, "hddiae. 
lenme dalgası estiğini haber almca he-- ler araııınıla,,n bıllık meselesini ele almıı. 

tır. f:Jakın neler ucuıuor: 
men oraya koşmuf ve kendisine eş ara-

~ "SeııelerdenberJ aençliğln nst duda~ 
maga başlamıştir. bir buhran geçiriyor: R!minde hıyık var, 

Tesadüf karşısına aşağı yukarı ayni kiminde yok; kimi de bırakıyor, kestiri
yaşta bir ihtiyarı çıkarmış ve ikisi. o haf yor; gene salıverfy0r. Eler 6rnek ısfnema 
ta evlenenlerin en ihtiyarı olarak nik~· yıldn:Jan be onlar da iki parti. Dudakla.. 
Iannı kıymışlardır... nnın fistünde QçQncO bir ka,a razı olan .. 

En ı;abuk evlenme rekorunu kıran. Ne- larla olmıyanları var. 
vil ismindeki bir kızdır~ Skegnese gelir Aleybtarlan bıyıluı lilzumsnılultınu I· 

im · keled lcul · ed bir Jert sOreceklerdlr. Bıyık taraftarları ıora... 
ge ez, ıs e yo an seyr en blllrler: "İnsan y(lzOnde kaşın ınzumu var. 
gençle karşılaşın~ ve derhal onun ko- .. mır,,. 

lunda yürünı.eğe başlamıştır. Yürüdük· · Alm ıfze bir "Jllrun1., ınftna.ka,ası. "Ma. 
leri yol, doğruca be!ediye dair~iıte g.it· .: d~mkl katını adam çirkindir, 6yle ise ka· 
. miŞ ve orada ev!e.nMlşlerdit •. ôYle ki, . ııa lllruniu •vdar.,. (mademki bınlıauı a.. 
· Iamı karaya ayak basmasi·ne eV'teninesi ~am Çırkln . ~eJJJdlr, öyle tse bıyılırt .toıu 
arasında tifr İki saat inCak ·geçiru~ur.~ mu y~kfür.r fakat fjmademki bıyıklı . adaın 
Kız da bu kadar çabuk evlenmeye hay da çirkin deAlldir, lSylc ise bıyığın zaran 

ret ediyor ve diyor ki: · da yoktur.,. 
- Bundan iki sen~ evvel bir kere ni· Mesele Qst dudalımmn kAnndaıı ve 
nl d zararından ibaret olsaydı bu bahse dokun.. 

§a an ım ve tam iki sene nişanlı yaşa- maıdık; fakat bu bıyık lhtHllfının ardında 
dığım halde evlenmek kısmet olmadı. blr zamane psikoloJtııi ıf zlenfyor, tam ıa.. 
Nişanlımdan aynlır ayrılmaz buraya sat manaslle burnumuzun dibinde, ucu 
geldim ve tanıştığım erkekle iki sene de- garip bir şahsiyet buhranına kadar uza.-
~l ilci saat sonra evlendim.... nan bir mesele var. 

Hakikaten, Skegnesde esen bu evlen- Bıyık erkekliJin sembolüdilr. O kadar 
me dalgası herkesi hayrette bırakıyor.. erkekUJla semboındnr ki, palahıyıklı biıı 

kadın, çlrklnıtklerln rökonınu kıran, yi1... 

manevralarında bilhassa ağır tanklar 
bir tank, kuvvetli bir su cereyanını ge-

yeler arasında hakikaten ne yapacak 
la.rmı gagırınışlardır. Bakalnu hakem 
heyeti ne karar verecek .• 

Süvarilerim iz 
Leh.standa 

Niste ve Romada büyük muva1faki· 
yetler kazanan binicilerimiz ltiı!yadan 
Lehistana hareket etmişlerdir. 

Süvari].erirniz Var1'ôvada. Lehistan bi· 
nicilik federasyonu tarafından tertip . e
dilen müsabakalara iştirak edeccltlerdlr. 
' Türk binicileri, Va!Ş(?wdan sonra 

Londrada müsabakalara da girerek ha· 
ziranın ilk haftasında memleketimize dö-
neceklerdir • · · 

züne bakılmaz bir yarntıbş maskarası O• 

Iur. Erkel! kadından da, çOCUkfan dı a.. 
yıran bıyık, hAklm cinsin üst dudatına ta. 
biatın attııtı ilk imzadır. Eskiden, bu fm· 
sa olmadan, erkek yiizQ bir olgunluk şe. 

badetnamesi itibarından mahnım sayılır. 
dı. Bugün niçin erkeklerin pek çoju, ba
ronlarının altındaki gururu traf etmeğe 

razı oluyorlar? Bu, tkl cins arasında ıees. 
süs etme"e başhyan müsavatı teşvik etmek 
fçln erke~n bir fedakarJıJı mıdır? 

Şllphesiı ·bıyıkİarını traş eden erkekle. 
rln yüzde doksan dokuıu böyle şeyler 
düşünmüyorlar; fakat bıyık modasının 
ıecirdi~I buhranda sosyal veya psikolojik 
1ebebler arıyanları hemen al13melikle it
ham etmtyellm. HattA bir Profesör "bıy:ı.
ğuı tereddbt,, hakkında üç ciltlik bir kitap 
yazarsa, onu, ıamıııın pek mühim işaret. 
!erinden birine karşı gösterdili alAkadan 
dolayı lebrik bile edelim. Cf1nkü insan 
yilzü, insan ruhunuıı vitrinidir ve onun 
üstündeki en kQç6k inkılaplar, büyük 
dOnya meseleleri kadar manahdırJarl,. 

TAN -
Cellat satırı salhya'n 

sanat 
B lR kaç gün evvel bir gcuete. ültra 

modern ıaııat eaerlerlnt "aogıu.ıla-
şan ıantıt., diye teıhtr ictn bir ecnebi 
memleklUnde açılan propaganda ıerglsini 
tıuvlpkdr ue hatlıt lıauran bir lf ade ile 
anlatmrş, ayni gazetenin muharrirler.inden 
birisi de ertesi gün bu sergi dolayrıile ya: 
dığı f ıkrasile ıanat hakkzndakl düşünceie. 
rinln dereceılnt okuyanlara _belli etmişti. 
Sabiha Zekeriya bu mevzuu ele alarak dl. 
uor ki: 

"Sanıtfn tlmdlye kadar göğsüııde ifti· 
barla laşıdıih madalya, . siyasi fikirlere 
Alet edilmekten bert kalmarrıası idi. Senet 
her za(Jlan bulunduibJ cemiyet ve muasır 
medenlyetlerln teııfrl altındı kalır. Zaten 
sanat, cemiyetin dlllnt, duysulannı, haya. 
tını, saİlatkdr kııleml ve fırçasiJc ak"clti
ren bir '·ıısıtııdır. Fakat ne sanat, ve ne de 

· ..- Devamı 4 üncQde 
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Belediyelerimiz niçin fl(!,~iJele1r.ini ba ar"111tlzlar? 

. Tıbbi, kültürel ve sosyal ihttyaç
ları merkezileştirmeliyiz-

MOOenı vasıtalardan ıstifade edebilınek için tek çare, 
vatandaşlann, müilıküıi mertebe toplu ve birbirlerine 
bağlı bir halde yaşamalarını temin etmekten ibarettir 

Yazan: Dttn bu 81.tunda, '50,000 nilfu8taD 
...ıı te1a1r olmu, dtmittit. BmlUll1a 
CS0,000 klfi,da daha u ı.»• ,.... 
dJiı )WÜ, bitin zatdeDI U&ti~ • 
oevab vereoegk telilat JipD.IP ma4. 
cletea lıül'I\ 'buluum•dılmı llJle-· 
mek ıatalftlk. 

Bu lddfemıaJe bualrı J1- W ._ 

4tcelJz. 
KuvveUl elektrik C81'8JIDI, bol a, 
~ ..... 1ı1 .... bDI ...... 
kobler aJoa'ın. leııfoaik otbiUa • 
lar, kWt.tr fU'klan, mWI kltllıılane 
ft1& milli ktlWphueler. u..ı-, .. 
1ek mektepleri. atım-. .......... 
mmıe laütelar, hutı...ı., mutemW 
eczaneler, mt1tehaum operatörler w 
AiN ve Alre, kfmffDill uPNı olnıı
JU bir g611a ortumcl& mnkl o1u'lk 
blalurı4wuJam&L 

ı-aftkl ıaer medeal Ülllll ltla t.l,...t. 
ro, Biaema, kouer, Jronf_..., kttlp
hw Jtlr 1bt171P. w Mr lulll, 
tMIAtı tam w Jdk=rtl ldr ~ 
MDJıt. bir w. tülb .,. ~ 
dltcJaln .,. Jaattl lJ1. mn"'"-' J1.P1D 
blrW--~blr*'9e-. 
hat ederfıu. l'aW ..-ıt. fıtı• -
h&t w JÖDUl f~~ 

.... .... ,.. .......... "1-
culak; aehrln ~ ....... 
uaia 1rapnmda mı..,. buldu. J_. 
clarmalar, benl hapi•unın ........ 
dlyanı oldupu tlClm8da etrea4'1fm 
bir •c1allla teallm ecleıken: 

- İhtillttan IDllDlluduro Tevkif 
milzekbreaini eoandaıa ıWereckler 1 

Dediler w atlnClledDl kmma 11r· 
lettmtikttn aoa'9 Cer! ........ 

Ancak bir hıllllha tap7abilecıli .... 
)'llanmJa. tetrpU• ca-tt• ...... 
.,.... Sok UUll ,ısrtmea ba ,.., .... 
...,~ ......... lsia 
,....., botuma kuram-- ... ol· 
mı,ltirbmlü.,. .... ...... 
lhtbnal veremedilfm ~ ~ 
icap ~i JaUrmetklr '91 mlltMal 
bir tmda: 

ŞEKiP GÜNOUZ 

... Wll 'buD1arm ımwcut o11111ıuıma 
blll1119, bu mUeaıeeelerüı ve bu mtı:
tehMlfaJ&l'JD ltlr ,.ı'de lnıbv!8bH..., 
ela aac:ak o yerde a az CiO 1NR medeal 
lnenın topl&mrı11 bllhurımi;yle ka • 
bildir. 

Btlk4met, m$Dleketteki blltihl ço. 
ouklaniı u. tahaili yapmumdan 
memnun olur. l'aka.t bu arzusu ne cıe. 
~ kuvvetli oluna o~ her kB)'de 
deıfil, hattl ... bra merlalnde bile 
1alr u.e hrinuma fm}b ,oktur. 

o Jlaldt 111 ôlaaatf ....... inecle-
al~ ........... 11:1.rpı. 
lıJ&Wltoek....., lftılmM: .. _ 
ıso bm mtf1llhı teJaJr• mı -.O .-. 
cekl•f 10 1>1D, JO bin. 30 Wa DVuıu 
Jert.de OOC''klar Uae tahaili ~ 
,,,. ... ,,,, ~- Jlllf Klyll. 
ı.., operatiSr bulam'Chklan lçba. w
cleb1D- lllr apaııcUllt yl&llndeD 8lame 
.. ınüktm bhtattart 

Mitte ll&Ju'- BUkblıet, bmuUi L 
.............. bU1nıtilbtt, ---
teclbfrJeı' ~- l'abt ,, ·• 
MmMfa •n+ı••dJeU mMllr egfn 
w 1"ı ile anlıtmcl&kl Ulat ne 4ence 
kuvvet.il olursa ollun, nilfus laafetl 
olmazsa ııe köytlıı, ne de kilçilk k•· 

a - Tiyatro tıııplanm ve seyyar 
slllem• nıatfıietertlll köy k8y dol .. tı
raca.tmım. köyıtUertn bu etıenee •• 
terbiye lht:tyacJamı kalabada ,ıder • 
mtltrlııl temtn ~ 

Ve!M9*1; 
Tedrlat, aıbb&t, .,.._ ... .,. 

ısaiNJl --~ lmklDlanm 
U8IMhJa 

Alltalı JQlf ~ ..... .,.hat
ta tanare devrinde köJI ova......,. 
da ft1& dal bapıdıki ,.ın ........ 
kurtarıp eehrin yambapaa ~ 
mayı ihmal etmemell1Js. 

Bmum tatbiki tekll 111cbır: 
Bir k•ntım bU.tb k8y ve naJıl)ele. 

rt, ,... kıe otGl!ıC>bllleln ftlıat nJıat 
IJllJter ·~eri aenıa '*1*16 b. 
l&baya ~. Gerek ktlçt1k 
kBJ'lerlnt Pftlc nahi,W berbd olan 
blytlt ~esytertn QDeUkJ&n ı. llbı b· 
1&111411rt Utenllr !ınnat otobaııs1irl De 
pllp ~- (Pek .ak M,ı.trı 
~ ldn. tabd~blr,atalt
b kmlit -) • 
ıc.ı. haltaDeal ı• Üd tane ... 

1lt tmdi4 ll'llıUI .tıMhdır. hJar 
--- t.eı4llca ....... tıph fataa.. 
bul4akl ilbl. ~ _,.. çala. -
•tlratle gidip b.Utayı ~ ~ .. 
lir ve buba. hastanesine natteckP. · 
Xaa&barım itfaiye laıvfttl de mo-

• 
~-~btıa~bal

'laatnA ııer ı:e..... et:ratmda bir 

D8Vi banllJ6 tetetk1ll etmJI oıaeu- -
merkel1e mtı:ııue9'etlai b1t b4iı' aık-
lqan köylWer kasabayı u nlbllu ol. 
lllaktan~. 

Peki, her kn,tt kuüqa ~
cat '11l11D.taam. ye>Uarı Mnil puaJla 
)'apıalml mı elenecek! 

Buna 4a cevalmnm lıamd1r: 
Oıı para u.rN.inedea ~ 'bir 

J.ttlt k Betle m.Uhlm. 'fe .... 'bir ile 
paramJeterf 

- Neyle,.,_,.. ~T 
- Almalar, Bulgaıtar, ..... 

De wm.ı~ lliıwmet:Oe w 
"ltidD .... , ... u. 

• • • 
~ tearta, mllliat -

etıence bekrmmd~ da böf.Je bir mr-
W mana ven nM1r. kara men.ı.. 
tbDllln kJ1liıeteJri wql a1mata, ... 
1fll temhi etmeye ve adalet tevZUm 
Çllpaya lııhlar edeoek ve 1lh1ot 
~ ebecliJyen ODU' bin, 
JirmJter bin nttfuelu b.Jmaı.a mala. 
klm edilmie olacaktır· 

$IWp GOllDOZ 

-Eski Radyo-• 
Makine w parplaum satmak w al· 

mat W78 
evinde taınb'at yal')budtlk ~ 
8Pk adresterile tstanbal 743 paata .. 
tU1Una YLSmlar. 



1938 Modeli bir 
işkence aleti!! 

Motörlü nakil vasıtalarını 
muayeneye memur zevata 
ithaf 

Herltts. dünyayı dolaşıp ülkeler kat
ederek, yeni yeni memleketler, ırklar, 

adetler keşfederek seyahatnameler ka· ı 
lame alıyor. 

·--Günün birinde benim de bir vesile 
ile şöyle Eyübe k<ıdar gitmekliğim icap 

etti ; vakra şimdiye kaıdar Eyübe belki 

yüzlerce defa gittim, gittim ama bun· 
ların her defasında nakil vasrtasr ola· 

rak - bütün berbatlrklarun rağmen • 
Haliç vapurlarını tercih ediyordum. 

Bu sefer Eyüpteki işimi acele biti
rip dönmem icap etti. Taksi ile gidip 

~elmek bir hayli tuzluya mal olacağın
dan çaresiz Keresteciler denen eemt· 
ten otobüse binmeğe karar veI"dim. 

Bu zamana kadar, Keresteciler -
J-:yüp hattı hakkında muhtelif şikayet· 

lıı:r dinlemiş ve birer feryadname olan 
"alakadar makamların nazan ldikkatini 

çekme,. mektuplan .ckumuştum. Bu yol 
hakkındaki bütün' bilgim ve endişem 
bu gibi baJlerden ileri geliyordu. 

Naçar kalınca, Balık pazannm insana 
" Medet Allah!,, çağırtan berbatlığı için 
den geçerek Kerestecilere gelip, tam ta-

birile "beşlik bir simit edası,, takına

rak otobüse kuruldum. Lafı uzatmaya

lım, araba dolduktan sonra hareket et· 

tik. Motör, huysuz bir eşek gibi yerin
de tepinip anırldrktan sonra ağır ağır 

yola koyuldu. On metre kadar gitme· 
miştik ki, "Dur!,. işareti olan zil sesi 
duyuldu. Bu emir, ıoförden makineye 
ge5inceye kadar bir epey yol daha kat· 
etmiş bu1unuyc1'duk. Stop edince, bi
letci arkadan seslendi: 

- Niye durdun be? Çeksen et 

Motörün tepinmesi bitip hareket ha· 
Une geçince gene bir zil gürültüsü .. 
Şoför gene durdu. 

Biletçinin sesi duyuluyor: 

- ... Yirmi para noksan verdin, iyi 
saysana., 

Çeksen e be? Sen Balata nu gikii
yorsun? 

Bu birkaç kişiye hitap eden laflar 
arasından §Oför kendisine isabet edeni4 

ni kolayca seçtikten sonra yola düzül

dü. Fakat gene beş on metre ya gitmiş, 
ya gitmemiıtik ki, bir zil sesi daha. 

Şoförde bu sefer sabır tükendi arka· 
ya dönüp yolculara hitaben haykırdı: 

- Ulan, kim oynuyor bu zille 1 
Nazarları, arka sıralarda oturan müı

terilere dikilmişti. Ben ön taraflara doğ· 

>·u yerleşmiı olduğum için bu naziki· 
ne ( !) hitabı üstüme almak lüzumunu 

h1ssetmcdim. Hoş, şoförün baktığı ta· 
raftakiler de buna aldırış etmediler ya, 
ne ise! 

Bay şoför, sözlerine ki~den cevap 
alamayınca homurdana liomurdana ge
ne asi motörüne döndü. Tam harekete 
geçecekti ki gene bir zil sesi motör gü· 
rültüsünü bastırarak içeriyi çınlattı. 

Artık bay. ıoförde tahammül denen 
şey sona ermiş bulunuyordu. Gözleri 
dönmüş, mosmor suratını tekrar yolcu
lara çevirdi : 

- Ulan bu zili kim çalıyonıa sülale· 
sinden batlayacağım şimdi, oynayacak 
batka bir §ey bulamaldıruz mr be? 

Bu garip iltifat kısa bir mırıltının 
peydahJanmaıına sebebiyet verdi. Fa
kat şcför oynayacak şeyler hakICmda 
müstehcen vecizeleri ihtiva eden uzun 

bir nutka başlamıştı. Bu hal, müşteri
lerin mmltrsından daha baskm çıktığı 
için herkes sustu. 

Biletçi de tam bu esnada, alış verişi

diye düşündüm, ama ne mümkün. Ka· 
fam mla emrime itaat etmiyor, boynu
mun üzerinde kopacak gibi sallanıyor-

du. Ben sağa bakmak isterken bir aar
sıntr beni sola çeviriyor, kanapeden 

düşmemek için, hayvana binmiş ecemi 
süvariler gibi önümdeki sıranın kenarı· 

na korku ile yapışıyordum. Araba ha
zan o kadar yana y.rttyordu ki içimden 

ılık bir şeyin boğazrma kadar çıktığını 

hissediyor, sonra bu korkumdan ken· 
dim de utanıyordum. 

Diğer yolcuların ne vaziyette olduk
larım göreyim diye başımı bireız sol 
tarafa çevireyim derneğe kalmadı, müt· 
hiş bir sıçr;ı ma yanımda oturan adamla 
kafalar1mız1 toslaştırdr. İkimiz de özür 

tlilemeğe Jüzum görmüycrduk. Hissedi
yordum ki, o da benim gibi otobüse 

bindiğine bineceğine çoktan pişman 
olmuştu. 

Onümdeki sırada oturan küçük bir 
çocuk annesinin yüzünü tırmalayarak, 

"inelim artık!., diye ciyak ciyak ağlı· 

yordu. Diğer müşterilerin yüzleri, ar
tık korkudan mı, yoksa sarsıntıdan mı 

bilmem sapsarı olmU§tU. Bu hengame· 
de gözüm tekrar caddeye daldı. Basık, 

kasvetli evler, dükkanlar arasından ge· 
çiyoı:iduk. Bu ıaırada karanlık, berbat, pis 
bir kahvenin önünde durmuştuk. Dün-

yanın en şen adamz burada yarım saat· 
çik otursa muhakkak ki kederinden has· 
ta olurdu. Gözüme kahvenin küçücük 
t~belası ilişti : "Şen kahve.,, 

Nihayet Eyübe gelmiştik. Sallantıdan 
sancılanmağa başlayan karnnru bastıra 

bastıraı, günlerce yol yürümüş bir adam 
yorgunluğile ot obüsten indim. 

:/- . ~ 
Dönü§te aksi gibi gene ayni arabaya 

rastgelmiyeyim mi? Yukarıda da söy
lemiştim ya, işim acele. Çaresiz teTfrar 
bindim. 

Henüz hareket etmiştik. Dünya gö· 
zile bu garip arabayı bir iyice tetkik 

edeyim diye tavana, yerlere baktım : 
Portakal sandıklarının tahtalarile ek· 

lenmiş çınko ve cam parçalarxnldan bir 
karoseri kurulmuştu. Sahibinin ve f ev-

.kam.de hüsnü niyet sahibi yolculann 
"Otobüs,, ismini verdikleri bu garip 

arabanın giderken her parçası ayrı ayn 
sallanıyor, motör kısmı diplere batar-

ken, karoseri ta yukanlara çıkıyor, ka· 

roseri tı.0la yattı mı, şoförün oturduğu 
yer adeta ayrılıyordu. 

lnısan, yirmi dakik9 kadar süren yol

culuk esnasında hep "ha ~i~di dağıl· 
dı, ha §İmdi dağılacak,, enıdişesinden 

kendisini kurtaramıyordu. Dehşet ve· 
ren sarsıntının camlerr nasıl parçala
madığı ve bütün arabanm ayrt ayrı 

parçalar halinde yola dökülmediğine 

bala hayretteyim. 

• • • 
Belediye, eıltı ayda mı, yoksa senede 

bir kere mi nedir • iyice bilmiyorum • 
bütün motörlü nakil vasıtalarını mua· 

yeneye tabi tutuyor. ~ncalc muayene 
sadece motörün ve frenlerin sağlam 

• 
olup olmadığını arqtırmalc için yapı-
lıyor. Bu itle "'alakadar,, olan zatlar 

biraz da bunların halkı rahatsız edip 

etmediğine neden bakmıyorlar? Bence 
bu memurları, fazla değil, bir kere E-

yübc kadar bu gThi otobüsleı.-. götilrüp 
getirmeli eğer dayanabilirlerse pes 1 

A. N. 

ni bitirmişti, İşe müdahale etmek lüzu· Bartında ne kadar 
munu hissetmiş olacak ki sC9lendi: 

- Kontak yapıyor be ağabey. Sen S&yım b&yV&DI V8r 'l 
işine balcsan a. Bartın (Hususi) - Kazamızda sayım 

Bay şoför, kuntağa, kont«ğr icat işi bitmiştir. Tesbit edilen rakamlara gö-
edene, ettirene okuya oku}"b tekrar yo- re kazamızda mevcut hayvanların cinsi 
la düzüldü. Artık arabada kati sükun ve miktarı şunlardır: loS70 koyun, 4789 
teessüs etmit bulunuyor1du. kıl keçi, 813 tiftik keçi, 10029 manda, 

Bunun yerine müthit bir sarsıntı 40234 sığır. 
ve bundan mütevellit kulaktan sağır Bu rakamların hepsinde geçen seneye 
eden bir gOrUJtll hüküm ıürüyordu. nazaran çok fazlalık vardır. MeselA yal-
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Karga medenigt:ii 

Mil8.s'ta 
eserler 

mühi.m eski 
bulundu 

İsveç Veliahtının riyasetinde bulunan bir heyet namma yapılan araştır.malarda 
MIU\tl an 1200 yıl Unceye alt mezar ve bir kilise 

ile dağılmamış bir iskelet meydana ~ıkarıldı 

lsveçli Profesör çalışmaları anlatıyor. 
Milas (Hususr) - Milasın Gencik 

mevkiinde (Karya) medeniyetine ait e
serler bulmak maksadiyle !sve<.: alim -
lerinden ıUpsala üniversitesi arkeoloji 
profösörü Aksel Person tarafından haf
riyat yapılmaktadır. Hafriyat martta 
başlamıştır. Bu kazı İsveç veliahdının 
başkanlığı altında bulunan bir heyet 
namına yapılmaktadır. Kazıda çok mü
him eserler bulunmuştur. Profesörün 

verdiği malumata göre yalınız karya 
medeniyetini alaka.dar eden eşya aran • 
maktadır. Çok nazik olan Profesör Ak 
sel Person kazı ve maksad hakkında 

baına şu malumatı vermek lütfunda bu· 
lundu. 

"Şimdiye kadar Karyalılara ait bir ' 
mezar bulunmuştur. Bu mezar milattan 
1200 yıl evvele aittir. Kemikler top • 
rak içinde olduğu gibi durmaktadır. 

kazdığımız yer küçük bir sitedir. Bu • 
rada bir kilise ve milattan evvel 300 ün· 
cü yıla ait bir mabet çıktnı}tır. Kilise· 
nin için.de bir çok mezarlar vardır. Bu 
mezarlar milattan sonra 500 üncü yıla 
aittir. Ve hıristiyan mezarlarıdır. Mak
sadımız Karya medeniyetinin diger me 
deniyetlerle olan münasebatmı aramak-

tır. Biz bunun için çalışıyoruz-. Bir Ç<>k 

şeyler bulduk. bunlar bizi alakadar et
rnez. Bulunan eserlerin ekserisi eski 
yünanlılara aittir. 

Birde Karyalıların T ürk olup olma
dıklarını anlamak için tetkikat yapıyo
ruz. Kaya medeniyetini i~..;e tetkik et
tikten sonra buna karar verecegiz. Da· 

ha bir çok sondajlar yapacağız. Kazıyı 

yakında bırakacagız. Gelecek yıl tek 
rar gelecegiz. Yapılan hafriyatta Kar
yaldara kadar enilmiştir. esrarın kuy
ruğu elimizdedir. 

Bizim hafriyatnruzrn eski Yunanlı
larla alakası yoktur. Biz bu gördügü
nüz mabet ve eşyaları bulmak için ça
lışmıyoruz. Karya me.deniyetini,bu me 
deniyti ilk zamanına ait olması icap 

cı~en ibtidai eserlerle anlamak istiyo -
ruz. Bu suretle umum1 medeniyet hak

kında bir fikir sahibi olaı.:agız. Bu ka
zı için şimdiye kadar 7000 lira sarf e
dilmiştir.,, 

Kazı yapılan yer Küçük ve yeşil
liklerle çevrilmiş bir srrttır. BiI' ma -
betle bir hiristiyan kilisesi çıkmıştır. 
Bı•ralarda bir çok mezarlar numaralan· 
rnış olarak görülüyor. 

Her mezarda iki öfü vardır. Bir çok
ta eşya bulunmuştur. Bulunan eşya bir 

Milasta kazı yerinde· tetki!Cat yapan memklı1.4r 

Hafriyatı yaptıran maruf l svcç 
profesörlerinden Aksel Pcrson 

heykel, vazolar, bakır ve 'bronz para
lar, yüzük, testiler, muhtelif seramikler, 
mabet taşlan, yunanca kitabalerdeıı 

ibarettir. 
Bulunan mezarı gördüm. Dişler, kı

rılmış kafa kemigi, kol, bacak kemikle
ri görülmektedir. iskeletin bir eli kü
çük bir kabm içindedir. 

Bulunan eşyanın bir kısmı Milasa 
nakledilmiştir.? İskeletlerde Milisa na 
kledilecek ve muvakkatan bırakılacak -
tır. 

Cenup ta 

Milattan 
kurulan 

evv 
şeh 

Irak hattı Clzr.~ 
ihya edecekti 

Cizre, (Hususi) - Cizre, d 
asır evelisine kadar dört bin küs 
kinlı mühim bir ticaret merkezi 
Bugıiln Suriye ve İraklala he 
bulunduğumuz noktada lsadan ç 
ha evet kurulmuş olan tarihi Tür 
ti, kaybettiği bu mevkii yeniden i 
eylemek üzeI"edir. İnp.atı büyük 
hı devam eden Anadolu-İrak tren 
Cizreden geçecektir. Cizre, bu 
tamamlanmasından sonra, muhak 
til..;arette eskiden olduğu gibi gen 
bir mevki alacaktır". 

Kasabanın geniş topri.lklan çok t 
t:it ve mahsuldar.dır. Batı ktsmmd 
şehrin hemen içinden akan Dicle 
Cizre topraklarına berek:t ve ka 
hayat vermektedir. 

Cizrede umran hareketleri, o 
'bir hrzla terakki ve inkişaf etmekı 

Cizre, muhtaç bulunduğu Ha 
binasına da kavu§Dluştur. Memul 
kulübü olarak inta edilen bina H 
vine tahsis edilmiş ve salon, sah 
tibatı için çalışılmağa baştanmııtır. 

Burdur, (Hu 

Hli~~ yıl ;:~ 
ramı diger sen 
re nazaran fevl 
de parlak geçn 
tir. 

Bayrammill 
nU orta okul v 
okulların iştin 

• büyük bir geçit 
mi yapılmış, ıı 

addid nutuklar 
· lenmiı ve Ata 
a.bidesine çe' 

· konmuştur. Al 
. · çocuklar için 
'A eğlenceli olu 

balo tertip edil 
tir. Bayramın < 
günleri de mul 
lif müsamerele 
eğlenceler iç 
geçınİitir.Yw 

da1rl resimlerdı 

çit resminden 
be.lodan rnuh 
intibalar tesbit 

~---r..;.ı •• ı,... anv1• . ..... ıw ~;.. .,_,..,....._,oitft--L-ftll""-"um""-'Ml..o.ftU....ı.......nun.~..J-1-J__,-...ı...--.:.==.--.....;..;,...;.:==== 



Mas/teli baloda 
- Belki de birisinin karısıyım. 
- Aman. sakın benim karım olmıya-

sınız? 

Muzlpllk 
Timarhancdı müthiş bir cinayet işim· 

rni§, delilerden biri, arkadaşınm kafası
nı. nasılsa dine geçirdili bir ustıtra ilt 
ktsip v/lcudıulımdan ayırmış ve toprala 
Römmnştı-ı. Katili yakaladılar: o kahka
ha iltJ gUlüyordu: 

- Yaptığım muziplik nasıl? 
- , .. ; e muz.ipliği? 
- Bundan gıiul nııtziplik mi nlur? 

Rizim arkadaş şimdi kafasım kimbilir 
ne kadar a11yacaktır. iyice iizmtdm tıt· 
rede oz..1., w., .. ,ı ~ö,•lemi.\'PC(';~jm! 

~lÜ!zeD ses 
Kolayını bularak Jıalkevleri1ıden birin· 

de tagamıi konseri ııermişti. Konseri mü 
tr.akip bir arkadaşım b11larak kendisi· 
r.i rnethe koyllld11: 

- Dikkat ettın ya, seşim bütün salontl 
doı"'muyordıı. 

E'fft. o kadar ki dinleyidlerdtn bir 
ro:ıı o_..> f't' l>tralt,;uş olmalı 'lfi• aalon
daıı dışqrı nktılar! 

- Mademki öyle benimle evlenecc~ine 
bir hizmetçi kızla evlenseydin. 

- Ne yapayım, bir tecrübe izlik yap
hml 

Na ayn tesadüf 
Damat - Senı1tle paran için etıltndili 

mi sanıyorsan bana tn büyük haltartti 
Yapm14 olursun. Para insamı saadet ıı
tirmeı. 

Gelin - Ah sevgilim, ne iyi söylüyor· 
aun. Babam zaten ifl4$ rtmişti, fakat 
Stnden giılemi§tile. 

ikram 
Bin rica ile davet ettiklcrı misafire, 

aomyasının >·ayları kalmamış brrbad bir 
ltaryola vermişlerdi. Ertesi günü sordu
lar: 

- Nasıl, rahat ettiniz >•a? 
Misafir cevap verdi: 
- Eh! Ara sıra yalaktan kalkarak 

dinlenditim için f>tk de rahatsız oldum 
diyemem! 

~·cı>mul ti1ıh.·m, aklını bcı§tna topl.adığmoı hikayeBidfr! 

r..................................... Erkeğin istediği kadın ! _ ......... " ....... - ....... ; 
İ Bir çift göz ki bahsetsin hicranın yarasından, Bir el ki avucumda dursun küçük, yumu§ak, ! 
ı.· Ayrılınca ellerim günlerce ba.~n kalsın? ! Sevdayı, hanı:er gibi yüreğime geçirsin! .,o- · 
i
i SüzsUn de devı·im devrim kirpikler arasından, Bir bel ki sarılayım kollarım olsun ku13-k, ~ 
• Kıvrılıp dökülilşii beni günaha. salsın! : 
• Aşkı bir şarab gibi yudum yudum içfrsin! • 

İ: Yaratırdım bu güzel kadını kendim için, ~ 
= .. : Bir ağız ki neşeyle, sevinçle konuşurken, O kuvvet bulunsaydı eğer 'benim elimde! E:. 

Sular gibi döküJsiln her kelime, her cümle! Bir gizli yangın gibi, yanarak için için, 
i Kendini öptUrmesin, fakat öpmek için ben, Aşkını Ya§tyorum her l~h~ ha:yalimde! i 
L ... ~~:~;ı: .. ~:-~::~..:~:·~~:~: .. ~~.?.~~.: ............................... -........ - ............................. ~~:::..:.~= ...... .J 

AyDa{la zam 
llizmetçi getU bir sürü tabak kırmıştı. 

Bayan dayanamıyarak azarladı: 
- Bu 4 böyle devam edemez Zthra; 

kırdıfm ıeylerin parasım ödemelc aylı
lın kafi ıelmiyecılt .. 

llizmttçi kız sevinçle atıldı: 
- Aylılımı arttıracaksınız galiba; te

şekkür ederim! 

KaırmızD boya 
Kflçük Stlim, sokakta babasıle tidor· 

ken bir balıçenin kırmm boya ile boya. 
nan demir parmaklıklarını görtf'ek bu i
~in sebebim sorm!J§tu. Babast izalı etti: 

- Ptl$lanmasın diye çoçwfu1n .. • 
Selim sordu: 
- Annem de dudaklarım onım için mi 

kırmızıya bayıyor? 

Modern resmin tedrici tekamülü! 

- Btitün arkadaşların kalaslan iki~r 
ikişer taşıyorlar; sen de öyle yapsana .. 

- Onlar tenbel, yolu iki defa gitmeğe 
üşeniyorlar da ondan. Ben üşenmem! 

Çocuğu koırkut
mak lçDn 

Sokaktan eskici ıeçiyordu. Aparlıma
nın en üst katından bir kadıtı seslendi: 

- Eskici! Azıcık :,•ukarıya gelir misitı? 
Yedinci kat .. 

Eskici yedinci kota ntf es ne/ ese çık

tı. J(npınm önünde bir kadın. kucalın· 
da ağlayan bir çocukla, om' bekliyordu. 
Eskiciyi görüce gözünü 1mpıp işaret ede· 
1ek: 

-Çnrul: ağlamasını kesmezse ollumıı 
alıp tnrbana knyarak götihcreksin değil 
mi? 

ıravsDya 
- Doktor, karım uykıtsuzl14Jt çekiyor, 

gculcri saat ikilere kadar uyanık kalıyar, 
Ne yapayım? 

- Eı·e daha erken dönün 

- A! Bıyıklanru kestinnişsin, i}•i ol· 
mamış. Neye kestirdin? 

- Beni sevip sevmediğini anlamak j. 
çin... Bıyıklarımı keseli bir ay oluyor, 
daha yeni farkettin. 

şınrDer 
- Şiirltrimi "Mehmet,, namı müstea

rile nepedeceğim. 
- Yapma, binlerce masumıt şiiphe al

tında bırakmış olurstm! Zaı•allılann nı 

kabahati var? 

Evde 
Birinci avcı (avaz avaz balırarak), -

Hey! Ahmet, neredesin? 
ikinci avcı - Buradayım! 
Birinci avcı - Çok şükür! Demelt 

vurduğum hakikaten domıızmuş! 

MusDkT nstl<dlado 
Piyanist Kortoya, genç bir kız piyano 

çalışını dinlemesini ve ona göre tavsiye
de bulunmasını rica etmişti. Sanatkar 
ısrara dayanamıyarak kızın piyanosunu 
dinledi. Çalınan parça bitince kız heye
canla sordu: 

- Vstad, ne tavsiye cdersiııiı? Hangi 
ltonservatıwara gireyim? 

Korto cet•ap verdi: 
- Mümkün mertebe rab11Je evlenin! 

- Domuz için mi? 
- Hayır, kom~unun bahçede çaldı~ 

radyosu için! 

SlUI kuvvetn 
Mühendisler su kıwvetinden Anadolu

da edilebilecek istif ad eyi konuşuyorlardı. 
Uzun uzadıya ve isimlar sayarak Anado
l11daki $U kuvvet menbalarından bahset
tiler. Mulıavereyi dinliyen ve mühendis 
olmıyan biri söze kar~lt: 

- Dt-ınyanın en kudretli su kıwvetfrıi 
saymalı ım11ttımuz. 

- Niyagaradan bahsediyorsunuz gali
ba. 

- Hayır. Kadınların gözyaşlarından' 
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Bizim alacağımız üç ders 
Büyük stad, üniforma ve bu şenliklerin en 

mühim iç propaganda o~duğunu kabu4 etmek 
Çekoslovakyada Sokollar adı veri • 

len milli gençlik teşkilatı beş al
tı yılda bir büyük kongresini akteder. 
Memleketin her tarafından gelen genç 
ler Pragda toplanırlar, bu münasebet· t 
le, Çek devlet merkezinin 200 bin se. 
yirci alan büyük Mazarik stadyomun- '. 
da jimnastik şenlikleri yaparlar. 

Bu yıl, Çek istiklalinin 20 inci yıl
dönümüne tesadüf ettiği için, SokoL 
lar çok daha parlak bir bayram yap. 
maya hazırlanmaktadırlar. 

Çek vatanının her taraftan bir çok 
tehditlere maruz bulunduğu bu gün • 
lerde Sokolların bu bayramı, Çek 
gençliğinin büyük bir milli nümayişi 
halini alacaktır da denilebilir. 

Sokol teşkilatı Avrupadaki milli 
gençlik teşekkülleri arasında, şüp

hesiz, mümtaz bir mevki tutmaktadır. 
Bu teşkilata dahil gençler "vatan için 
canlarını feda etmekte en ufak nir te. 
reddüd duymıyacak şekilde,, terbiye 
edilmektedirler. 

Beyaz kısa pelerinli cekttleri ve ba
caklara sımsıkı yapışan damda:racık 
koyu mavi renkli pantalonlarr ile, ge
~it resimlerinde göze pek munis bir 
görünüşü olan Sokol bölüklerini sey. 
retmek Praglılarm en büyük zevkle • 
rinden biridir. Bu teşkil~tm fbugüne 
kadar yaptığı bayramlar dünyanın 

her tarafında büyük alılkalar uyandır
mış ve Çek devlet merkezine daima on 
binlerle seyyah celbetmiştir. 

Sokol bayramlarına şimdiye kadar 
uamf 18,CXW> genç iştirak ederdi. Bu 
yıl siyasi Mdiseler yüzünden ve bay
ram, istiklal jübilesine tesadüf ettiği 
için, Sokollar nümayişlerini daha par. 
lak bir şekle sokmak istemişleroir. 

Bu sefer, Prag'a 30,000 üniformalı 
genç yığınağa karar vermiş bulunu -
yorlar. Bundan evvelki bayramı gör
müş olan bir Fransız muharriri diyor 
ki; 

"Birçok geçit resimlerinde hazır bu. 
lundum. !tiraf etmek lazımdır ki, bL 
zim kıt'alarımız, bu derece muntazam 
ibir yürüyüş yapamaz. Mavi pantalon
lu gençler, önümüzden 72 kişilik saf
lar halinde geçtiler. İçlerinden biri bir 
santim ilerde veya bir santim geride 
kalmıyordu. Saflar cetvelle çizilmiş 
gibi düzdü. Beyaz ve mavi renkler bir 
nehir gibi aktı. Stadyomun çemenli 
sathı üzerinden geçen bu dar panta. 
lonlu, gergin adımlı adali bacaklar 
yürümüyorlar, sanki keskin ağızlı ma
kaslar gibi açılıp kapanıyorlardr. Ku
mandaların bir kısmı büyük bir gonk· 
la, bir kısmı da bayrakla veriliyordu. 
18,000 genç, en güç beden hareketle. 
rini, tek falso yapmadan başardılar. 
Büyük Mazarik stadyomunun tribün
lerinde 200.000 kişi vardı. Stadın i
çinde yer bulamıyanlar, dışında top • 
]anmışlardı. Bir kısmı da civardaki 
gazinoları dolduruyorlardı. Stad için
dekilerin alkışları bitince, bunlar, hiç 
bir şey görmedikleri halde alkışlamı
ya başlıyorlar ve avaz avaz bağırıyor. 
]ardı. Tribünler, biribirinden güzel, 
biribirinden zarif ve şık Praglı kızlar
la dolÜydu.,, · 

~ * ~ 

Bu yıl Pragda yapılacak jimnastik 
şenliklerinin çok debdebeli olacağına 
herkes inanıyor. Burada aklımıza ge
len bir noktayı kaydetmek istiyoruz: 

19 mayısta bizim de idman şenlik. 
)erimiz yapılacak. Bu şenliklerin her 
yıl bir yıl öncekinden daha güzel oldu
ğu muhakkak. Fakat şenliklerin ya -
pıldığı sahalar çok insan almadığı i. 
c;in idman hareketlerini yapanları 

parçalamıya mecbur oluyoruz. Bunlar
dan bir kısmı Kadıköyünde, bir kısmı 
Taksimde, bir kısmı da Beşiktaşta top 
!anıyor. Halbuki bu nevi ~enliklerde 
en büyük rolü oynıyan şey kalabalık-
tır: 

1 - Seyirci ltalabalığr. ~ 
2 - idman yapanların kalabalığı. 
Düşünelim bir kere. Pragda 30.000 

Sokolun 200.000 seyirci önünde yapa. 
cağı §enlik bizim şenlikten daha hey
betli ve tesirli olmıyacak mı? Elbette 
olacak. 

Bu nevi şenliklerin manası gitgide 
~~~"tamamiyle bir milll ntl
mayif şekli almaktadır. ldman şenli. 
ği yeni yetişen nesillerin beden kuv
vetini teşhir etmek demek oluyor. 
Gençlerin, basit gördüğümüz jimnas
tik hareketlerini hep birden ve ahenk. 
li bir şekilde yapmaları, biribirine 
kaynaşmalarını ifade ediyor. Teker 
teker yaptıkları hareketleri müşterek 
bir ahenge bağlamakla büyük cemi -
yet çinde şuurlu ve muttarid çalışan 
birer dişli, birer çarlı oluşlarını sem-

Galatasaray 
lzmire hareket etti 

Önümüzdeki cumartesi Üçok, pazar 
da Aisancak takımile lzmirde milli 
kümenin deplasman maçını yapacak 
olan Galatasaray futbolcuları on altı 
kişilik bir kafile halinde dün akşamki 
Bandırma yolile lzmire müteveccihen 
hareket etmişlerdir . 

Halkevi futbol turnuvası 
Eminönü Hallcevinden: 
Evimize bağlı klüpler arasında 15 / 

5 /938 pazar günü maçlar aşağıda gös
terildiği şekilde yapılacaktır. 

Karagümrük sahası: 
Bozkurt. - Halıcıoğlu saat 9 da B 

takımları hakem Nuri Türkcan 
Bozkurt - Halıcıoğlu saat 13,30 da 

A takımları hakem Nuri Türkcan. 
Altıok - Rami 10,30 da B takımları 

hakem Fethi Toplar. 
Altıok - Rami saat 15 de A takımla

r.ı hakem Fethi Toplar. 

Sovyet Rusyada 

Vent yüzme re koru 
Moskovada son günlerde Sovyetler bir 

liğinin en iyi yüzücüleri arasında büyüle 
müsabakalar yapılmıştır. 

Bu müsabakalar esnasında Sovyet 
rekortmeni Semion Boyçenko Bras usu
liyle 200 metreyi 2 dakika 36, 2 saniye
de yüzerek Amerikalı Kezleyin dünya 
rekorunu 1 saniye farkla kırmıştır. 

Gene ayni müsabakalar esna~mda 15 
yaşında bayan Koçekova, sırtüstü 200 
metreyi 2 dakika 52,6 saniyede ve 400 
metreyi 6 dakika 7 saniyede katederek 
Alehinanm c~ki rekorlarım lmmrş \'C ~ c· 
ni iki Sovyet rekoru tesis eylemiştir. 

:(A.A.). 

0olize ediyorlar ve yeni yetişen nesil. 
!erin böyle muazzam ve muntazam bir 
toplantı ile ortaya çıkışı milletlere ta
ze kuvvetleriyle sevinmek, mağrur ol
mak, taze kuvvetlerine giivcnmek im. 
kanını veriyor. Böyle toplantıların 

parlaklığını temin eden amillerin ba
şında temiz ve yeknasak kıyafet ge . 
lir. 

Sokolların idman şenliklerinden en 
sathi bir bakışla alacağrmız üç ders 
vardır: 

1 - Mektepliler için güzel bir üni
forma yapmak lüzumu. 

2 - İstanbul stadyomunu Muhid
din Üstündağm dediği gibi 50.000 ki. 
şilik değil, en az yüz bin kişi alacak 
büyüklükte yapmak lüzumu. 

3 - Bu şenlikleri adet yerini bulsun 
diye yapmaktan vazgeçip, en mühim iç 1 
propaganda işlerinden biridir diye ele 
alarak her yıl bir parça daha mükem
µıel ve parlak bir dereceye yükselt • 
mek lüzumu. 

Güzel 
Daha yaz gelmedi ama, A vrupanm 

birçok yerlerinde, kapalı havuzlarda, 
su sporları mütemadiyen devam et • 
mektedir. 

Geçenlerde Londrada, çok heyecan· 
1ı bir sutopu maçı yapılmış, bütün 
!ngilterenin alakadar olduğu bu mü
sabakada bir gazeteci yukarda gör -
düğünüz enstantaneyi almıştır. 

Bu resmin nekadar muvaffak ol -
duğunu anlamak için, küçücük su 
habbeciklerinin bile, çekilebilmiş ol • 
duğunu görmek kafidir. 

Bursa'da spor 
hareketleri 

Kara Ali ve Mülayim güreşlerinin tafsll 

Bisiklet ve futbol maç arı 
Bursa, 9 (Hususi)) - Bursa Halke

vi Sosyal Yardım Komitesi ve Uray 
Yoksul evi menfaatine tertip edilen Gü 
ceş müsabakalan P<ızar günü Atıcılar· 

da yapıldı. 
Bu g~ireşleri seyre gelenlerin yekunu 

beşbine yakındı. Güreşler de İlbay bay 
Şefik Soyer, Yarilbay B. Edip Kutay, 
ve Şarbay B. Ne:tet Kiper, de bulun -
muşlardır. 

İlk Güreşe saat 15 te Başaltına Kele
senli Mustafa ile Koç Ahmet arasında 
başlandı. Durgun geçen bu güreş bera
bere bitti. 

Bundan sonra Bandırmalı Ahmet ile 
Bmsalı Hüseyin güreştiler,. Ve güre -
~in 7 inci dakikasında Bandırmalı Ah
met Bursalı Hüseyini tu§l:ı yendi. 

Mülayim - Ne gri 
Sıra Mülayim-Negri tr:":isabakasma 

gelmişti. Güreş başlar başlamaz, Müla-

Başvekilin Tekirdağ 
sporcularına 

hediyesi 
Tekirdağ 11 (A.A.) - Sayın Başve· 

kilim.iz Celfil Bayarın Tekirdağ spor 
klübüne hediye ettikleri iki şarpi gel· 
mi§tir. Deniz sporlarına ehemmiyet 
veren Tekirdağ spor klübü gençleri 
bu hediyeden çok mütehassis olmuşlar 
ve Başvekilimize minnettarlıklarını 

sunmuşlardır. 

Haksız b~r kararla 

Hristoforidis 
Berliodeki maçında 
mağlup addedildi 
A vrupada birçok muvaffakiyetli maç

lar yaparak, ekserisini kazanan Elen 
boksörlerinden Hristoforidis son defa, 
Berlinde Alman boksörü Ederle karşı
laşmış ve rakibini bariz bir şekilde döğ
düğü halde, maç nihayetinde mağlO.p ad
dedilmiştir. Bu karara, maçta hazır bu
lunan 8.000 seyircinin ekserisi itiraz e· 
derek bağırmışlar ve adeta nümayiş yap 
mışlardır. 

yim hae;mına saldırdı. Ve eınu rin 
aşağı tekerlemek istedi. Fakat ikisi 
den yuvarlandılar. Bu yuvarlanış 
ğuşmayı büsbiitün kızıştırdı. Faka 
raz sonra güreş Negrinin kaçm 
!Vl.iilayimin kovalaması şekline g" 
Kakışmalar ve arasıra ringten aşağı 
varlanmalarla devam eden güreşin ü 
cü devresinin sonuna doğru Müla 
sert bir çelme ile Negriyi tepe ta 
ringten aşağı yuvarladı ve hekem 
yeti tarafından da galip sayıldı. 

· Kara Ali - Şerma 
Kara Ali ile Şerma arasmda yaı 

güreş hepsinden zevkli ve heyecanlı 
ti. Bu güreşte çevik teknik güreşen 
merikalrya karşı Kara Ali çok hakim 
reşti. Onu haylice hırpaladı. Fakat, 

çevik olan Şerma,bir çok tehlikeleri 
sayede atlattı. Öyle ki: Kara Alinin 
bik ettiği oyunlar ve kuvvetli hamle 
cı.ltmda hemen hemen mağHlp ola 
anlarda, şayanı hayret çevikliği sa~ 
sinde kurtulmaya muvaffak oiuyorı 
Bu şeki!de ıbaştan sona kadar heyec· 
geçen bu güreşin sonuruh bir türlü 
ni§emiyen Kara Ali ve Şernıa bera 
kalddar. 

Bisiklet yarışları 
Federasyon tarafından tertip e 

seri bisiklet yanşlannın sonun 
Demri taş istasyonundan başlamak · 
re Gemlik şosesinde 125 Km. lik m 
fede yapıldr. Bu yauşa Acardan 5, 
spordan 3 bisikletçi girdi. Yarış es 
ııında 4 'biaikletçi ya§x terke ur 1i 
dı}ar. Neticade: 4 saat 24 akik 
B. Beret birinci, Kemal ikinci, Fa 
üçüncü ve Kadri de dördüncü oldu! 

Futbol maçları 
Tarım okulu alanında da Burs 

gelen Karacabeyspor ile Akınspor 

sında butbol maçı yapımış ve bi · 
<levrede 1 gol atan Akınhlar ikipci d 
rede de 3 gol yaparak oyunu 4-0 kazc 
mışlardır. 

Bundan sonra, da Düraspor B. tak , 
ile Akınspor B. takımı arasın.da yapı 
maçta hakim oynıyan Dura B. tak 
bir gol atarak oyunu 1-0 kazannuştır 

c. 

bir enstantane 



Yaz temizliği yapar
ken ev 
kadınına 

tavsiyeler .. 

Kış geçti .. Evde yaz temizliği yapıyor 
sunuz. Bozulmuş, lekelenmiş eşyayı gö
rünce canmız sıkılmasın, her şeyin bir 
çaresi var ... Bir defa da aşağıdaki tavsi
yeleri okuyunuz. Belki işinize yanyacak 
bir şeyler bulursunuz. 

-I-
Yağlıboya, lake, yahut cilfilı eşya üze· 

rindeki lekeler çok çirkin durur .• Bunla· 
n çıkarmak için, maden eşyayı cillla
makta kullandığımız mayii (mesela Ka-

l ol, Vim) kullanabilirsiniz. Mobilyanın • 
üzerine bu mayiden birkaç damla damla
tınız. Bir bez parçasile kuvvetlice oğuş 
turunuz, leke derhal çıkar. 

-ıı-

Süngerlerinizi fazla kullandınız.. !iyi
ce pislenmişler. Artık bunlar işe yaramaz 
diye atmyarmz. Suyu kaynatmız. İçerisi 
ne iki çorba kaşığı amonyak koyunuz. 
Kirli süngerleri üç saat bu suyun içeri
sinde bırakınız. Çıkardığınız vakit sun
gerlerin tertemiz olduğunu göreceksi-
ruz. 

-III-

Odanızı stisliyen alçıdan küçük büst
ler, heykelcikler kışın soba du.manile 
kirlenmiş, sararmış .. Soğuk suyun içeri
sine bir parça nişasta atınız. Bu nişasta 
lı suyu bir fırça ile heykelin üzerine sü
rünüz. Oğmadan bırakınız heykelin üze
rine kurusun. Heykeller kar gibi tetn4 
ve beyaz olur. 

-IV-

Sobanızı sildiniz, temizlediniz.. Fakat 
ateşi gösteren mika levhaları solmuş, ka
rarnuş .. "Seneye bu levhaları değiştir

mek lazım!., diyorsunuz. Hayır. Bir bez 
parçasını sirkeye batırınız. Sirkeli bezle 
bu mika lehvaları hafif hafif siliniz. Hem 
lekeler çıkar, hem de mikanın parlaklığr 
yerine gelir. 

-v-
Beyaz el çantanız, beyaz podösüet ke-

n l.IK~~Hffe\~ <®~~rE: 
üstteki tuvalet ağır saten Sire'den yapılmıştır. Kal 

ça üzerinden zarif bir şekilde etek kıvrılır. Göğüs üze

rindeki kıvrımlar fıldişinden büyükçe bir toka ile tuttu-

meriniz lekelenmiş .. Canınız sıkılmasın. rulmuştur. 

Bir yumurtanın akrm çalkalayınız. Bu- Alttaki tuvalet beyaz ve siyah krepdöşinden yapıl-

iFUV ~lb~iFlb~~ n 
kap ile örtülüdür. Omuzlar ufki bir pili ile tebarüz etti
rilmistir. 

Büyük resimdeki tuYalet emprime krepdöşinden 

yapılmıştır. Gkğsünde çok yukarıdan başlıyan sonra da 
bir kemer halinde aşağıya inen bir korsaj vardır. Model 
deki kap kadifedir. Omuzdaki pililer aşağıya kadar in

nunla çantaı;ıını21, yahut kemuinizi o.. mıştır. Elbisenin arkasında olan dekolte kısım kısa bir 
ğunuz .. Sonra kuru bir bezle iyice ku- ----=----------------:::-----:------------:--~---------

rulayıruz. -vr- Bacaklarınızın düzgün olması için 
mektedir. 

Lastik eşyalar lekelenirse bu lŞeleıi -----------., ne yapmalzsznzz? 
çıkarmak için saf üzüm sirkesi iTe oğ- Bütün kadınlar bacaklarının ince ve mz. Bacaklarınızı kaldmmz. Sonra bi-
mak kafidir. Oğarken sert bir küçük fır- çok muntazam olmasını isterler. Fakat ribirinden ayırınız. Aralarındaki açık-
ça kullanılırsa daha iyi olur. bir kısmının bacakları çarpıktır. Bazıla- lığı bozmamak şartile evvela sola, sonra 

-VII- rmm içeriye doğru büküktür. Bazıları sağa yatırınız. (10 defa) 
runki ise fazla ağır ve kalındır. -II-

Salondaki koltukların tahta yerlerini İnsanın vücudundaki kusurları gizle-
böcekler kemirmişler, ufak çizgiler, de- lemeğe çalışmaktan ise onları düzeltmeğe 
likler hasıl olmuş .. Çok çirkin duruyor, uğraşması daha uygun olur. Bilhassa 
üzülmeyiniz.. Evvela benzine batırılmış yazın bacaklardaki kusurların saklanma-
bir bez parçasile bu kısımlan iyice te- sı imkansız denecek kadar zordur. Kır 
mizleyiniz. Sonra J:ıir mantarı keten yağr · gezintilerinde, bilhassa banyolarda bu 
na batırınız, ve bu mantarı parmağınızın kusurlar derhal meydana çıkar. 
altına sıkıştırarak tahtanın çizgili, d~~ik Bacak çarptldıklarınm sebebi şudur: 
yerlerini kuvvetle oğunuz. Bacakların iç etleri yumuşaktır. Dış et-

leri ise yürümenin bütün hareketlerini 
yaptıkları için serttir. İşte bu sert etler 
bacab'l kendilerine doğru çekerler ve çar
pıklık yaparlar. 
Aşağıda tarif edeceğimiz dört hareketi 

hergün muntazaman yapacak olursanız 
banyo mevsimi gelinceye kadar bütün 
kusurların ortadan kalktığını görecek 
Ye bu neticeye siz de şaşacaksınız. 

-!-
Sırtüstü yatınız, kollarınızı yana açı .. 

Yere oturunuz. Ellerinizle zemine da
yanrnınz. İki bacağınızı yerden hafif 
hafif kaldırınız. Sonra bacaklarmm bi
ribirinden ayırınız; sonra yavaş yavaş .. 
yaklaştırınız (10 defa): 

-III-
Yere oturunuz elleriniz arkaya dayayı

nız. Bir bacağınızı bükünüz. Gererek bir 
denbire yukarıya kaldırınız. Bu kaldmş 
nekadar yüksek olursa o kadar iyidir. Ba 
cağınızı yere koyunuz ve ayni hareketi 
öbür bacağınızla yapınız. '(7 defa)' 

-ıv-

Ayağa kalkınız. Ellerinizi arkanızda 

çaprazlaymız. Bir ayağınızı mümkün 
olduğu kadar yukarıya kaldırınız. lki 
bacak arasındaki zaviye 90 derece olma· 
Iıdrr. Sonra kaldırdığınız ayağı indirip 
ötekini kaldırınız. [(5 defa)j 
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Kadın cazibesinin nelere kadir 
oldu~unu benden iqi bilirsiniz 

M.isa.flr, bir koltuğa oturmuşt-..ı. 1 
Stup da bir iskemle çekerek onun kar. 
ıısma. geçti: 

- Eh M. Lorber, yeni bir §eY mi 
var? 

- Evet, hem de mlihim. .• 
- Ye.t 
Bu mukaddime onun hiç de ho11una 

gitmemişti. Rahatının ka~masını iR • 
temi yordu. Lorber devam etti: 

- Fabrikaya biz.den birisini sok. 
manız lltzımgeliyor. 

- Ne diyorsıınuz '! 
- Evet. Sizin mevkiinize geçecek 

birisi ..• 
- Ne demek o? Öyle §eY olur mu? 

Imkam yok. 
- lmkfuısız şey olur mu? Ben size 

"lazmıgeliyor,, dedikten sonra tered. 
düde yer yok. Malum ya, emirler mü
nakaşa edilmez. 

- Peki ama, nasıl yapanz? 
- Tabii biraz güç e.rna, ne yapar-

sın, uğra§acağız. Bu iş her ay 3000 
frangı kolayca cebe atmaya benze. 
mez. 

Lorber odayı gözden geçiriyordu. 
Devam etti: 

- Bana. öyle geliyor ki, yakmda 
buraya veda edeceksin! 

- Niçin? Benden ne istiyorlar? Ben 
onlara ne yaptım? 
Ağlıyacak gibiydi. Lorber izahat 

verdi: 
- Senin gaşkmlığmı Pa.ristekiler 

bildikleri için ona göre plln hazırladı.. 
Jar, Kafam yoracak değilsin, sadece 
:verilen emirleri harf!Jyen yerine ge
tirmekten ba§ka yapacak i§ln yok. 
Şimdi kulakla.nm aç ve emirleri iyi 
dinle ..• 

- Peki. 
- Burada hem vatanda.şlarmm, 

hem de bizim adamımızsın. On beş se
nedenberi bizim hesa".ınıza onlara i. 
hanet ediyorsun. Bugün bizim için bli· 
yilk bir iş var. Sen de bu sayede se. 
nelerdir tahakkuk ettircmediğin ga • 
yeni hakikat sahasına çıkarabilecek -
sin. Cüzdanımda epey para var. bili
yor musun? 

Stup uaşkm Ş8.§kın ona bakıyordu. 
Lorberin elini cebine atıp dolgun bir 
cüzdan çıkardığım, sonra. içinden bi
ner franklık banknotlar alıp masanın 
üstüne koy~ğunu gördU. Lorber bir 
banka gi§esinde, para. sayan veznedar 
gibi paraları birer birer sayarak an. 
!atıyordu: 

- Üçl. .. Bizden biri Lüneburgda 
bekliyor. Yedi!... Beraber gidip Qnun
la buluşacağız ... On beş!... Siz onu ya. 
kın akrabalarınız.dan biri diye tanıta. 
caksmız. Yirmi!. 

Lorber bJnlik banknotları onar ta· 
neden iki deste yaptıktan sonra Stup-

-118-
un önUn_, itti. Bir yandan sıymaya 
devam ediyordu: 

- Adamımız buraya girdikten beş 
altı gUn sonra ... 27 !... siz birdenbire 
hastalanırsınız. 

- Ne? Hastalanır mıyım? Ben mi? 
- Evet siz ... 32! ... Tehlikeli bir has-

talık değil ..• 40! ... Sizi kuvvetten dU. 
§ilrecek ve on gUn kadar yatırmaya. 
kafi gelecek bir toz alacaksınız. 50! .. 

Masanın üzerinde onar banknotluk 
beş deste birikmiştl Lorber cüzdanı 
cebine yerleştirdikten sonra, bu de • 
metleri Stup'un haris bakışlarından 

muhafaza etmek istermiş gibi, sağ e
lini paraların üstUne koydu. 

- Umumt zaaf, baş dönmeleri ve 
saire ... General lzenştayn sadık ada
mının sıhhatinden endişeye düşerek 

hemen müessese doktorunu göndere • 
cek. Onun bir §eY farketmesine imkb 
yok. Rol yapacak değilsin azizim 
Stup, işi kendi haline bırak k!fi... 

Stup korku ve endiŞe ile sordu: 
- Şu halde sahiden liasta olacağım 

demek? 
Lorberin eli altında. duran paralara 

göz ucuyla bakıp derin bir göğUs ge. 
çirdikten sonra, muhatabının cevab 
vermesine meydan bırakmadan, ilAve 
etti: 

- Altmış bine çıkamaz mısmız? 
- 75 bine kadar bile sıkarız. 

Şeflerim bunun a.za.ınt had olduğunu 
bildirmişlerdi. Elli bin şimdi, peşinen, 
yirmi beş bini de cenubi Fransaya gel
diğiıı ~wt. .. Olclu. mu.? .. 

up~ gözleri 43evinçle parladı. 
Son bir tereddüdü müteakip elini u. 
zattı, Lorberin elini sıktı: 

- Anlaştık. Fakat tehlike büyilk, 
i§ belli olursa beni ... 

- Uzun söze ltizum yok. Münak~a. 
edecek değiliz. Şimdi işten konuşalım. 

Doktor seni muayene edince hemen 
şöyle bir teşhis koyacak! kansızlık, 

kalp zafiyeti... Vereceği ilaçlar da 
malum: kuvvet il~çları, glisero • fos
fat, arsenik mürekkebatı ve saire ... 
Sen bu ilAç1arı kullanmıyacaksın. 

Doktor her gün gelecek ve vaziyetinde 
değişiklik görmeyince, tebdilihava.dan 
ve devamlı bir istirahat !Uzum.undan 
bahsedecek. Meharet ve kurnazlığını o 
zaman göstereceksin. Uf arasmda, 
"Ah! diyeceksin, Fransnnm cenubuna. 
gidebilseydim ..• Harpte esirken örada 
iyi olmu~tum. Orada bir müddet tal. 
sam sıhhatimi tekrar elde edeceğime 
eminim ama ... ,, 

Doktoru davan lehine kazanmca 
mesele halledilmiş demektir. Bizzat 
general izin verecek. Ha. aklıma. gel. 
mişken söyliyeyiın: seni mua.yene et. 
tiğl zaman doktorun suratına bakıp 
da manalar çıkarma ... O seni belki de 

.mol•OOf3!11llkfiili) ıP ıV E l F !AıCfl tJIU]t•J~ITJ :U iMl• lf 

O OKTOR Nedim'le Nimetin beklenmiyen akıbete uğra.. 
malan, yalnız İrfan Paşa ailesini sarsmadı. Doktor ll· 

hami Paşa evi de a.ltilst oldu. tlhnmi Paşanın dul karısı Refika 
için kızı Nimeti kaybetmesi, bir evlat kayıbından çok bir gelir 
kayıbrydı. Bu yuzden uğradığı felaket hiç de İrfan Paşalarm· 
kine benzemiyordu. 

ölüme mahkO.m sa.nacak ama korkma,. 
llflcm tesiriyle öyle görüiıecekslıı.. 
Yoksa dediğim gibi tehlike yok. 

- Benim yerime kim gelecek? 
- Bizden biri tabii... Sen ilacı al-

mazdan dört beş gUn evvel - yani bu 
gece • o buraya gelecek. Hastalan.. 
mazdan önce sen onu generale methe. 
deceksfn, namuslu, kendi halinde, va. 
tanperver biri olduğunu söyliyecek
sin. Onun elinde muntazam evrak, 
"temiz kan,, Alman olduğunu ispat e
den vesikalar, harpte yararlıklarıru 

anla.tan k~ğıtlar bulunacak. Akraban 
da olunca ve sen şerefinle onun hare. 
kAtını tekeffül ettikten sonra mesele 
kalmıyaca.k. 

- Şimdi nerede bu adam? 
- Luneburgda bizi bekliyor; bir o-

telde ... Bu ak§am üçümüz orada bere.. 
berce yemek yiyeceğiz. Gece onunla 
beraber buraya döneceksin. Misafirin 
burada, senin pavyonunda yatacak. 
Oyun oynamıya kalkayım deme. Se. 
nelerdenberi yaptıklarım, hizmetimiz. 
de çalıştığım ispat edecek elimizde 
bol bol vesika var. Bunları generale 
yollamak mahvın için yeter de artar 
bile ... Artık geri dönemezsin. Ne der
sek yapmak mecburiyetindesin. 

-X-
- Ne, nasıl azizim general, tecrübe. 

lerden memnun musunuz? 
- Memnun olmak da söz mü? Fev

kalAde intibalarla. Berline dönilyo
nun; Hemen yann, harbiye namnu 
. ~aret edip ::uçan torpil;1 ve ".stabi
lizatör,, tecrübelerinin son safh~mı 
a.nlataca.ğmı. 

General fon Rogviç'in otomobili ge. 
celeyin, süratle, yol alıyordu. Gene
ral lzenştayn misafirini LUneburga 
kadar uğurlamak istemişti. İçinde 
yüzb~ı fon Ştrammer ile mUlazim fon 
Kaşrild bulunan diğer bir araba, ge. 
neral lzenştayn'm otomobili geriden 
geliyordu. 

Tecrübelerden sonra direktör, bir 
akşam yemeği vermiş, buna "sırf Al. 
mantar arasında bir toplantı olduğu 
için,. kaydiyle mühendis Da.nyel Gu· 
de davet edilmemişti. Jertrüdün bu. 
lunduğu ziyafet, bu sebeble mfila..zim 
fon Kaşrlld'in pek ho&una gitmişti. 

Sa.at on ikiye doğru toplantı dağıl
mış, general fon Rogviç herkesle ve. 
dalaşarak otomobiline binmişti. 

"Mersedes" in sol tataf ma oturm~ 
olan lzenştayn birden: 

- Sormayı unutuyordum, dedi, 
Fransız mühendisini tecrübeler esna • 
sında. tetkik ettiniz mi? Fikriniz ne? 

- Filhakika, kendisine dikkatle 
baktım. Tecrübeler esnasmda yUzUnde 
dUşüncclerini ihsas edecek herhangi 
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Esrarengiz adam 
çnınıdel!<D D-avırerııs klmdDır? . . .. 

Çin devlet adamları, yabancı 
devletlerle olan horict mUna
sebetJere dair meselelerde onun 
reyini almadan ; iş gUrmlyorlar 

Son gfinlerde, yabancı gazetelerin Çi-ı memleket müdafaası etra.fmda birleı
ne dair neşrettikleri haberlar a.rasm· melerin.i tavsJye eder. 
da hiç kimsenin bilmediği bir lngill· Çinlller bu adamdan · bahsederken 
zin a.dı karışryor: "'o bir yabancıdır, derler, fakat bir 

"ç· rdul ba.e lrumandam ma- Çinli gibi memleketimizin muk:adde--
reşal ~. ;:Y. Şek tayyare ile Ja- ratile alikadar oluyor, bizim içinken· 

h tl .. . d t be be . dini tehlikeye sokuyor.,, 
pon a arı uzerm en uç u, ra rm V b _..A __ h k tinde . . esonra ua~ aree n 
de karısı ve Çin hükfunetı nezdinde b. tan lik d 1 k 1 A lı ·· · ·· ·· V H D~-u ır va perver ers çı anr ar: .vrupa muşavır mosyo • . vılU'«Ao "0 b. b ld w bald I"'; .. i . , ır ya ancı o ugu e ~~ çın 
bulunuyordu. kendini tehlikeye sokarken bizim ken 

Bu adam kimdir? dl memleketiınJz uğrunda. fednk!rlık:· 
Niçin, Çin davası uğrunda haya- t.an çeklnınemiz ayıp olmaz mı?,, 

tım tahlikeye koyacak kadar ileri gi- Donald ne paraya, ne de eöhtete 
diyor? Mukadderatım Çinin taliine ehemmiyet vermez adamdır. Geçtiği emv 
niçin bağışlamıştır? kiler ve gördüğü Jşler ytlzllnden ~k 

Dona!~ Avustralyalı bir gazeteci· büyUk bir servete malik olmak her va.. 
d\r. Yirmi beş yaşındadır. Çinde çı· kit elinde idi. Fakat o hiçbir gUn pa.• 
kıuı bir gazetenin yazı işleri mUdürü- ra kazanmağı düşünmemle, geçtiği 
dfir. Söylediklerine bakıl1?'8a sırf se- mevkilerden cebi boe olarak ayrıl· 
ys.hat maksadile Çine gelmiş, fakat mıştır. Donald mahir bir diplomattJ:r. 
Çin se.natma meclnp olmuş ve bir c;.a. da •• Memlekette bir tefrika uyandı· 

ha Çinden ayrılmamıştır. ' rabilecek birçok cereyanların önüne 

Bu adam seneler geçtikçe Çine da
ha fazla bağlanmış, Çin cumhuriyeti
nin müessisi olan Sun • Yat • Senin 
husus! ktibi olmuetur; o gUnden son
rn Çinin dahili ve harict harplerine 
iştirak etmi~ ve çok ehemmiyetli vazi 
f el eri üzerine almı§tır. 

BugUn b akiki bir Çinliden farksız
dır. Çin devlet adamları, Japonya ve 
diğer devletlerle olan harict münase
betlere dair meselelerde Dorialdm re
yini sormadan ig görem.zeler. Çin ga· 
zetelerinin neşriyatı tamamJle bu ada· 
mm murakabesi altmdadır; Çinliler 
I\onaldm heyecanlı nutuklarını bir 
vatandaşı dinler gibi hürmetle .dlnler
for. Donald bütt\n nutuklarında. Japon 
empeıiyalfmıl lhttraıstarını anl.a'tır, 
t~hıik:eıkin~ te§rlli eder: · Çiriliiere 

seçebilmiş bir diplomat.. 
O yalnız bu i§lerle uğraşmaz.. Be

raber çalı§tığı Çin devlet adam.Iarmm 
sıhhatile de a.lft.kadar olur .• 

Birl(aç sene evvel mareşal Şang .. 
· Sö - Liyengin lktısat müşaviri olarak 
ça.lıgırken mare§alı afyondan vazge
çinneğe muvaffak olmUitur. Donalı! 
yalnız başına meydanlarda ve çarşı
larda dolaşırken önilnde hürmetle 
eğilirler .. Bazan kendi büyüklerinken 
esirgedikleri hürmeti bu adama ibzal 
ederler. 

Donald Çinlilerden biraz çekinge.n 
yaıar •• lçtimalard& bulunmaz, otomo
bil bile almamıgtır. 

ı;>onaldm Çinde ufacık bir çiftliği 

viı.rdı. Burada mütevazi bir çiftçi ~
bl çalışıyordu. Fakat Japon tayyareıe-
ri bu ç~tllğin altını üstO.ne getiı'dı1er. 

bir aksüiam.el farketmedlın.. ke§[etmekte güçlük çekmedim. 
- Çünkü ortada. değı§en bir vaziyet - Matmaz.el Jertrüde doğrusu.. 

var. Az kaldı size söylemeyi unuta. SözilnU tamamlıyamadı, bir sademe 
caktnn, sebebi de içtiğimiz §atab... generali, arkadqınm üzerine atmıştı. 

- Fevkalade es.raptı doğrusu! Fon Rogviç, alddetli bir fren yap-
- Evet. Ne diyordum, vaziyet de.. tıktan sonra, arabayı düzelten goföre, 

ğişti. Ben de zaten yeni öğrendim, ak- arkadan hiddetle bağırdı: 
şam yemeğinden evvel Jertrüd söyle- - Sersem! Virajlarda daha yav&,3 
di, çok sevinçliydi kızcağız... Bizim gitsene... Hem o iki yolcuyu ezecek, 
Fransız, "uçan torpil,, cihazı için. ça.. hem de bizim ka.famııı patlatacaktm. 
lışmayı kabul etmig. Sarhoş musun yoksa! 

- Yok canım! * * • 
- Evet, evet... Size kızmıdan duy- Alman askeri istihbarat te§kilAtı 

duklarımı tekrar ediyorum.. reisinin gördUğU iki adam, köşedeki 
- Peki ama ,kararını 8.ni surette bir evin duvarma. adeti yapışmıılar-

değiştirmesinin sebebi? dr; Ba.atakl Mersedee, onun yirmi 
lzenştayn manalı manalı göz kırpa. metre kadar pe§inden de gerideki oto-· 

rak cevab verdi: mobil geçince yolculardan biri söy. 
- Bana bu suali soran istihbarat 1 lendi: 

teşkilfttı reisi mi? Halbuki ka.dm ca- \ - Hayvanlar! 
zibesinin nelere kadir olduğunu siz Otomobildekileri tanımı& olen öt&o 
benden herhalde daha iyi bilirsiniz. ki: 
Maaınafih mühendis, kızıma, bu kara. - Bizden geliyorlar, dedi. 
rı vermesindeki saikleri anlatmış de. - Tebrik ederim, otomobil kulla. 
ğildir. Kızım da kullandığı tabiyeye n.I§ları harikulade! 
dair bana bir şey söylemedi. Fakat (Devamt var) 

, . ·y B A 'N C·I' D'I L!L E RIE: :N A '.KIL i ı HA K:K I' M A 'H Z ın .a Ql:JI: 

. 

Refika, ince bacaklı, ördek yUrUyUşlü ahl~ksız kadına yüz 
vermek istemiyor, onun kendisini affettireceğini söylediği ha· 
berlerinin sırf yilzUne kapanan hacet kapısını tekrar açmaIC 
için tarafmdan uydurulmU§ ola.cağına. kani bulunuyordu. 

- İşin acele değilse beni dinlemeni istiyecektim. 
- Söz vermi§tim; çıkmak mecburiyetindeyim. 

Hayatta yapayalnız kalmıştı. Yalnız kalmanın, bilhasaa ha
kiki bir ihtiyaç içine düşmenin ne demek olduğunu kısa bir za. 
manda anlıyan Refi~a Hanıın, döğünüyordu. Fakat elinden ne 
gelirdi artık ... UzüntU kaynağının Nimeti Doktor Nedimle ev· 
lendirmemesinden geldiği malfımdu. Vaktiyle kızının bu arzu
suna mümanaat etmemiş bulunsaydı, para hırsryla yanıp tu
tuştuğu o sıralarda da bugünkü gibi makul dUşUnebilseydi, 
bunların hiçbiri olmıyacak, bu fel~ketle karşılaşmıyacaktr. 
Bununla beraber Refika Hanım, kabahatin en bUyUğünü Lnt. 
fiyede buluyordu. Gerçi, k17.m1 zengin bir kocaya vermekte bU· 
yUk yararlık göstermişti. Fakat diğer taraftan da kızının Dok
tor Nedimle alakasını kesmesine çalrşacak yerde, onların ko
nuşmasını, buluşmasını kolaylaştmnaktan çekinmemişti. 

HABERiN EDEBi l"~l"lUKASI: 7 5 - Kime gidecektin? 

Refika Hanım, cinayetin işlendiği güne kadar, Lntfiyenin 
evini, bu iki sevgiliye bir a~k yuvası yapacak derecede işi ne. 
rJye göttı.rdilğünii bilmiyordu. Bunu öğrendiği gün, kızının ölU· 
mn acısı u<osmda ona diş gıcırdatmaktan kendini alamadı. tık 
gördüğü giin de gözi\nü yumup ağzını açtı. Diline geleni söy
ledi. !~bu ~afhaya gelip dayandıktan sonra ne söylese boştu. 
Bu kendisini üzmekten, büsbütün hara.b olmaktan ba§ka bir 

Yazan: Hasaıliil ~asnm Us 
§eye yaranuyacaktı. Kısaca hareket etti. Kapıyı açıp neza-
ketle yol gösterdi. .. 

Günler geçtiği halde, Lfıtfiyenin bir daha. Refika. Hanıma. 
uğramaması gösterdiği nezaketin manasını anladığına delildi. 

o gUn, öğleden sonra, biraz açılmak ve kendisini büsbütün 
sıkan yalnızlıktan kurtulmak için, dostlarından Şükran Ha. 
nımlara gitmeye hazırla.nan Refikıı Haomı, tam evden çıkaca· 
ğı srrada. aldandığını yüzüne vuran bir ziyaretle kar§ılaştı: 

Lutf~ye Hannn gelmi§ti. Daha kapıdan girer girmez: 
- &mi beklemi_yordun değil mi kardeşim, - dedi. Ben kapı

dan kov&ını icabında, damdan giren cinstenimdir. Bana . kız. 
makta yerden göke kadar haklısın ama, şimdi sruıa vereceğim 
haberlerle kendimi affettireceğimi sanıyorum. (Refika hanı

mın dışarıya çıkmak tızcre hazırlanmış olduğu.nun farkına va
rarak) Ne o. Dışarıya mı çıkacaktın? 

- Evet, dışarıya çıkacaktım. 

- Şükran Hanımlara .. 
- Ben de mühim bir yere sandım. Oraya. istediğin zaman 

gidebilirsin. 
Refika Ha.nıın, Şükran Hanımlara dediğine adet! pişman 

olmuştu. Lfitfiyenin onları çok iyi ta.rudığnu düşünememişti. 
- Vereceğin haber uzun eürmiyecekee ...• demek zaruretin• 

de kaldı. 
Refika Hanım somurtkan yüzüyle önden, Lntfiye pişkin 

tavrıyla arkada.11 yürüdüler. Misafir odasına girdikleri sırada. 
o, Uzerindeki maşlahını ev sahibinden önce çıkarmıştı. 

Lutfiye koltuklardan birisine otururken: 
- Şimdi beni dinledikten sonra verdiğim haberden mem

nun olduğunu bana söylemekten çekimniyeceğine de eminim, 
- dedi. 

- DinJiyorum, 
- Yoo! Böyle ayakta olmaz. Sen de benim gibi şöyle otur 

bakalım. 

Lütfiyede, kendisini affettirmeye ,ielmiş bir kadm hali~ 
ğil, bir ev sahibi hali vard:rc 



K OM!SER Gillel. ,...ıtı tramva
ymda phnı;a .,,.. bir durak· 

ladJ. Salda bir bhw. IDkla bir kahve. 
Acaba balJlisi? 

Nehir boyuma aia büriim~u. lDllD. 
OG bllf Em 6t8Ji bile 9Dr farkediyorda. 
Kcımm, Javel n1ıtımmı aeçip dükkln· 
1arm levbalanm okudu. 

- -Unuf:mabenl,, kahvesi... Burası o
lacak. 
ı~ lirinci yQsüne kahve ve alkol ko

kulan ile bnpk sıcak bir hava vurdu. 
Gece. On ikiyi Yinni pçiyor. Tam ya. 

mn için llt'ıdelmillercfi. 
Kahve pnonu, c:eketinl ÇlkanmJ. ac. 

çesiz ayakkablanm, silrilldiye sfirBldiye 
geliyordu. Gilles: 

- Gayet koyu bir kahve, dedi. Biraz 
süt korsunuz. 

Soma cebidden bir ak§am paetesi ÇI• 

kanp kelime bulmacasını halle bafladı. 
Yanım bel seçe ganon iakemteleri top 

layıp dipteki masaların üzerine yJimlla 
baaladı-

- Saat kaçta kapıyoraunm? 
- Birde. bayım. 
TergAhta oturan kadm uyanmq, çek· 

mecedrJd tel 1epetler içinde ltiriken pa. 
rayı sayıyordu. Komi9fl' içinden: "4<>n 
dakika daha bekler. liderim .• dedi. f • • • 
T AM o urada hafif bir aürültü oldu. 

Açılan kapıdan içeri IOluk bir ba· 
va lirdi. komiserin annncte uzun bir P'I· 
ıe belirdi. 

- Afedersiniz. pç kaldan. 
- Ne ıaran var? ben de oimdi aelmit-

tim. 
Yeni plen adam bir iskemle çekip ko

miaerin karpsma oturdu. Kna, liarmll 
bıyJklarmda kıralı damlaları parlıyordu. 

Ganon elinde bir tabak ve bir bQyQk 
bardak bira ile geldi. 

- Her ıamanki aıl>i, delil mi? 
- Her zamanki pbi. Lui. Soluk etle 

bira. 
- Siz buraya her akpm mı pliyonu

nus? 
- Hemen hemen her alqam. Evim tu

raaktadır. Alqam yemeli yemedflim I· 
çin bu vüft ... 

Hayli eskimİf, fakat temiz ppkasım 
iakemleye koYJl1UI alımµ kuruluror· 

- H'ıç. Hep _. .... 
Komisere dolru elilip ıöıüYlt. ~ 

taki kadmJ ipret ederek: 
- Karpki evin kapıcısmdan bin §eY• 

ler ölrendim ama bunlan dışarıda ko
nu§UI'UZ. dedi. tki üç dakikada )'erim. 
çıkanı. 

Diflerlne pek sert gelen elEwii nrilt
kiilltla çiğniyor, onu ulatmak ister li· 
bi her lokmada bir yudum da bira içi· 
Yordu. 

- Sizin orkestra iyi gidiyor mu? 
Gilles. adamalıı fazla acele etmesin, 

lokmalanm çilr~ yutmaam .diye 
ar. açmak istirordu-.oteki: 

- Fena delil. dedi. Bittabi hep en a. 
pğı ler çalıyonunuı. Radyo eayaln 
de kapıcı kadmlar bı1e artık Beethoven 
dinlemele ba~adılar ama biz kahvede 
hafif operet musiJdııılnden biraz yukarı 
çıktık mı ... 

Bir auinoda çatııa idi. 
• • • 

D IŞARIDA sis san bir renk almıfb. 
Traiımıy lstayonundan, birer aet 

ıe 11bi, bir takJm yolculaİ' çıkıyor, 1ciml 
o tarafa. kimi ba tarafa dalJlıp cidiyor· 
lmdı. 

Gillel, çalaıaıim koruna girip !Ol'du: 
- Ne taraftan? 
- Konvansayon aokaltm takip edıp 

aonra sala dönecelis. 
Bir otobüs gQrült(lsQ, bir fren ııcırtı· 

• duyuldu. Onlar kesilince tomieer tek
rar IDldu: 

- Ne baber var? 
- Her pce bOdıum katında bir takım 

itler ~ut- Ne okluiUnu bilen 
Yok. Hava deJllini bir tahta kapakla sım 
sıla kapamış. ıpk ~. Ama 
kapıa kadım kaU olarak söylüyor: içe
riden ayak sesleri. bir takan gQrOltüler 
duyuluyormuş. 

Gayet yavaı tconu,uyordu, komise· 
rin kulalına eôyler ıibi ... 

- Her cece mi? 
- Bilmem ama öyle olacak. 
- Eve siren çıkan oluyor mu imif? 
- Ha)'U'. Yalnız bir iki dtfa eve li· 
~ Qç 1Mlf kiti a&mfiller; onlar da ya
rını sat wya n çeyrek saat IOftnl ç11c. 
ınqlar. 

Bunlar pek mObbem eeyler. Ya 81-

IQlER-~,, .... u 

Bir fanliik lıikil/e 
-Buyurun. 
- Sis 6nden cidin. ben arkanudan ae-

UJoram. • 
Şipnan herif iQIOmledi: 

.._ ___ _ 
SOGUK 

Yazan 

Jacqu.es 

Decrest 

Çeviren 

Nurullah Ataç 

ıiD evde? ~ akpmdanberi bit 
oeY olmadı mı? 

- ffayu', olmadı ••• Ama aten ba ak· 
pm ıeleceii kararlqtınl~. Hele bir
u durun. .. 

Bir aokalm batında durmuotu. 
- Beraber airmesek daha iyi olur. 

dedi. Benim yalmz olmlllınulr a&tn
at belki yakan çdanu! Sb 6nden buyu
nm. ı• numara. Kaplaya benim adlım 
IGyleniııb: Mlkfi6. .. 

- Admrlı' mmtar muyum? 
- D&dOncfl katta IOD kapı. Beni 18• 

baJddlı beklertıı- timdi plirim. Blant 
~. kapıyı çalsanız da açma. 
-Mi. 
Gilles birkaç adım yürüdü. Evlerin 

numaralamu pe:k iyi seçenıiyordu. So-

-~f! 

~ 

• 

- 1. 
• • • 

• 

hm l51rendim. Bana cidip bir talmn def. 
teri• yazdılmı IÖ')'lilyordu... Kmm o 
iee baŞadıiJ zaman ben çok basta idim. 

-Ya? 
- Çok fena bir halde idim. Elimi• 

avucumuzda biç bir teY bhmunqtı. Kı
IJlll olmasaydı. .. 

Eli ile bir 191i keaer 1ibi bir ipret yap
tı. 

- Perde inmittil Blant'm biç para 
kalmamlftl~ ne bana bakmak ~ ne de 
brnmı do)'urmak için. YL iti yapacak. 
)'Bhut ildmis de 6lecektik. ZanıMerim 

Blant yalım oJlaydı 6lmell tercih eder
di. Bilsem ben de tercih ederdim. Fakat 
haberim olmadı. o kadar, halsiz her· 
~ o kadar uzaktım ki ... J{ızımm 
ölüler odası hademesi olduğunu, tama· 
••Jlb•eı•.. ••• eeıır11ar.: Mılar 
............... adlmt- ....... 

......... lgln'. l •fılir :...,..,. llNbll· Bir mGddet austular. Sonra komıter 
eli. Yamlnıamat için bpdan 181· aordu. 
mala karar vetdl. - Ya öteki? O, nereden haber abml? 

10 ... 12. •• t,ıe bu fN olacak. - M. Veman mı? .. Bilir misiyim? Oteki 
Bitu arkadan bir ayak sesi duydu. rıiıı berikinin dedikodusundan bittabi 

Hiç ;tpbesiJ ıeten biri vardı. Durup dön Blan§ kimseye bir ~ al'>ylememieti
dO. Karp kalchnmda alçak bir evin Fakat bundan on ~ gün evvel. bizim 
c61gesini. bir de dtmir pannakbk &ördO. 90kaktaki manavın km kendini nebire 
Ayak &esleri hlll devam ediyordu: Bo- atıp öldü. Babası morga cidinte cesedi, 
luk. hiç delilmiyen, ta uzaktan gelen bir dolaptan Blanş çıkannıo. Ondan sonra 
dinamo &irWtOsO libi hayal meyal... mahallede atrenmiyen kalmadı •• 

Acaba o prip adam ne diye ölü satın Mildiö susup eli ile bir ipret yaptı ve 
•imala kalkmqtı? fısıldıyarak: 

Gillel hafif~ titredi. Hi~ tüPhesiı ya - Susun. dedi, geldi. 
soluktan. ya YorlUnluktan. Gilles hiçbir ayak sesi duymamqtı. 

Kapmm dQlmesini baitJ. - Simdi merdivenleri çıkıyor. Benim 
• • • kulalmı çok iyi duyar. Mesltk icabı ... 

1 ÇERi önce Mildi6 lireti. Ayaklan- Bir dakika bile ıecmedi. kapJya usulca 
nın ucuna basarak, o kadar hafif wruldu. ÇalıJa hemen kalktı ve: 

yürilyordu ki hiçbir 11e1 duymak kabil - Gidiyorum, dedi, siz hiç aes çıkar· 
delildi. Yawp: mayın. 

- Blant uyanmasın. dedi. Sonra bir· Yemek odasının kapımu açık bırakıp 
daha uyuyamıyor. çıktı. 

Aplacblnu bafi:t1e iprtt edip Gilla de • • • 
ayaklarmm UC1ılnl basarak yQrOmele Yeni gelen adam gürültü etmemek için 
h111adJ. ÇaJalCl bir kapı açtı, elektrik çok dikkat ediyordu ama soluk soluia 
d~ni çevirdi ve lcomiaeri içeri aldı. idi. Oturduiu zaman da sandalye p:ır-

- Sla bOr1e yatak odama alchlmı i· dadı. Herhalde bu ''M. V ensan,, filmaD 
için affmm rica ederim. dedi. Ne yapa. bir adam oJacaktL 
yım? Ev ede dar, Qç oda.. - iyice düf(lndünüz mü, M. Mildiöl 

M 1diö'nQn ~le hali vakti y«inde, - Doirusu sizin itleriniıe karipnak 
hattA ıeng\n bir adanı oldulu. iyi Y,afl• istemem. Herkesin bapndaki dert kendi· 
masanı bildili. şimdi de dOftitlü lefa· ne yetiyor.~ akpm plip de bana. 
Jetin mütaade ettiif nilbette pne iyi bir ceset istediliniıi eöyledilinb zaman 
yapımla çalqblı ~ dolrusu ~ ppıdmı. ne diyecelimi bf. 

- Buymım. Cipra Jçma misini;? lemedim ... 
Paltosunu bir 1qeye a!IJ) geldi. - Farkındayım. Bana bir blkıpım 
- Onu yemek odasına a1aca1ım- Bu vardı kit 

kapıyı açık brrakıron, bütün söyledik·, ''M. Vensan .. neoeH gözükmele çalıtr· 
lerini mu-anmıı. yordu: 

Gflle5: - Ne yapaymı? lnsanm kcJmeUsumm 
- Münasip! deyip bir koltuia oturdu, km daima öHllet odasında çaJipnU. 

bir dgara yaktı. Sonra: Mildl6, pkayı tesmek istec61frıl p 
- Size bir şey IOl'tlcaltm. dedi. teren bir tavırla cevap Verdi: 
- Emredeniniı. - Bana bel bin frank teklif ettiniz. 
- Kmmı o işi nmdftı balda ve.. Benim için bu kadar paramn ldeta bir 
Mitdi6 acı bir gftlilmseme De: servet saydacalmJ sizden cislemedblL 
- ... ve bu I~ clrwsine na!qf müsaade Birkaç gQn dotQmnek için mOYadt iste-

ettlnfl? ~ <Wr1 mi. M. Gll· dim. DQfOndüm... 
les? Ona nasıl ımı..ade etttı]ime '811· - Nihayet aiti bin frank veririm! 
}'Ol'SUllUI.. Ama fazlasına cidemem,. 

- Ne yalan söyli~?. - Ben §imdi para bahsi etmiyorum. 
- Ha&erim )'Cktu. Çok IDIU'a itin • Bam. iiOy(l ne yapantlmm ~ 

A 
- Anlapldı! Peki ben önden cideyim... 

Ama nafile korfmycnmm. Gerçi ben 
6Ul artyorum ama öyle insan ölcfflrmele 
alJrmadım. 

GiDes cevap vennedi; M. Vemıan'm 
arkamndan yGı&dCt; lraranbk bir odaya 

ıtrdiler: herbaJde -- salon o1ac:aktı. 
lçeride. bodrum katpıdan selen cftnaım 
&Gr0lt6s6 d8ba lmnetle ~-

- Slıl hemen laboratuvarıma ~ 
ytm. Daha iyi anlarmm. 

- Buyurun. 
Bdyilk, bembeyaı bir oda. Mavi am

puller içeriyi ldeta gündüz aibi aydm
latmqtJ. Birtakım fieeJer, inbikler. A· 
letler. Bir k~ de. Ozerine fişler, doe
yalar Yilıhml bir masa. 

-Buyurun.oturun. 
Gilles etrafına babmyordu, uyamk 

oldulundan. ra,a ı&medilfnden pek e
min delildi. M. Vensan ona bir müddet 
baktı, aonra gillerek: 

- Merak etmeyin, dedi, deli delı1iml 
klmyaaerim. Mektepten ildncllilde çık· 
tım. Senesi llzDD delil. bayii zaman ol
du... ()yle manyak da delilim. Ben de 
herkes albl yapımı. Haftada iki defa 
at yln§larma cider, öl1eyfn biftelimi 
yer, JU p1ince de olta ile balık tuta
rım ••. Kendi itimle meecuınm. itte o ta-
dar •.• 

nil hiçbir cevap ftldll!GL.. Arlcasm:laki cıeketin bam olarak alm-
"M. Vensann yerinden bir kanıldadı: dılı belli lcB ama yepyeni kU. Boymmda 
- Siz arama ne bnp,anama? 0, penbe bir papbon boyanbelı vardı. 

benim ifhn. Ben sbıe, kimin oldUIOntı Gillea henüz itin aslmı anlıma11utfı: 
bihnectfiinlı bir ceset lçiıı altı bin &ant - ltinille ~ ama llinls m-
tetllf ediyordum da • ame nu1amyor- dir? 
lllllUL. - Anlata:run. 

Birden durdu • • • • 
Kar1111ndül kapı yaftf 18"1 ap1I- M VENSAN IDlllll ..... Gtm1111Jto 

)'Ordu: • tu. Ayak .,.t OltOne atb ve bir 
- Safa pldiniz, Möl)'6 Vensan... abanos kalıt blecikle oymyarü 1616-

• • • Dl haaladl: 
#!!!!!!. tt.I.ES yandmamqıl:ı. Herif hayli 
~ ....... nch: Y1IVll'IK bir yOs. kal· 
lak bıyıklar, c:ıenup tarafı ahalfslnde çok 
rastae1inm kestane pıer. Komiser, kar
pmdakinhı ne için pldilini bilme9e o
nu St}'Yll' bir komisyoncu sanırdı. 

.~........, q ,,,,....,.,. 

dalf'allll: 
-Fakat ben. .. 
Birden brbmm belldi. oturdu. çat. 

IJCl1B fUmala ...... 
- Meleı' bilim koqu fu1a pvae 

lmlt- Zaten ben• çalgıa kısmından daima 
filphe ederdim. .. 

Komiser hiç teltt eseri gastermeden o
turdu ve: 

- Siz de, dedi, ölQ ticaretinin serbest 
olmac:blmı ~iydiniz. Çok mflte
essifim ama demin size M. Mildi6'nibı 
aordUlu suali ben de tekrar edeatim. 
Şipnan herif biran kafa tutmak iste

di. Fakat &Werinln mOtemadiyen kpr· 
damasm1an ne kadar tellıta oldulu 'l>eJ. 
it idi. Homurdanır cibi bir sesle sordu: 
-Ne hakla? 
- Ben, AdU Zabıta mmıurlanndan 

Gilles. 
M. Vensan, taaa:übünii IÖlleRD bir 

nbkla: 
- Yal dedi. Sisin bahsinin çok ctuy. 

dum. Benim için mi böyle rahata okfu. 
nm? 

- Estalfurullah. sizin için pldim 
M. Vensan biru tereddilt pçirdi, IDD

ra birdenbiıe kalktı. Mildi6 onu tutmak 
ister cibl harekette bulundu. 

- Gelin cidelim. 
Komiser yerinden kmııldamakmm 

eordu: 
- Nereye gidelim? 
- Bisim eve. Karpda. Bir ktre keneli 

Plerfniıle .,..an. Anlatsam anlama-
mm. 

- Peki, pwtm. 
M. Venaan komiserin cevabım bile 

beklemeden 90faya çıkmqtı. Birden tm. 
nOp: 

- Ama yalnız celin, dedi... ÇalgıCIYJ 
istemem. 

Glllfs. Mildi6•ye eliyle ipret edip: 
- Peki. dedi. 
Herhalde pek hlllı yürilmüı. gQrültil 

etmft olw:alclar ki kapmm arkasından 
bir çıllık. bir kadın eesi duyuldu: 

- &ba. .. Baba... 
Mildiö hemen içeri atıldı: 
- Buradayım. yavrum. koitım. 

• • • 
lyi yailanm11. biç 1e1 çıJcanmyan bir 

kapı. Uç hesamalcbk bir merdiven. M. 
VeDllll kmdaeıe Jd IN•dL 

- Siz de bilininfa ki dünya. dünya o
lalı imanlar ebedi olmalı kafalarma toy. 
ID1Jllardn'. Ne yapalım? O da bir bne1. 
Bana aorarsana keyfimi edip ilimi bitir· 
etikten aoma... Ama berbs benim libİ 
delil- Buı insanlar ftl', ID bQyOk. be
wllld tllıw r y ıh t. ~ 
endllderlndlD aJJdlmk iltemlyodar. 
Ben de onlara JBidmı ediyorum. .. 

-Yani? 
- OHDerf çGrOmekten Jmnı,orum. Bu 

it Blelbıde ydJarca pbpn... Nihayet 
çamlnl buldum. KtlçOt bir ameliyat, 
birkaç prmga... He1e bir balan.. 

Bir perdeyi çekti, UIUD madeni bir Jm.. 
tu g&sterdl. Kutunun ilstG camlı, içi de 
penbe bir yorgan kaplı idi. 

- Soluk tabut. .. Yflt kaplamu. paha
lı da delil. o kadar da buit bir 181 1d 
anlatsam. fimdiye kadar niçin kim9eniıı 
aklma celmemit diye 1ıayra edeniniz. 
Şu kolu çevirir çevirma içerisi aolar. 
bir daha da ısmmaı. Cadi Dlnibaye 
muhafaza eder. On bin fraıık. bir 111. 
deliJ. 

Komi9er, pyri ihtiyari eiiliP mua
yeııe etti. Kafasma bir Yılm fikir ÜIÜl
milfti. 

- Çdt müperini.ı var ım? 
M. Veman kederlendi: 
- Belki IİIİll annettilinilden çok •· 

ma benim ist«Upn kadar dfiil. Ahi P· 
zetelere il4n wrebilaem. .. Ama susmala, 
kimseye bir oeY belli etmr:mele mecbu
rum. 

Gilles tekrar yerine oturup bir c:iiasa 
yaktı: 

-l~miyjm? 
- Hay bay. burada tutupcak bir §e)' 

yok. 
- Dolrusu. M. Vensan, bunlar gayet 

meraklı oeyler. Sbin kimyqerlikteld 
mahmtiniJden de lflphe etmiyorum. 
Ama bu iıteri nasıl yaptılımıı bir anla
tıveraeniı. 

- Emndersiniz. Zaten ben de. bir gün 
böyle izahat wnnele mecbur o1acalnm 
biliyordum. Fakat ne kadar geç olursa 
o kadar iyidir. diyordum. Herhalde o i· 
zahatı. sizin gibi anlayJ1lı bir zata \'a'• 

mele mecbur oldulum için çok memnu· 
num. Belki beni tevkif edeceksiniz ama 
8lzinJe kongpnak insan için bOyGk bir 
sevk. 

Gillea hiç bir hareket yapmadan CiP• 
ramıu içiJVl'Cfu. Dinamonun bolu'k "1-
rlltOIG duyuldu. Vensa devim etti: 

- Sis de ne ,.._.._ bilmbanu
nm. henOz bir karar nımedlnir. G&il-
1Ql'IUl1UI ki ben keti bir adllD dflJ1im. 

(Jlll•ı • 11 ....... 



t'el<il Bayar uc Tevfik Rüşfü Aros Yugoslav 1:ral tıaibinin sarayıtıa gider'lllr~n. 3aratıd.an çı7car1ar1:cn ve Yugos1av 
Başvekili ile beraber .• 

12 MAYIS - 1938 

Elli bin 
Amoy'dao 

Çinli 
kaçlı 

Honkong, 12 (A.A.) - Japon kıtaatı f 
tarafından işgal edilen Amoy adası ile 
Honkong arasında münakalat tamamile 
kesilmiştir. 

Japon kıtaatı Amaya asker çıkarma· 

dan evvel şiddetli bir bombardıman ya. 
• pılmış ve bu bombardımana harp gemi· 

leri ile tayyareler iştirak etmiştir. Ç.Ok. 
şiddetli bir müsademeden sonra Japon 
a~kerleri Amoy şehrine ginneğe muvaf
fak olmuşlardır. Amoy adasının i~galin · 
den maksat, Japonların ilerde cenubi 
Çinde yapacakları askeri harekfttta kuv
vetli bir Os temin etmek istemelerine at
fcrliliyor. Honkongda Amoy adası civa· 
nnda bulunan Kuyakso adasındaki ec-

nebt mıntakasmm akibetinden encfü:e 
edilmektedir. lngiliz donanmasmJn mez
kOr adadaki ecnebileri himaye etmek 0-
zere hareket emrini alması bekleniyor. 

Aşivil adındaki Amerikan gambotunun 

mürettebatı, ecnebilerin ikametgahı olan 
Kulangsu adasına çıkmıştır. Bu adaya 
Amoydan gelen em bin Çinli iltica et
miştir. 

Amoya gitmekte olan Edsell adındaki 
Amerikan harp gemisi, birdenbire istika
metini Fuscıva doğru tebdil etmiştir. Fu
~vda kargaşalıklar çıkmış oldu~una 
dair herhangi bir haber olmamasına rağ 
men endişe hUkOm sürmektedir. 

Başvekilin seyahati 
_... Daıtarafı 1 inride 

Bil:, Yuıoslavya, dost \•e mUttefik a-
yük Fuaye de yapılmakta olan resim 
ve heykel işlerini göstermiştir. 

l>Unkil ziynrcllerin tafsılAll 
Dün Baş\ tkil Celil Bayar ve Hariı:i. 

ye Vekili Riı§til Aras, yanlarında Sto-

Halayda· vaziyet 
all millete Türkiyenhı samimi sclfımları. 
m getirmek için geldik. 
GördUğUm.Uz hUsnUkabul ve hakikt 

dostluk tezahürleri milletlerimiz! birbi
rine bağhyan derin hissiyatın parlak 
bir bUrhanıdır. 

Memleketinizde her adımd.ı nıU§ahe
ae ettiğimiz muhteşem başanlar vo re
fah manzıl?'&sı, blı.i hayran bıraktı. 

Biıim gibi Yugoala'')ıanıo sadık dost
tan için, baiU1da doshımuz Bııi'·ckil 
Stoyadinoviç gibi gUzlde bir unh~yct 

bulunan ve kendisini tamamlle mt'mle

ketinln hizmetine vakfetmiş olan bir 
hUkiımetin hakim idaresi sayesinde Yu
goslav milletinin elde ettiği gıptaya de
ğer refah derecemi müphede etmek-

ten daha büyük bir zevk tasavvur ede· 
mlyorum. 

Milletlerimiz için hakiki sulh ve eaa
aet kaynağını Balkan milletleri arnsm
aa kardeşçe işblrUğinde bulaeafmııza 

ltanlız. Baltan antantı, bu kanaatimin 
en yUkaek ve mllsbet iflldesldir. 

Bu ldoalln umumlle,.meııinl ve btltUn 
Balkan mmeUerinin ideali olmumı b\1-

tiln kalbimizle tcımennt ederiz. 

Tilrk elçiliğindeki ziyafet 
Bclgrad 12 (Hususi) - Dün akşam 

Xürkiye Elçiliğinde Bay CeW Ba
yar ve Rüştu A.ras ~erine büyük 
bir ziyafet verilmi§ ve bu ziyafete 
l'ürk heyeti azasından başka, başta B. 
Stoyadinoviç olduğu halde bütün Yu
goslav hük\ımet ar.ası, mebusa.n reisi, 
yüksek memurlar, generaller ve iki 
dost ve müttefik memleketin gazeteci
leri hazır bulunmu~tur. 

Ziyafeti, çok samimi bir hava içinde 
geç vakte kadar devam eden parlak 
bir suvare takip etmiştir. 

Stoyadinoviçio çayı 
,Yugoslavya Ba§vekili ve Hariciye na.. 
zm Stoyadinoviç ve refikası öğleden 

eonra, villilannda Celil Bayar ve re -
fikası ve Hariciye Vekili Rüttü Ara• 
ıerefine büyük bir çay ziyafeti vermiı
lerdir. 

Bu çay ziyafetinde Türk heyeti an· 
lan, ıbütün Yuga.lav hülcQmeti azası, 
yüksek memurlar, generallar ve Türk 
ve Yugoslav gazetecileri hazır bulun-

muı ve ziyafet çok aemimi bir hava 
içmdc saat yediye kadar sürmüştür. 

Bay ve Bayan Stoyadinoviç, Barekil 
Celal Bayar ve refikasına, Tevfik Rüı 
tü Arasa ve Türk heyeti azasına çok 
bilyiik bir zevkiselim ile vücuda geti
rilmiş olan villayi, müştemilatını ve 
·bahçeyi gezdirmittir. 

İki dost ve müttefik hUkUınet Teiai 
bu samimi toplantı etnaırnda, iki mem
leket gazetecileri ile uzun ve çok cJo.. 
tane görüşmelerde lbulunmuılardır. 

Mebusan meclisi gezildi 
Baıvekil Celal Bayar, refakatinde 

Hariciye Vekili Rüştü Aras olduğu 

halde bugün saıaıt ı 9 <Ye mebusan mecli
sini ziyaret etmi§lerdir. 

Mebusan Meclisi binası önünde Mec
lis sekreteri, Meclis Riyaseti sekreteri 
tarafından karşılanan Türk devlet a
damları, Meclis binasında B. Stoyadi. 
novi~e millaki olmuslar ve birlikte Me
busan Meclisi Reisi lliç'i ziyaret et.. 
mi§lerdir. B. lliç, Türk mifarilere Me
btısaıı Mecli!i eara.ymm muhtelif kı
!lmlarını, ezcümle bUyilk içtima salo
nu, Maliye encfuneni salonunu, diplo
matik Mlonunu w aynı zamanda Bil-

yadonivoç ile Tü. kiyenin Bclgrad elçi
si, Yugoslavyanın Ankara elçisi, Tür
kiye Başvekilinin mih~arhğına ta
yin edilen Hariciye Genel direktörlerin. 
dan Yakolicviç, Türk heyeti azalan, 
daha bir çok ıtvat oldufu halde, Oplc
natza gitrni~lerdir. 

Orada Celal Bayar, Sen Jorj kilise
sinde kahrnınan Kral Aleksandrm meza
rına bir çelenk koymu§lur. 

Tilrk misafirler, kiliseyi, ıatoyu ve 
kral malikanesini gezmişler ve buradan 
Avalaya hareket etmişlerdir. 

Başv~kil Cehil Bayar, Avalada a!!lkcrf 
merasimle karşılanmış ve arada meçhul 
asker mezarına bir çelenk koymu§tur. 

lkl dost ve mUttefik hilkümet reisi
ne bu seyahatlerinde refaket eden Türk 
gazetecileri de Oplenatza büyük kral A
leksandrm ve A valada meçhul askerin 
mezarına birer çelenk koymuılardır. 

AvaB da~ı otelinde, :S.ıvckil S~ 
yadinovlç vtt rl\fikaaı, aat 13.30 da Tiir 
kiye Ba.şvekili Celal Bayar ve refikası 

şerefine büyük bir hususi öğlo ziyafeti 
vermiştir 

TUı·k gazetecileri de A vata otelin
de, bır çok Yugoslav gazetecileri ile bir
likte, matbuat merkez bllroau eefi B. 
Luko\-icin davetlisi olarak öğle yemeği. 
ni ycmi§lerdir. 

Oplenatza gideı·ken, Türkiye Baıveki
li ve hariciye vekili yolda Mladenova 
köyünde remi mahalli memurlar ve bU
yUk bir halk kütlesi tarafından selimlan 
mıştrr. Etrafında bir sok köylü, doat ve 
müttefik Türkiyenin mUmossilinl alkl§
lamak üzere buraya gelmiş bulunuyor-

du. Oplenatzdan A valaya kadar yolda ge 
çilen köylerde de Türk hilkümeti reisi 
halkın hararetli sempati tezahllrlerlle 

karoılanmıetır. 

Belgrada dönllşte, Türkiye Başvekili 

Celal Bayar, Yugoslavya Baıvekili 

Stoyadinoviç, hariciye vekili Rüatu Aras 
ve maiyetlerindeki zevat, banknot tabr 
devlet enaUlilsilnti gezmişlerdir. 

Yugoslav gazeteleri, Türk heyet! 
hakkında takdirkar yazılar neır ve 
Türk - Yugoslav dc•tluğunu tebarüz 

ettirmekte deva mederek bu iki millet 
arasındaki ittifakın Balkan Antantı ma
nevi kuvvetini arttıı'dığını yumakta • 
dırlar • 

Milletler Cemiyeti konseyinde 

ispanya 
mümessili 

HtıkOmetlne sllAh 
tedariki lmkAnlarının 

verilmesini Jstedl 
c.enevre 12 (Hu.sus!) - Milletler 

cemiyeti konseyinin dün öğleden son

raki celsesinde İspanya meeele!i tet
kik olunmu$, lspanya Hariciye nazırı 

Del Vayo, lngiliz - İtalyan anl&§Dla

smm ademi miidahale anlaşmasını ih

lal ettiğini aöyliyerek &i~tli tenkit

lerde bulun.muştur. 

ltaıyanlarm general Frankoya cep

hane ve aııker g,önderdiğinl blldirmi§, 

lsp&.llY.& cumhuriI'Jf:lnln ~ si-

düzelmek •• uzere 
_. TJa~taraf ı 1 iııdde 

biri tarafından oı~ukla yaralnnmış· 
tır. Va ·anın acbe.ui yoktur. Dlslk
leUi adam Alinin ollndekJ gülleri 
istemiş, o da itiraz etmiştir. Ali elli 
be" yaşlarında kasketlldir. Yarala· 
yan feslldlr, yirmi beş yaşlarında

dır. Aliyi hastahanede ziyaret ettim. 
Kendisine hastahanede polis tara
fından bfrkaç adam göstcrUmiş, 

·hangisi olduğu sorulmuş. o da lyt ha
tırlamıyorum. demiştir. 

Bir demet gül yiizilnden Aliyi yara
la.yan bisikletlinin ittihadı Vatanilerin 
polislerinden Slileyman oğlu Mehmet 
adlı olduğunu ve tevkif edildiğini bu 
gUnkü "Atayolu,. yazıyor. 

50 Eti TUrk bitaraf komisyona mü· 
racaat ederek kendilerinin Türk olduk 
lanru, fakat tazyik ve tehdit altında 
Arap veya Alevi yazıldıklarından tes
cillerinin tashihini istemişlerdir. 

Fransız delegesi Beyruttan 
dönd\i 
İskenderun 10 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Delege Gnro bu sabah Beruttan tay 

yare ile dönmüştür. İstisnasız herke
sin dikkati Ankara kararlarının tat
bikine dair olarak Berutta. ittihaz edi· 
len tedbirlerin ne şekilde tecelli ede4 

ceğine merakla çevrilmiş bulun • ... 
Garo tayyar ile geldikten sonra bü· 

tün Fransız memurlarını topla.mı~, 

uzun müddet müzakerede bulunmu~

tur. Saat 17,30 da baş kon.solosamuz 
kendisini ziyaret etti. 

Ankarada verilen son 
kararlarm tatbikata 
Ba§ konsolosun delege Garo ile gö

rüşmesi iki buçuk saat sürmü§tür. 
Ankara kararları yarından itibaren 
aşağıdaki ~kilde tatbik edilecektir: 

Umumi af ilan edilecek, bu affın 
askeri cürümlere de tatbiki Paristen 
istenecektir. Hasan Cebbare ve Ala
eddine izin verilecek ve her iki vazi
f e yani Hatay krttibi umumiliği ile 
Da.biliye ve Maliye servisleri şefliği 

münakale devresine mahsus olmak: 
üzere millkiye mektebi mezunlarından 
Eteme tevdi edilecektir. 

Tethiş çeteleri ortadan kaldırılacak 
tır. Nahiye müdürleri arasında. bUyilk 
deği§iklikler yapılacak ve Antakya 
kaymakamı Sabahaddin değiaecektir. 
Maliye baakfttibi Fuad tekaüde !evk
edllecektir. 
Oaro ile mftlAkat 
AntaJtY.a 11 (A.A.), - ''Gecilmıir 

tir.,, 

lfilı alabilemisne mUsaade edilmesini 
istemiştir. 

Sovyet murahhası da ispanya lehi
ne beyanatta bulunmuştur. 

lngiliz Hariciye Nazın Lord Hali
fa.ks, İspanya. Hariciye Nazırına. ver
diği cevapta, anlaşına.nm ademi mU
dahale anşalmasnu bozmadığını söy
lemiş, Fransa ve Romanya Hariciye 
Nazırları d.& İngiliz - İtalyan anlaşma
sı sayesinde Akdenizde sulhun teessüs 
edebileceğine iearet etmişlrdir. 

Ne.güs dün akşam buraya gelmiştir. 
Sabık Habeş imparatoru bugün kon
sey toplantısına iştirak edecek ve 
Habeş murahhaslarının konsey top
lantılarına kabul olunma.masr yolun
daki cereyanları önlemeğe çalışacak.: 

ttr. 

Anadolu ajansının hususi muhabiri ı 
bildiriyor: 
İntihabat yüzünden vuku bulan kan 

lı hadiseler, gazetelerin kapatılm&SJ, 
gebirlerin bir nevi askeri iegal altma 
konulması, Halepten bir tabur asker 
.celbi Berutta çıkan ve Eti Tllrk keli
mesini "Chaire turquie,, diye tercUıne 
edecek kadar cahil olan Fransızca 
"Oryan,, gazetesinin Hatayda.ki biltUn 
Türklerin Kemalist olmadığı ve 12 bin 
anti Kemalist TilrkUn hem de Millet
ler Cemiyeti komisyonunun karan He 
muhalefet listesine kaydedilmeğe ka· 
rar verimş oldukları yolundaki~
yatı burada. oldukça. gergin bir hava. 
yaratrnıı bulunuyordu. Bu vaziyet kar 
şısmda Fransanın Hataydaki degelesi 
Garonun ne düşUndUğünü öğrenmek 
istedjm. Kendisine vaki mUraca.a.tımı 
dostça. ve bUyUk bir nezaketle. kabul 
eden Garo, muhtelif suallerime aşağı
da.ki cevaplan verdi: 

- Temasla.rınıs ve eörU,til~\iı 

meseleler! 
- Rüştü Aras ve Şükrü Kaya ile 

umumt mahiyetteki noktalar tııerhı· 
de görUştllk n Menemencloflu Ue 
seyahatimin mevzuunu tetkU eden 
meselenin büttın noktalarını inceden 
inceye teferrilatlyle tetklk etUk. Bir 
çok kararlnr verdik. Bunları az za
manda yani birkaç gttn içinde tatbllı 
edeceğiz. Size, bu kararların mahi
yeti hakkında. sarih mal~mat vere
cek vaziyette değilim. Gertl bunla
rın mahiyeti hakkında gazetelerde 
neşriyat gördüm. Fakat bunlar tat
blklerinden evvel efktn uınumlyeye 
aksedecek kararlar olmadıfından 

bu hususta mUteesslr olduğumu ıOy
lcmeğl ıuzumlu addederim. Bunun
la beraber şimdiden şunu da söyllyc
blllrlm ki, verilen kararlar mahal-

11 hükfımetl lnUbap işlerinde ka.t't o
larak bltarar vutyete koymağa ma
tuftur. Türk halkı ekseriya mahal

ıt memurların blr kısmı bize ka.rşı 
tarafgirane hissiyatla hareket edi
yor diye şlk!yet ediyor. Muhakkak 

olan bir şey varsa o da, müteaddit 
hA.dlseler vuku bulduğu ve bunda 
birçok memurların da s!yast vaziyet 
almış bulunduklarıdır. Bunlar ara
sında yalnız Suriye taraftan memur 
lar değil, Türk memur da vardır. An
cak daha az olduğunu teslim ede
rim. Memurların bu tarzı hareketi 
bilhassa maz!de böyle olmuştur. 

Çilnkil o zaman idare doğrudan do~

ruya Şama mcrbuttu ve Ttlrk ve A
rap unsurlar dalma blriblrlne zıd ve 
muhalif fdi ve memurların bu anlaş
mazlığa dahil olması gayri kabllf iç
tinap idi. Ben eyllllde getir gelmez 

radikal tedbir aldım, hattA bu ted· 
birleri Sancak statüsUniln tatblldn
den daha evyel aldım. Teşrlnlev- ı 
velde siyasette en ziyade kompromt 
olan Suriyeli memurları azlettim ve 
zemini, bitaraflığı temin itin hazır
ladım. Bununla tp.m bir muyaffakı
yet temin etmiş olmn.1cla övUnemem. 
Parlse ve Ankaraya da söylediğim 

gibi bu vaziyeti dalma ittdalle ve 
anlayrşla takdir ve o suretle hüküm 
\•ermek icap eder. ÇilnkU tam biri
dari bitaraflık temini itin muhak
kak Tnrk - AraP. bUtUn memurlara 

yol vermek llzrmdır. Zira bUtUn 
Sancak sllAhlıdır ve bu hal uzun ay
ların karşnklı ltlmetsızlığının ne
ticesidir. Tecavüz korkusundan i
leri gelmiştir. Halbuki stlAh taşı

mak yasaktır. HUkümet sJI!blarr 
elinden geldiği kadar toplayor, elin
den geleni yapıyor. 

Ankara kararlarımıza katı nazar
la bakablllnıinlz. Bunlar yukarda 
s&yledlğfm gibi çok az zamanda tat
bik edflecektlr. Esasen Türkfyenln 
konsoloelariyle dalml temas halfn
deylm. 

Gayretlerimizi telff, nizamt barışı 
ve tnttbabın eUk~n !cinde yapılması
nı temin için. 

Ben elimden geleni yapacat1m. 
Türkiye hUkumettnln bilhassa San
cak işini takip eden Menemencloğlu
nun Türk unsuru tızerlnde, bu unsu
run soğuk kanlılığını ve mU.Sellem 
olan vakarını muhafaza ve diğer un
eurların bldlee çıkarmalarına ,. si-

le nrmemesJ lQln nüfuzunu kullan
maınna gllvenlyorum. 

- Antakyada gördtlğUm bir nevi 
aııkert lşga.l vaziyeti hakkındaki mU
talealarınrz?, 

- Antaradan avdetimde vaziyeti 
çok gergin buldum. Derhal Beruta 
cltmekliğime mani olan da bu oldu. 
Aaayleln muhafazasından mesul 
mnklde bulunuyorum. Bu tedbiri 
ittihaza mecbur kaldım. Şehri işgal 
eden askeri kıta yalnız dlslplfnlo 
birleşmiştir. Yoksa., TOrk, Arap muh 
tellt unıurlardan mUrekkeptlr. Kıta 
gayet lnzibatlı ve hakkanlyetıt ha
reket lçJn emir almıştır. 

- Son vakada ölen iki Türk jan
darmumın diğer jandarma arka.
daoları tarafından öldUrlildUklerl 
~ylentyor? 

- Asla. Ben çok mUhlm olan bu 
meseleyi ne dramatize, ne de istis
mar etmek istemiyorum. H!dlso 

hakkında istediğiniz gibi tahkikat 
yapabilirsiniz. Esasen yalan ve yan
lış şayJa ve haberlerin vaziyetin ger
ginliğinde bllyUk tesiri vardır. Gayri 
mesul membalar her tarafa ve bil
hassa Türklyeye birçok yanlış ha
berler g6nderlyorlar. Sizden buna 
mani olmanızı rica edeceğim. 

Mecliste bütçe 
müzakereleri 

Ankara, 11 - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtwn başkan. 
lığında toplanarak İnhisarlar idaresi
nin 1938 yıh bütçesini m.üz:akere et
miştir. Bu münasebetle söz alınış o
lan hatipler İnhisarlar idaresi hak
kındaki noktainazarlarmı izah etıni§. 
lerdir. 

İnhisarlar Vekilinin bu meseleler 
üzerinde izahatı dinlendikten sonra 
heyeti umuıniyesi üzerindeki müza
kere ki.fi görülerek maddelere geçil
m.i3 ve idarenin 1938 mali yılı varida. 
tı: 48.250.500 masarüatı da 8.331.148 
lira olaralc kabul edilmi§tir. 

Büyük Millet Meclisi Cuma günU 
toplanacaktır~ 





u 

Bir günlttk hikAye Nezle haıtalıklann 
kara habercisidir. 

Baıtara/ı 11 incide 1 
kimseye bir fenalık ettiğim yok. Bilikis, 
iyilik ediyorum .• Her ne ise! .. Bilirsiniz 
ki ölüyü, gömmezden evvel bir gece ta
butta bekletirler. Bana bu kadar zaman 
yeti~ir. Geceyansı., edevatımla beraber 
giderim. Ölünün kaç kilo geldiğini ailesin 
den öğrenir, yanımda ku~un da götürü
rüm; bunu tabuta münasip §ekilde yer
leştiririm. Ölüyü mumyalarnn. Uç gün 
sonra da bir dolap veririm. Soğuk tabut 
ta içindedir. Dolabın kilidi, kasa kilidi· 
dir. Anahtar yalnız ölünün, mumyalan
masmı istiyen en yakın akrabasında bu
lunur. Görüyorsunuz ki basit bir §ey ... 

- Doğru, çok basit. Bu işi çoktan beri 
mi yapıyorsunuz? 

- üç senedenberi. llk zamanlar hayli 
zorluk çektim. Şimdi herşey yolunda. 
Daha size herşeyi göstermedim. 

- Daha ne var? 
M. Vensan parmaklarını dudaklarına 

götürüp: 
- Susun, dedi. En güzelini görmediniz. 

Gelin. 
Bir kapı açtı; aşağı inen bir merdiven 

vardı. 

- Bizim bodrum katında hiçbir rutu
bet yoktur. Ondan istifade ettiıp. Gelin 
de görün. 

O ERD!VENE. kırmızı bir yol hah· 
sı serilmişti. Gilles, kapı arkaSTn

dan kapanmasın diye önüne bir iskemle 
koydu ve aşağı indi. 
Girdiği yeri önce bir salon zannetti. Bir 

ipek kanape, açık bir piyano, yerde de 
bir çok yastıklar vardı.Kanapeye bir ihti 
yar kadın. elinde işi ile oturmuştu. İhti
yar bir erkek de gazetesini okuyordu. 
Piyanonun başında da 1925 senesindeki 
modaya göre giyinmiş küçük bir kız var
dı. Yastıkların birinin üzerinde bir küçük 
köpek }'atıyordu: M. Vensan: 

- Bütün ailem, dedi.. Babam, annem .. 
Kmm, İspanyol gripinden ölmüştü. Yal· 
nız karım burada değil. On iki yıl evli-

likten sonra bir çalgıcı ile kaçtı. Sağ mı? 
Öldü mü? bilmem... Ama çalgıcılardan 
nefret ederim. 

Dinamonun gürültüsü komiserin bey
ninde uğulduyordu. Komiser elini uzat
tı, arada bir cam vardı. Ev sahibi: 

- Evet, dedi, bu soğuk oda her tara· 
fından sımsıkı kapalıdır. Bunu meydana 
getinnek hayli zahmetli oldu. Ama insan 
babası, anası, kızt için ne yapmaz ki!.. • 
Çok. hem de çok pahalı.. Ayrıca bir 
motör koymağa mecbur oldum. Sesini du 
yuyorsunuz, milyarderlere mahsus ... 

Gilles yukarı çıkıyordu, M. Vensan 
lambayı söndürdü. 

V UKARIDA komiser, paltosunu ilik
Iiyerek: 

- Peki, ölüyü ne yapacaktınız? 
M. Vensan eli ile, cam kapaklı kutu

yu gösterdi: 
- Müşterilere göstermek için. Başka 

bir şey değil. Tesiri daha çok olurdu. 
Morgdan bir ölü bulmak kolay olur san
mıştım. Mildiö budalası ... 

Komiser onu durdurdu: 
- M. Mildiö'yü çoktanberi tanırım. 

Gençliğimde ondan piyano der J almış

tım. Korkmuş, onun için gelip bana ha
ber verdi. !yi etti. 

- Şimdi siz ne yapacaksınız? 
Gilles bir müddet susup baktı. Bütün 

hayatını, ölülerin yanında geçirebilen 
bu adam acaba ne yaptığının farkında 

mıydı? Birdenbire: 

GRiPiN 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder! 

Gripin nezleyi ve gripi geçirir, hara
reti dü~ürür. 

Baş ve diş ağrılarına, romatizma san
cılarına, sinir ve adalelerdeki ıstırablara 
karşı en kıymetli deva Gripindir 
Havaların çok karışık ve tehlikeli oldu

ğu günlerde sıhhatinizi korumak için 
şüphesiz Gripin kullanmalısınız. 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. ismi-
ne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Ve Gripin yerine başka bir marka ve
rirlerse şiddetle reddediniz. 

meniz lazım. - Bilmem, dedi. 
Ne yapacağını bilmediği de doğru idi. 

Omründe bu kadar şaşırdığını. bu ka
dar hayret ettiğini hatırlamıyordu. Sa
dece bu işin artık durdurulması lazım
geldiğini. ve onu durdunnak kendisi için 
bir vazife olduğunu düşünüyordu. 

~ 1LLES dışarı çıkıp da sise kavu
'3 şunca derin bir nefes aldı. Acaba 
Adli Zabıta müdürü ne diyecek? Komi
ser içinden: 

- Bilmiyorum; fakat, M. Vensan. bel
ki anhyanuyacağınız bazı sebebler do
layısile bu işten sizin de artık vazgeç· 

- Harekete geçmek isterse geçer, ben 
karışamam, dedi. Ama sebebi kendi bul
sun. 

Buz gibi soğuk sokakta birkaç adım i
lerledi; ba~ını kaldırdı. Mildiö'nün evin
de, iki pencerede aydınlık vardı. Herhal
de "ölüler odacısı., tekrar uyuyamamış 
olacak ... 

ÇoclYlk ınattasn 
Hediye kazanaf,nların 

isimlerini neşrediyoruz~ 
23 nisan 1938 tarihli bilmecernizde ka.. 

zananlar: 

BiR KOL SAAT! KAZANAN: 
Birinci: Necdet Kemal Çanakkale Deniz 

kumandanlıitında, 

BiR RESİM ALBÜMÜ KAZANAN 
ikinci Şermin 64 üncü ilkmektep 4 Ün· 

CÜ sınıf , 
BiR BEL KEMERİ KAZANAN: 

Üçüncü Neyran 6 ıncı mektep 2 inci 
sınıf talebesinden. 
BİRER PAKET ÇİKOLATA KAZANAN 

t - Fikret Bursa, 2 - Halil Kapkaç 
CaAalo[tlu, 3 - Rlza Uzunymruf, 4 - Dür. 
dane Şişli, 6 - Gülümser, Saraçhane, 6 -
Adil Taşmektep, 7 - Sabahat CaAaloltlu, 
8 - Semiha Davutpaşa, 9 - Sahure Yay. 

il caddesi. 10 - Tekman Topbaş Saraç. 
hane, Behire BeFollu, 
BiRER TUVALET SABUNU KAZANAN: 

11 - Nüzhet Kab:ısakııl, 12 - İlhad 
Tahsin FındıkııJ 12 - Bedia kızorta, 13 -
~I. Ali Tuş Kultlkapı orta okul. 14 - Hav. 
va HalilaAa soblk. 15 - Şefik kıztaşı, 16 
- Süzan küçüiçeşme, 17 - Ziya Deniz. 
yollarında, 18 - Nermin Ankara cebeci. 
19 - Sabri Omn Kumkapı, 20 - Ahmet 
Kumkapı orta ıokul, 21 - Erol Sarıyer, 

22 - Gülçin Orkunt Beşiktaş, 23 - Nur
han Beyolllu 29 uncu okul, 24 - Hicıi 

Beyazıt Demlrı()z, 25 - Hicrl erkek lisesi. 
BiRER KURSUN KALEM KAZANAN 
26 - Süren Apoş Samatya, 27 Tahir. 

Moda Atifet sıokak, 28 - İsa tramvay tir. 
ketinde, 29 - A. Zeki Tefa llsesl, 30 -
Ruhsar Çapa öAretmen okula, 31 - İbra
him Sirkeci Kemalbey sineması. 32 -
Fahreddin İstanbul erkek lisesi. 33 - Yur. 
dagül Çevik Sirkeci, 34 - Emin Kumkapı 
doAramacı Emin çıkmazı, 35 - Hayrftnnl
sa kadırga, 36 - SaJAhaddla kadırga Cö
mertler, 37 - Perihan Altınel Fener, 38 -
Ömer Erson, 39 - B. Catlı Samatya, 40 
- Zehra Uzunyol, U - Ziya Denfzyolla. 
nnda, 42 - Nuriye Karagümrük ilkoktıJ, 
43 -

0

Ziya Yeşllk~y. ,, - M. Blllt\r Edir· 
nekapı, 45 - Abdullah Erke Şehremini 48 
- 'Omlt Tözer Çatalca, 27 - Şadi Agun 
Aşıkpaşa. 48 - Cahlt Pertnniyal, 49 -
Zeki UJcay Bostan sokak, 50 - Armafa11 
Kartaltepe Aksaray. 

lstanbol Emniyet Sandığı DlreJıtUrlDğDnden 
Emniyet Sandığına borçlu ölü bay Yervant varfalerine ilin yolile tebliğ: 
Bay Yervant Boğaziçi Tarabya mahallesi Akasya BOkağmd& eski 17 yeni 

7 numaralı bir hanenin tamammı birinci derecede ipotek göstererek 3j8j932 
ttrihinde 14319 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (120) lira borcu 

17 /2/938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile bera 
ber borç (105) lira (37) kur111a varmı§br. Bu sebeple 3202 numaralı ka· 
nun mucibince hakkında icra takibi ba§lanmak üzere t.a.nzim olunan ihbarname 
borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilml§ iae de borçlu 
biıy Yervantın öldüğü anlqılmış ve tebliğ yapılamamı§Ur. MezkQr kanunun 
45 inci maddesi vefat halinde tebligatın nan suretile yapılm.aamı imfrdir. ~ 
Iu ölU bay Yervantm mirucılan igbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay; 
içinde Sandıimma milracaa.tl& murlalerlnln borcunu &lemeJerl '"7& buunen 
kabule ~yan bir itirazlan var ise bildirmeleri Jazmtdır. Mirasçılar ipoteği 
kurtarmazJar veyahut başlayan takibi usul dairesinde durdurmazla.rBa ipoteli· 
Ji gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça sablaca.kt.Ir. Bu cihetler ali.· 
kadarlarca bilinip ona. göre hareket edJlmek ve herbirlne ayn ayn ihbarna· 
me tebliği makamına kaim olmak ibere keyfiyet ilin olunur. (2762) 

· l«itanbul Beledi~esi ilanları 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz edilen Ford 
markalı 3848 plakalı kamyonet Taksimde millt garajda 13J,5j938 cuma. 
gUnU saat 11 de açık arttırma ile satı lacağı ilin olunur. (B.) (2752) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alman Ustü· 
bcyger markalı 1266 numaralı hususi otomobil Taksimde merkez garajmda 
13/ 5/938 cuma günü saat 15 de açık arttırma ile satılacağı ilin olunur. (B), 

(2753): 

Vesaiti nakliye resminden olan bor cundan dolayı haciz altına alman ers· 
ken markalı ve 2486 plakalı taksi oto mobili Samatyada. Işgınklı sokak 2 nu· 
maralı evin önünde arsada 14/ 5/ 938 cumartesi günU saat 11 de açık arttır-
ma ile satılacağı ilb olunur. (B) (2751). 

Devlet Demırgolları ve Limonları işlrt.'7le 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ile miktarı ve evsafı aşağrda yazılı i.ki grup mal· 
zeme her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 16.S.1938 pazarteai ıünü aat 
(10,30) on buçukta Haydarpa1ada gar binası içindeki satınalma komisyonu 
tarafından açık eksiltme ile satınalınaeaktır • 

Bu ite girmek istiyenlerin kanunun ta··in ettiği vesaik ve hizalarında ya. 
ı:ılı muvakkat tcminatlariyle birlikte ekıUtmc günil saatine kadar komisyona 
müracaatları li.ımıdır. 

Bu ite ait prtnameler Hayldarpaıada satınalma komi.iyonu tarafından para
sız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 10 adet vantilatörlü kabili nakil ocak, 20 adet el ray deatere makineai, 
5 adet rayları biribirinden uzaklaıtırmağa v~ yahut yaklaıtırmeğa mahıu• 
ilet, muhammen bedeli 3205 lima muvakkaı temin.atı 240 lira 38 kuruıtur. 

2 - 50 adet kiloluk ve 150 adet de 100 kiloluk plombajın pota muhem-
n:.c.n bedeli 2975 lira muvakkat teminatı r~ lira 13 ~ruştur. (2469) 

Sirkcc:ide Tahmil Ve T.ahliye Ocretlerinde Tenzilit 
ıs Mayıs 1938 tarihinden itibaren Sirkeci istasyonu hududu l:lahilindeki 

F AZiL ÇiL iLACI 
Tahmil ve Tahliye itleri, idare teıkilatı tarafından yapılacaktır. Yüz metre 4 

den fazla mesafelerde iki misli alınmak üzere beher ameliyeden ton batına 
... 20 ambarlarda tealim veya tesellüm edilen hamulcnin ambardan arabalara tah
'ı mili veyıa arabalardan ambara tahliyesi için ton batına 25 kuruı ücret alına· 

YO/.DEKt ÇlI .. VE StVtt~CELERI. BAYA ' L \RIND0GUM LEKELERtNt I ZALE EDER.CILDJ BESLER VE 
FEVKAL'ı\DE TERA VET VERİR. 

caktır. 

Vinçle yapılan itlerin ücreti, vinç tarifelerine göre heup edilir. Vinçlerin 
yetiıemediği mahallerde huauat alit edevat ile yapılacak itlerin ücreti iki 
tar.Cm ri~iyle tcsbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapılması lazımgelcn işlerde kullamlan vago • 
nun lbchcr dingili için maktuan 60 kuruşalınır. 

Fada tafeillt için istaayonlaM müracaat edilmelidir. ·(21568) 
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12 MAYIS - 1P38 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebli1er velhaısıl bütün 

mürekkepli kalemle yazı yazanla.r, mU.ekkebin 
ceplerine akmasından, kurıımasmdan, ve ucun 
bozulmasından _kurtaran yeg!ne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibj 
Almanyanın bu ieadr milrekkebti 
kalemle ~ yumak me~ 
buriyetinde olan balla 
hakikaten bu eziyet-
ten kutamu§tır. 
TIKU ucu agın· 
a::ıu, bol mil-

Açık bırakd

dığı halde her ne· 
§ekilde durursa dur

sun milrekkeb akmaz ve 
kurumu. TIKU en sağlam 
ve en kullanr~lı milrekkebli 

kalemdir. 

rekkeb alır, Siyahtan maada ye1i!1 mavi ve kırmm 
1 kuvvetli renkleri de ayni fiatta ıatı1maktad.rr. 

1 
ha.sılıraa Her yeıde a:ayımı:, Fiatı 3 liradır. 
3.4 kop-
ya çıka- Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

r •Jabilir. ••••••••T•a•'•ra•y•a•poa•ta•i•Je•go•"n•d•en•·ı.ar•.•••••••d --Beyoğlu dördiirıcü sulh hukuk mahke
lnesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan ve 
tasfiye.sine karar verilen ölü Yakop Nışas 
tacıyan uhdesinde bulunan Şişli Halasklır 
8aıi caddesi 301, 303 numaralı aparlıma
ttın yüzde altmış beş hissesi açık aruırma 
SUretile 13-6-938 tarihine müsadif pa
Zartesi günü saat H de satılacaktır. YUz
de yetmiş beşi buJmadıih takdirde birinci 
'1'tbmıada yüksek bedel taahhüdü baki 
kalmak şartıle ikinci arttırması olan 28-
6-933 tarihine müsadlf Sah günü saat 14 
tle icra edileceği ve icra iflas knnpnunun 
l2ıt ve müteakip maddeleri mucibince en 
Cok arltırana ihale edilecektir. Tamamı. 
nın kıymeti 30000 otuz bin liradır. TelJA. 
Uye resmi ihale pulu ve yfrml senelik ta
'1z hedeH müşterisine aittir. Satış gününe 
kadar bihlmum vergi terekeye oit olup 
arttırmaya girebilmek için yüzde yedi bu. 
tuk nlshelinde pey akçesi yatırmak 18ıım.. 
<hr. 

Tafsilat: Apartıman bir zemin katı üze. 
tinde ilç kat Ye ü~til daraca olmak üzere 
bir de çah katı vardır. 

Zemin kat: Cephede bir diikkAn bir hah 
Ce kapısı Te bahçe kapısından glrlldlkte 
binaya ait solda antre ve antrenin solunda 
bir kapıcı odası ve bir mutfak iki oda bir 
Çarnaşırhane bir halA lkt dolap bir odun. 
llllc mevcut olap birinci kata ı;ıkan ayn 
hır merdiven[ vardır Keza antrenin sa~ 
lar~rınrla ııvrıc:ı hir kapıcı odnııt ve met. 

halleri bahçede olmak üzere altı adet o
dunluk vatdır. Birinci kat tramvay cadde.. 
sine bakan bir numarah daire mevcut o. 
lup yedi oda bir mutfak iki hala blr kiler 
bir banyoyu havidir. Bahçe cihetinde di
ğer dairede dört oda bir mutfak bir ban. 
yo ve bir belayı havi 2 numaralı daire 
vardır. İkinci katta tramvay caddesinde 
üç ve bahçe cihetinde 4 numarah daire
ler mevcut olup S numaralı daire bir nu
maralı dairenin aynıdır. 4 numaralı daire 
iki numaralının aynıdır. Ocüncü kat bab 
çe cihetinde 6 cadde cihetinde, 5 numa. 
ralı daireler vardır. 5 numaralı daire bir 
numaralı dairenin ayni ise de bir oda faz.. 
ladır. 6 numaralı daire 2 numaralı daire
nin aynıdır. Çatı katı sekiz oda bir ça. 
mnştrbane bir halA kapalı bir taraca önfin 
de açık bir taraca vardır. Arka sokağa 
apartımanın cephesi vardır.Elektrik terkos 
havnga:ı:i tesisatı mevcuttur. tsteklilerln 
yukandıı gösterilen gün ve saatte Beyo§.. 
lu dördilncü su!h hukuk mahkemesine 
gelmeleri gezmek istiyenler apartımanın 
kapıcısına müracaat etmeleri ilftn olunur. ----. G@z HeB<DmD 
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- Şu halde, i~te sizden bekledikle

rim .. 
Dedi ve uzun müddet söyledi. 
Neler söylediğini ve bu iki adamın 

neye karar verdiklerini, bize ~eler 
gösterecektir. 

Fakat Damyen, talimatı alıp uzakla· 
ımca, çehreıi atetin bir sevinç içinde 
parlayan d'Etyot, odaamın ıUkQtU için
de ~öyle mırıldandı: 

- Kral m2.bvolmuıturt 
Sonra genit mantosuna bürUnerek 

konaktan çıktı ve: 
- Şimdi, diye söylendi, gidip tl' Aı

sasr g_örelim .• Bu kıymetli şövalye be
ni cidden ihmal ediyor .. 

VIlI 
BERRYENtN iZAHA Ti 

Bu arada, Noenin refakatinde bulu
nan Ktebiyon, Han.ri d'.Etyoliln şükran 
borcu, daha doğrusu kendine göre bir 
hesap neticesinde verdiği beı yüz al
tınhk bonoyu paraya tahvil ettikten 
ıonra evine •dönmüş, işlerini tanzim ve 
"çocuklarını,, iyi kalpli bir kadın oları 
komşusuna emanet etmişti. 

Sonra, · "çocuklannm,, akibetinden 
emin bir ..-c:ıziyctte, hep, göz:Unden ka
çırmadığı Puassonla beraber, kendile
dni V ersaya götürecek bir. araba ara
mağa çıkmı§tt. 

Versaya gelince, Krebiyon, buraya, 
hi~bir zaman gelmemiş cb;ı Noeye 
gösteriş olmak ve şehri mükemmelen 
tamdrğmı isbat etmek i~in, arabacıya, 
eskiden kaldığı ve ptoyla Rezervuar 
sokağından ayni mesafede buluoon 
mütevazi bir otelin adresini vermiş ve 
ismini söylemişti. 

Otelci, iki ıdostun talebi ilzerine·, on
ları iki yataklı büyükçe bir odaya gi:i· 
tUrdü ve birçok yiyecekle batın sayılır 
miktarda şi~e getirdikten sonra oiılıarı 
ya!ntz bıraktı. · 

Krcbiyon, üzerine yepyeni gilzel bit 
elbise giydi, bu sırada, ayakta durarak 
i§tihasıru axmak için şi§clcrden. . birini 

a~arak, arka arkaya bit bardak 
şarabı midesine indirdi. Noe de, dostu
nun büyük bir itinayla yaptığı tuvale· 
ti.n teferruatını gözlcrile takip etti. 

Şairin tuvaleti bittiği zaman Noc de 
ş\şeyi boşaltmıştı. 

iki dost, ayni memnuniyetle ka11ı 

karştya otuııdular ve yine ayni hara
ret ve cesaretle, m.asayl dolduran ye· 
rreklerle §İ~elere hücum ettiler. 

Yemek bitince, Krebiyon bir müddet 
mutathndan daha tabii ~iyet~ bulu
nan Noe Puassonu seyretti sonra §<Sy
H- dedi~ 

- Gidip Berryeyi göreceğimi bili
yorsun.. Bu temastan ne netice hasıl 

dacağım bilmiyoruz .. Fakat sen bura· 
dan kımildamamağa ve .• fazla içmeme
if 1": söz verdin .. 

- Krebiyon, sana yemin ediyorum 
lfi böyle yapacağım. 

-Şu halde, rahat gidebilir miyim? 
Fnzla içmiyeceksin ıdeğiI mi? Düşün ki 
bizim için çok mühim bir mesele mevzu 
!;)ah istir 1. 

Noe vakur bir tavırla: 
- Krebiy.<:>n, dedi, senin bana itimat 

göstermemen benim için cidden büyük 
bir h~ıkarettir. 

- Pekala, sözünü tutup tutmaya.ca· 
fmı gör ürüz .. Gidiyorum. 

- Eğer buradan krmddarsam beni 
şeytanlar boğsun 1. Seni beklediğim 

m Uddetçe bir şişeden fazla boşaltırsam 
eebennem zebanilerinin boynuzları mi· 
d~mi clclsin !.. 

Şair: 

- Hadi b:•~<alım 1. Hoşça ~-<a'. '. 
Dedi ve Noe Puassonu birkaç şişe• 

nin karıısmda bm•karak ıdı~arıya çrk~ 

\I. 

Noe de onun arkasından: 
- Git, rahat git!. diye bağırdr; se· 

nin dediğin gibi Baküsün müridleri 
söz verdiler mi, sözleri sözdür!. Bir tek 
§İşeden f<ela i~meyeceğime söz vmfün 
ve bu sözümü tutacağım, 

• i/ 
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Diye bağırmış ve arabanın y:aıstıklan 
üzerine yıkılmı§tı. 

Böylece, uzun müddet şuursuz bir 
halde olduğu yerde kaldı. 

Nihayet yavaş yavaş kendisini topla 
dr ve başına gelen felaketi tahlil etme
ğe çalıştı. 

- Oyun oynadılar!. Bana oyun oy
nadılar!. diye söylendi .• Zevcemin ka
çmlınasmda, kralın hiçbir alfilcası bu· 
Iunmachğı besbelli.. Halbuki ll:ıen de 
aptalca bir §ekilde ona mliracaat ettim. 
Fakat kralın bu işte bir alakası yoksa, 
bu iki ayyaş bana gelip ne diye masal 
anlattılar?. Doğrusu hiç bir şey ania
yamıyorum.. Çıldıracağım.. Halbuki 
ikisi de saımimi görilnUyorlardı.. Diğer 
taraftan kralın da hUsnü niyet g&ter. 
diği muhakkak .. Sonra, eğer bu işte 

kabahati olsaydt, asla bu cesareti gös
teremezdi. Şu halde Berryenin müdaha
lesi neyi ifade ediyor? .• Yoksa Berryc 
ba~ka biİisine mi yardımda bulundu? 
Buna pek de, ihtimal verilemez •. Buna 
rağmen .. Ortada bir hakikat varsa o 
da Janm kayboluşudur. Ve bu tagay· 
yüpte kralm hiç:bir ala.kast yoktur .. 
Fakat şu halde, onu kaçıran kim? Ah! 
Bunu öğreneceğim .. Dünyayı altilst et
mek .. Avuç avuç altın dağıtmak iCep 
etse de onu bulacağcm .• O zaman vay 
karımt kaçıranı~ haline! Ya bütün bun 
lar bizzat Janrn uydurduğu şeylerse?. 
Ya JM başkasını seviyorsa? Ya o isti
yerek aşığının yanma gitmiş ve sırf 
beni şaşırtmak için bu masalın uydu
rulmasına sebebiyet vcrmi!Se?. Ahi 
O zaman vay onun ve vay aşığının ha
line!. Fakat bıeıyır, saçmalıyorum, Jan 
kralı seviyor .. Şu halde, mesele nedir? 
Ah 1 Bunu öğreneceğim! Bunu öğrene
ceğim!. Fakat bu kral ve bu küstah 
Berrye bana ne müthiş hakarette bu
lundular, heni nasxl rezil ettiler .. OTI
lardan intikamımı al:ı:ağmı .. Hem de 
bııı .korkunx bit intikam ~laca.ktx{d 

D,Etyolün dudaklarında, bu anda, 
korkunç bir tebessüm beliriyordu. Çün
kU, emri üzerine kendisini bekli.yen 
Damyeni hatırlayınca göyle ldilşünilyor 
du: 

- Hiır olma.Us. bu ihetten intBı:ıauu
mm alınacağı muhakkakt:ı:rt. 

Ve artık -kendi&ne geldiği için yeni 
planlar kuran, yeni plantar hazırlayan 
bu kindar adam dÜşüncesini tehditkar 
bir jcıstle tamamlıYordu. -

Fakat endige oolu' dü§üncelerl, hep, 
zevcesini kaÇrran meçhu~ adam dönü· 
yordu. 

Ah! Bu adam halini görecek!. 
n•Etyol, zevce&i.ni.n, kral İnetrt!& ol

masını çok istlyorldu - hatta bunun için 
elinden gelen her şeyi yapmıştı • çüh
kü elinde mevcut o111layan ve her ıeyit\ 
fevkinde arzu ettiği şeyleri: Yani §Öh· 
ret ve yüksek mevkileri, ona yalnız 

kral verebilirdi.. 
Fakat zevcesini başka birisinin ka· 

çmnasd. Hayırt Buna asla müsaade 
edemezdi!. 

D'Etyol hep, Jaru kaçıran sefili dü
şUniiyor .•. Ve mütem0diycn, ondan.~ 

kendisini tehlikeye atmadan, ne şekilde 
intikam alacağmr arıyordu .. 

D'Etyolün korkak olduğunu eöylc
miıtik .• Bu münasebetle bir ldefa dalla 
tcbarilz ·eden k:orkatchğr, 'bütün çıplak· 
hğile meydana çıkıyordu. · 

Kendisini tehlikeye atmadan ne §C

kilde intikam alabileceğini zihninde ta
sarlarken, nihayet akln:ıa bir isim ge!-
di: 

DYAssasr. 
Evet!. Şövalye onun inti~ ala Dl 

lirdi .. Evet 1. Bunun için icap eden biç 
bir maddi fedakarlığı esirgemiyecekti 

ve her §ey halledilmiş olacaktı .. 
Fakat biraz zekhmx işletince, bu it 

için belki ide para sarfetmemenin yolu· 
nu da !bulacaktr .. Hasis olduğu için de
ğil t Fa.ktıt §Ö~alyenin böy~e bir i~i. 

diln;r.anzn bütljı .almuna·bilc Y,&~~Y.a 
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