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Romada Kral kupasını 
s da takımımız kazandı 
1 Roma; 4 (radyo)- Kral kupası yarışları buglin binlerce seyircinin önün 1 

de yapıldı, Milsabakada bizzat Majeste Kral da hazır bulunuyorlardı. 
Kalabalık bir binici Orlitlesinin Qtirak ettiği Kral kupam mWsa.'baka· 

aında parkuru iki subay hata'SIZ olarak bitirmişler ve !birinci ohnu§lar- : 
dır. Bunlardan birisi Türk ekibinden yüzbaşı Ccıvad Kula ve d.igeri de 1 

5 bir Alman subayıdır. E 
i Müsabakada derece alan diger subaylar arasında yüzbaşr Cevad 1 
1. Gürkan, iki Alman ve '!:>ir İrlandalı vardır. 

_... Devamı 12 incide 
1 .......... - ........ --............................ , ................................................................. . 

Ba~v~k.ü~ 
Mayısın dokuzunda 
Belgratta olacak. 
Celal Bayar diln Meclis grubunda · 

Atloa seyyahatl hakkında 
malt\mat verdi 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. Partisi Ka· 
mutay gnıpu, bugün saat 15,30 da T~ab
zon saylavı Hasan Sakanın başkanhgın
da toplanmıştır. 

Bu toplantıda söz alan başvekil Celftl 
Bayar, beraberlerinde dışişleri bakanı
mız Dr. Tevfik Rüştü Aras da bulundu
m halde Yunanistana yaptıkları ve dün 
sabah avdet ettikleri seyahatten ve esas
larını da hatırlatmak suretile Atinada 
imzaladıklan munzam muahedename 
muhteviyatından bahsetti. 
Başvekil eeıaı Bayar, Yunanlılar hü

kümdarı Majeste ikinci Jorjun heyeti-

mızı nasıl samimiyetle kabul et
tiğini ve Şefimize karşı der in bir mu
habbet ve al§ka gösterdiğini söyle
dikten sonra Atatürk'ün Sela.ntkte 

İçinde doğdukları evi ziyaretinden 
bahsederken Selanik şarba.ylığınm ib
raz etmekte olduğu çok dostane al!· 
kayı memnuniyetle kaydetmia ve Yu
na.ıı devlet refet ve htlkftmet Şefine iz. 
har ve teyid edilml3 ola.n samimt teş. 
riki mesai kanaat ve kararlarmı, ve 
dost Yunan hudutları i~inde, her za... 
man ve her yerde, necip Yunan nıll-

~ Devamı 12 incide 

Bitlerle Musolini 
Napoliye gittiler 

IFıraınısoz aJansına göre 
M usolini, Çek meselesinde 
ileri gitmemesini Hitlerden 

istiyecekm!ş 
Roma.; 5 (hususi) _ Bitlerle Mu ziyafet vermi.'.jtir. Mussolini saat 20 de 

eolini, dün gece 20.30 da. Na.poliye git otomobil ile gelmi§ ve derhal ziyafetin 
mek üzere, Romada.n hareket etmiş. hıwrlanmıı olduğu Perl salonuna alm
lerdir. mıştır. Sofrada Kral, kraliçe, prens Ma-

Her iki hil.k:Unıet reisi hareketleri falda ve Marya, Musolini, Ribbentrop 
e.snasmd& bUyük tezahüratla. uğurlan JJess, Gobeıs, lfont Çano, Straçe ve 
mrşla.r, Hitler ve Musolini, vağonun Alineri ile Romanın Berlin ve Berlinin 
penceresindefı halkı se18.mlıyarak ay- Roma sefirleri amiraller ve generaller 
~'--'ardır bulunuyorlardı. Kralm yanında Madam ;r~ • 

Kral dün aqam Hitler şe.. R1bentrop ve Hitlerin ya.nmda Kraliçe 

refine Kirinale saraymda bir W"" Devamı 12 incide 

Halayda seçim için 
kayıt başladı 

Halk partisi memurlarından 
bir Türkü kurşunla vurdular 
Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Seçim komisyonu !skenderun §ehrile 

!skenderuna bağlı !skenderun ve ArsUf 
nahiyelerinde kayıt muamelesine ve Kı
rıkhan şehrile Kmkhan ve Beylan ve 
Aktepe ve Orhaniye nahiyelerinde 4-5 
de başlanacağım resmen • bildirmiştir. 
Antakya kazasında başlama tarihi henüz 
tesbit edilmemiştir. 

Günde her tarafta 200-300 kişinin kay
dına ~~lacaktır. Bürolar saat 8 den 

18 e kadar açık bulunacaktır. F akat 
büro reisi mesaiyi saat 19 a kadar de -
vam ettirmeğe salahiyettar olac:ıktrr. 

Komisyon, kayıt muamelesinin t esrii 
için her köy alialisine, mümkün olduğu 
kadar toplu bir §ekilde muhtarlarının i
daresinde müracaatı tavsiye etmekte -
dir. 

Şikayetleri tetkik 
Komisyonun seçim müfettişi Lagrange 

bana beyanatında yalnız kaYlt ve rey 
W'; Dn•amı~12-Inclde' 

Bütün Japon ordusu 
ricat ediyor 

Çinlilerin 800 bin kişi ile 
yaptıkları taarruz Japonları 

hezimete uğratll 
Londra; 5 (hususi) - Gelen ha

berler, Çinlilerin harbin neticesi üze
rinde müessir olabilecek çok büyük 
bir muvaffakiyet kazandıklarını bil
diriyor. 

Çin kuvvetleri 800 bin kişi ile ta
arruza geçmişler ve Japon hatlarmt -
bir çok yerlerde 24 kilometre derinli
ğinde yarmışlardzr. Bütün Japon or
dusu r icat ediyor. Geri kıtalar Çinli· 
leri durdurmağa çalışıyorlar. 

T aarruz Suçea mıntakasında olmuş 
tur. Çinliler sel gibi akmışlardır. 

Tokyoda Japon ordusı.mun mevzi
lerini muhafaza husm,unda güçlük 
çektiği ve bunun, hatların arkasında 

-- Devamı 12 incide 

B:r. batında yedi[ . Bir Japon 7<1trm ceplıeye !fikrk<tı ••• 
çocuk! F k k t• Hav:::.::0bi:e::r~~~ ~~:;,dalı ran ın ıyme ı 

La Havan: 5 (A. A.) - Şark vila- e d d • e •• e e 1 d •• 
yetinden Bayamoda. beyaz bir ada- yenı en UQUrU U 
mm karısı olan Rafaella. Kasanova ~ 
ismind~birkadınbirbatmdayedi~o Bftr nın~lllz ftlrasu 1l i/5 fra nk 
.c~rı:1':!:tıa~ır. Fransa milli müdafaa için 

Atatürkün 
doğduğu evin 

anahtarı 
Selaoik belediye reisi 

tarafından 

Cumhur Heisimize 
takdim edilecek 

Selanik, 5 (Hususi) - Türk gazeteci
ler heyeti Selaniğe geldi. Konsolosumuz.. 
la Makedonya matbuat müdürü Selanik 
gazeteciler birliği reisi azaları karşıla· 

dılar. 
Heyet Makedonya umum valisini ko· 

lordu kumandanını, belediye reisini, kon 
solosumuzu ziyaret etti. Öğleyin Selanik 
gazeteciler birliği, akşam belediye ziya· 
fet verdi. 

Nutuklara Ercüment Ekrem cevap ver 
eli. Şehir gezilirken Atatürkün doğduğu 
ev ziyaret edildi. Hükfunetçe satın alı
nan müze yapılması kararlaştmlan evin 
etrafı istimlak edilmiş, park yapılıyor, 
Selanik belediye reisi yakmda bir he
yetle Ankaraya gidip evin anahtarını 
Atatürke takdim edecektir. Heyet bugün 
Selanik civannı gezmektedir. Cumaya 
Belgrada hareket edecektir. 

Kaı<dl o kôylYı n ©!~ 
Bir adam 

karısını vurdu 
Dün, Kadıköyde, bir yaralama vakaSI 

olmuş. bir adam, karısını bıçakla vur
muştur. 

Misakı Milli sokağında oturan 52 ya
şındaki Durmuş, kansı 30 yaşındaki Ay
şeyi memlekete götürmek istemiş, kadın 

da her nedense buna razı olmamıştır. 
Bu yüzden çıkan münakaşa sonunda 

Durmuş kızarak bıçağına asılmış ve ka
nsını kamından ağır surette yaralaınış
trr. 

Ayse Haydarpaşa nümune hastanesine 
kaldırılmış, kocası yakalanarak tahkika
ta başlanm1şhr. 

dahili istikraz yapacak 
Paris; 5 (hususi) - Frangın kıyme 

ti yeniden düşürülecektir. Bir ingiliz 
lirası 175 frak olacaktır. Bu rayie 
franğm 1936 senesi en düşük değeri
dir. Frangın Londra Borsasında de
ğeri dün 169, 75 idi. Bu fiat da son 
günlere nazaran çok düşüktü. 1ngil
tere ve Amerika franğm bu şekilde 

düşürülmesine muvafakat etmişlerdir. 
Dolar dilşürülmiyecek 
Vaşington; 5 (A. A.) - Frangın 

kıymetten düşmesi doların da kıymet 
ten düşmesini intaç etmiyecektir. 

Bununla beraber bu hadisenin A~ 
merikan ihracatçıları aleyhinde akis.. 

_... Devamı 12 incide 

Yozgat da 
zelzeı· oldu 

Köylerde 
yıklldı, 

onb.eş 
duvarlar 

kadar ev 
çatladı 

Ankara; 5 (Hususi) - Yozgatw 1 rar da tesbit edilmektedir. 
tan gelen haberlere göre kısa fasıla- Zelzele felaketzedelerine 
tarla bir iki sarsıntı olmuş, Selamlı yardım 

köy~erinde 15 k~dar ev yıkılmıştır. Samsun; 4 (A. A.) _ Kır§ehir fe-. 
Bır çok evlerın de duvarları çatla- laketzedeleri için toplanan iki bin lira. 

mıştır. Kızılay merkezine gönderildi. Halkın 
Ayrıca Divrik kazasının Sancak na- yardımı hararetle devam ediyor. 

hiyesine bağlı Akbaba köyünün bir Muğla; 4 (A. A.) - Kir§ehir fela
kısım arazisi son yağan yağmurlar ketzedelcrine yapılmakta. olan teber· 
üzerine heyelan etmiştir. Köy tehli- rüat hararetle devam etmektedir. Ev .. 
keli bir halde olduğundan boşaltılmış- velce gönderilen yedi yüz liradan baş 
tır. ka bugüne kadar bin yirmi lira dok-

Fırat nehri Erzincan mmtakasmda san beş kuruş teberrü kaydedilmiştir. 
yükselmelerine devam etmektedir, o Bu teberrüat yalnız Muğla şehrine a.
havalideki birçok köyler su altında ittir. :tlçe ve kam.unlarda. da yardım 
kalmıştır. komisyonları kurulmuştur. Her ta.. 

İnsanca, hayvanca, zayiat olup ol- tarafta teberrü kaydına. devam edil .. 
madığı henüz belli değildir. Maddi za- mektedir. 

Boğaz1arda faaliyete 
dair rapor neşredildi 
Ltmanımızla en çok iş yapan gemtler 
sırasiJe Inıılllz ve Italyan gemller.ldlr~ 

v: "" ~(3)"··~-~~· .:.:ı:......:...J"..:~ ·.&IBZISl unca 1sar•-•n1A1a -
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rt:;·. '•'?~'·'·~··· ~ um s 1 yas 1 b 1 r c 1 na ye Türk matbuatı v~ 
A a o N E e A R T LA R • Alman gazetelerı 

rEf:':'€~·-m~ ::fil1 olduQu sanılıyor 
Süµısa 

"Dostluk, 
kardeşlik,, 

Baıvekil aayın Celal Bayar, dost 
Yunanistan' a yaptığı ziyaretten geri 
döndü ve bu dönüşte d<>11t ve kardeg 

memleketten biraz daha sevgi getirdi. 
Sayın Cetaı Bayar ve arkadaşı Hariciye 

Vekili Doktor Rüştü Aras hakkında 

gösterilen aamimi kabul U%crinde du-

racak değiliz. Her ıey wdet ve dost 
memleketten umduğumuz pbi olmuJ· 
tur. Her ıarilftiliü adam üzerinde de
rhı eempatl uyandıran ve temiz isler 

bırakan CcW Bayar'ın ziyareti, Ttlrk
Ywwı dostluiu namma yeni bir tea

hBr naileai olmUftUr. Biz bqvekilimiz 
hakkında ıöeterilen bu kabulden do -

layı mUteha..WZ. Sayın CeW Bayar 
da bu candan kabulün intı"bamı veciz 
..-e manidar ild kelime ile hulasa etmir 
tir. Türkiye topraklanna ayak buar 

baamu, intibalarını CSğrenmek isteyen 
pzetecilere: 

- Dostluk ve kardetlik, 

Demiıtir. Filhakika bu, Türk - Yu
nan dostluğunun en güzel ve en veciz 
bir ifadesidir. Türk - yunan • dostlukw 

kardelik. •• tıte aekiz yıl cvveliai.ne ka
dar aym cümle içinde »la bir araya 

ıelemiyen dCSrt kelime. Yunanlılann 
iatlklll tarihi olan 1830 senesiyle dolt-

tuk, bitaraOık, uzlqma ve na.kem mu· 
ahedeaini tmuladıizmıa 1930 aenelll 
arurndaki tarih ve edebiyat sayfalan 
kanıttnlnq: Bu dört •Özün bir arada 
kullanıldığı vaki değildir. 1930 sene -
sinde tarihin daiına mucize ob'ak kay

dedeceği bir hadile oldu: tki millet bir 
uırlık tarihin yarattığı infialleri ye • 
ncrek bir dostluk mukavelesi imzala-

dılar. Bu mukavelenin imzalandığı 30 
tqrinievvel yakın Fkm tarihinde da· 
ima hatırlanac:aktrr. Bu hadiseyi tarihin 

gidiıine aykın görenler bir noktada ya· 
nıldtlar.: Mukavelenin bir taraftan 
millt yunan devleti, diğer taraftan tda 

oananb imparatorluğunun i.ıibaleai o
lan bir devlet tarafından imzalandığını 
zannettiler. Hakı'katte Türk cuhuriye • 

ti, 1830 senesinde Yunanistarun yat>tığı 
gibi, imparatorluktan daha yeni zaman· 
1arda ayrılarak iltiklilini ilin eden yeni 
bir milli devletti, Binaenaleyh 1930 ac
ntllinde elele veren Ud milli devlet, hır 
paratorluğun ayn ild varisi idiler. Bu 

zaviyeden bakılınca, Türk - yunan dost
luğunun fUmul ve manbı anlaşılır. Kr 

aa bir naran içinde anane halini alma· 

IIJlJJ1 ve politika safhasından çıkarak 

hallan yüreğinde yer bulmasmm aebeb
lerl de anlaphr. 

1930 tqrinievvel mukavelesini, 14 
eyltll 1933 misakı takib etti. Şimdi de 
Atiııa'da bir munzam muahede imza· 

Janmııtır. Metni ıeçen martta neırclu
naıı ve Balkan antantını teıkil edendi-

ğer iki dottumwun da taıvibine mar 
har olan nisan 1938 mu&hedesile Türk
Yunan münasebetleri, siyasi tarihin 

entente Cordiale t!bir ettiği çerçeve 

içine girmif oluyor. Fakat mukavele, 

muahede ve misakla te&bit edilen bu 
reauıl münasebetlerin dışında bir Türk-

Yunan doatluğu vardır ki Büyük Şefi
mb, bütün milletin hissine tcrceman 

olarak. ıeçen ıene aayın bafbakan Me
tabu'ın ziyareti sıralarında bunu "iki 

milletin ebedi birliği'" tabiriyle tavsif 
etmııtir. 

Sayın CeUl Bayar'ın bu defaki ziya 
reti bu ebedi birliği takviye yolunda 
,..nı bir merhale tqkil etmiıtır. 

-Ulustan 
A. Ş. ESMER 

Parmaklar 
sar işkence 
esnasında 
kesaamış ı 

lrlandada herkesi heyecana düşfüen 

"uç pannak cinayeti,,nden bahsetmiştik. 
Şehir haricindeki bir yolda bir gün üı; 

kesik parmak bulunuyor. Yapılan mua· 
yenede bunların, henüz yaşamakta olan 
bir adamın elinden kesildiği anla5ılıyor. 
Yani, parmaklar kesildiği zaman, adam 
sağmış ... 

Fakat, ondan sonra öldilrülmQş olması 
ihtimali vardır. Polis, bu esrarengiı ci
nayeti haftalardanberl takip ediyor; lA
kin henOı kat! bir netice almzme değil
dir ... 

Polisin fimd.iye k'dar aldılı netice §U· 

dur: 
Parmaklar, henüz yaşamakta olan bir 

adamdan kesilmiştir ve kesildikten sonra 
da bulunduğu zamana kadar 24 saat geç
miştir. 

BugQn meseleyi daha esrarengiz bir 
hale koyan aon bir Mdise olmuştur: 

Polise, imzasız bir mektup geliyor. Bu 
mektupta §()yle yazılmaktadır: 

''Polisin tahkikatına yardım etmiş ol· 
mak için, ona şu malOmatı verme}i bir 
vazife bilirim: 

"Kesile parmakların eahıöi, zannedildi
li gibi, parmaklar kesildikten 90nra öl
dürülmQş defıldir. Bu adamın kim oldu
ğunu söylememekte beni mazur görece
ğinizi zannederim. Yalnız, kendisinin 
sal oldufunu alze temin ederim." 
insaniyet~ polise böyle malt\. 

mat veren adam ldmdtr? BunU ya~ 
l>eden ihti)'a' götm\1§, veya mE"Cbur Ql
mu~tur; yoksa bu, polisi hakikatten ha
berdar etmeyi kendisine bir vazife bilen 
bir adam mı? 

Yeni modalarda erkekler için de garip 
modeller cıknıaia ba§ladı. lngilterede, 
at y~ ·~ &iden .eJ"~eı.in.ı 
kıyafetlerinde kadmlan tak!lt ettDdert 
görülmektedir. 

Burada rerunde et~ işlemeli geni, bir 
palto ıriymiı bit adam görülüyor. 

Bu noktalarda polis büyük bir şüpb~ •-------------
dedir. Mektuptaki yaımın bir kadm ve
ya erkek yazısı olduğUnu kati §ekilde tes 
bit etmek de kabil olamamıştır. 

Bununla beraber, polis, bu mektubun 
mahsus g()r.derilmiş olduğunu düşün

mektedir. Çünkü, bu gibi hadiselerde po
lisi şasırtmak ve tahkikatta bulunduğu 
yolu deği§tirmek için böyle mektuplar 
gönderildiği' çok görülmüştür. 

Polisin !On kanaatine göre, üç kesılc 
parmak bir adama yapılan i~ence esna
sında kesilmiştir. Böyle işkence edilen 
bir kimsenin de siyasf bir şahıs olduğu 
zannedilir. Çünkü lrlandada, biribirile 
daima çarpışmakta olan particiler arasın 
da, ellerine geıcenlere türlil i~ence etmek 
Mettir .. 

İşkence edilen bu adamın. particiler 
tarafından öldürillmüş ve polisin bu ci
hetten tahkikat yapmaması için de bu 
mektubun gönderilmiş olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

-e-ciuiia zah-
met etmesin 

R EFlKLERIMIZDEN birinde bir 
tefrika var. Tefrika No. sı 219 (M 

IA da bitmi~ değildir) Adı: •'Kaptan paşa 
geliyor! .. 

219 günde bir tnrlO gelemiyen bu kap
tan paşa. artık zahmet etmesin. DOşman 
çoktan smştı. 

* Kıyamet arife-
sinde mıvnz? 

T AKSIMDE oturan Ö. adında yir
mi be! yaşında bir genç, eskiden 

tanıdılt 22 yaşında beyan Fatmanın ken 
disile tekrar münasebet tesis etmesi tek 
lifile karşıla~ Kabul etmeyince de 
bayan tarafından tehdit edilmiş. 

Su havadis bu zamana kadar tesadüf 

84 bin tonluk 
transatlantik 

Dünyanın en bUyük vapuru olan "Kra 
liçe Mari,,den 90nra, lngilizler, daha bü
YAk bir transatlantik yapmağa karar ver
mişlerdir. "Kraliçe Elizabet,. ismini ta
şıyacak olan bu gemi, bir ı;ok noktalar
dan diğerine nstnn olacaktır. 

Yeni vapur "Kraliçe Mari,.den daha 
3 ton kadar büyuk olacaktır. ''Kraliçe 
Mari,, 81.235 tondursani gemi ise 84000 
olarak tcsbit edilmiştir. Boyu da, diğerin 
den 3 metre uıun olacaktır. 

"Kraliçe Elizabet,, de, üç demir bulu· 
nacaktır. Diğerinde ise demirlemek için 
iki demir vardır. Diğerinde 24 tane ol
du~ halde, bunda 26 flika bulunacaktır. 

Geminin inşasına önümüzdeki aonba
ha·ôa hac:1anacaktır. 

ettıklerime hiç benzemiyor. İsimler yan 
ıı, yazılmamışsa, bir kıyamet arifesin
de bulunduğumuza hükmedebiliriz. 

~ 
Bu da bDr moda 

olacak 
B iZDE, esaslı bir inanış vardır. Bunu 

aJAkadarlarmdan birı;okları da tas 
dik yollu söz söylemişlerdir: Çalışacak 

genç kızlarda, kabiliyetten çok gilzellik 
aranır. Güzel olmıyanlar kolaylıkla iş 

bulamazlar. 
Doğrusunu söylemek icap ederse bu 

iddia sahiplerine hak vermiyordum. A· 
merika senatörlerinden Ellenderin ~ikA
yet nutkundan şu satirlan okuyunuz: 
"Amerikanın resmi dairelerinde istih

dam edilen kız memurlar, istidat ve ka
biliyetlerinden dolayı değil, güzellikleri 
yüzünden çah-=tmhyorlar ... 

Bu mademki Amerikada da böyleymiş. 
İddia sahfplerlne hak '\"ermeli. Bu da bir 
Amerikan modası saJgrnı mıdır? 

Holanda pren
sesinin kocası 
Dargınhğını unuttu 

ve saraya döndü 
Kaynanası Jle }'aptığı bir kavga neti

cesinde saraydan çıkıp giden prens 
Brenhard, ltalyada ve Fransada bir 
müddet hava aldıktan sonra, tekrar Ho
landaya dönmüş ve kansı prenses Juli
ananın yirmi doku..""Uilcu yaş yıldönO
mündeki merasimde bulunmuştur. 

Bu yıldönümü Amsterdarnda büyük 
bir merasimle kutlulanmış, şehirde geçit 
resmi yapılarak, prensesle kocası halkın 
~ünden, motosikletle geçmi,lerdir. 

Ogün, pren.~n aç aylık çoculu da 
ilk defa olarak halka gösterilmiştir. Sa
rayın alt katında bir pencerede. annesi
nin Irucafmda tutulan çoculu, halle u
zaktan seyretmiştir ... 

lngiliz Başvekili 
yeni yatak almış/ 

İngiltere o kadar muhafaza~r bir 
memlekettir ki, en ufak bir deii~ik bi
le büyilk bir bAdise oluyor. 

Bugün, bir lngiliı gazetesinin çeıçeve 
içinde neşrettiği bir haberde, başvekilin, 
yatak odasına yeni karyola aldıiı bildi
riliyor_ 

Bu h!disenin ehemmiyeti, ha§Vl"kilin 
ve kansmm, eski tarı, perdeli. süslü ya
taklarının yerine yeni ilshlpta, sade kar
yola al.mı§ olmalanclır. 
Ba~ekille kansının yataktan birer kü

çOk tahta ıau,oıa fmii.. 1J.rtnde • 
yokmuş, dt!Ir cevlzdenntlş. Yatak odası-
nm yeşil ve krem rengi içinde, yorgan 
açık yeşil ıemln Omine kınnın çiçek 
ve yeşil )-apraklarla sQslü imiş ve bir ba
har manazrası arıediyonn~ ... 

Tiyatroda 
bir rekor/ 

Rlşard Tavber'in Londradakl. bir ~ 
rada temsil vermesi tiyatro tarihinde gö
rülmemiş bir hAdiııeye sebeb olmuştur: 

Opera binasmm ônOnde, bilet alanlar, 
tam Uç gün bQ~ bir ~file te§kil et
miştir. Cumartesi gilnQ sabahleyin saat 
onda bilet satJlınr)·a bqlanmıJ. bilet al
mak için gelenler gişenin önünde ~ 
bir kafile halini almı,tır bu kafile o
gürt akşama kadar devam etmiş, ertesi 
gQn ayni şekilde sıra bekliyenler toplan· 
mış, pazartesi günü sabahleyin saat on 
buçukta gişenin l>nünde toplananlar iki 
yQıü bulmu,tur. 

Opera pazartesi akşamı saat sekizde 
başlam~trr. Binlerce kişi alan opera bi
nasında bir kişilik boş yer kalmamıştı. 
Riaşrd Tavberin rot aldıır bu eser ''Di 
7,av..,erflot .. operasıdır. 

~ 

Eskllerıe 
veni Der 

U LUSTA "Yankılar,, muharriri toplı. 
iineshıi uıatiyor: 

(Bir gazetenin taze nüshası beş kuru
şa satıldılı halde ''ıünü geçmi) nüsha· 
tar., en aNı yinnf bet kuruştur!) l,a
retile - gazeteciler arasında yaş münaka 
~m dolru olımyacalnu s&yliyerü -
yaşlı guetecilerin gençlerden daha kıy
metli oldulunu anlatıyoi'. 

Haber verelim: İstanbul gv.eteleri ida
rehanelerinde, e!ki nüshalar da ayni kıy
mettedir. 

"" ' Garlptlrl 
Ş U doktorlar cidden garip ve anlaşıl

maz mahlQklardır vesselAm. Hiç 
bir hareketleri aklı başında insanlara 
makul ve mantild gl>rilneınez. Bakınız 

ne yapmışlar: 
Belçikalmm biri, bir yatışta 178 saat 

A LlılAN gazclclerindcn biri, Türk mat. 
baatınıa ncıri11Qtuulan 1ikd11et et

mıf. Bu ll'U&da "Cumhurl11et,. (lcueteıi a.. 
le11hinde ıu •alırlar varmıı: 

··cwnburlyet aazelesınuı kalemine hA· 
kim olan tesır, Türk menfaati değildir; 

barıcl bir tesirdlr. Hu tesır de. eskı Mos
kova dosllanndan, Fransız halk cı:pheı;ın 
den, İagiltereniu Alman düşmanı sol cep 
hesinden, Nevyork \'anudı lcrınden vcyu 
bunıarrn dördunden birden gelebılı r., , 
Aabldirı /..Jaueri dinlıyelım: 

' 'Hu iddia ve ırtıray& aore, Moı.ko\ ıı, 

l'arıs, Herlın \'e l\evyorkta.k.1 butun Alman 
duşmanları bir olmuşlar \ ' 8 Cuınhurı) et 
iBZetesiııi satın alarak Alınan)a ale)lıinde 
)azılar yazıhrıyorlırmış. Bunu ortaya n. 
tan muharrir, mutlaka o akşam şinaps d1..'

nilcn ıert Alman içkisini Cazl:ıca kaçır

mıştır. 

Oku~ ucularımız bilirler ki Cuınhurıyet 

te sırf Almanyaya düşmanlık olsun dı)e 
Almanya aleyhinde yanlar çıkmamıştır. 

Zaten gazctemızde bıçbır dost de\ 11!1 hak
kında böyle yazılar çıkmaz. HallA bazı ga 
zetelerle yaphAımız münakaşalarda, hasım 
Janmıı, bize Alınan taraftarıı:ı bile isnat 
etmlılerdl. (Bunlar. timdi Alman sazete
lerlnio bllcıı.nılanıu ıöriloce acaba utan-
dılar mı dersiniz) ,. 

Muharrir, bundan ıollNl, "Cumhuri11et., 
in Alman ılymttl. lehindeki neıri11alınrn 
aleyhteki ~ılarından daha. f a::la oldu-
6unu tebarüz ettirillor oe ancak Almanya. 
nuı dülll}a ıulhünü lehllkeue koyan dil· 
raıt oe haıtn hareltetlerlnln tenkld olunda 
6unu ı~ylü11or: ıunları lldve ediyor: 

"Bazı ecnebi memleketlerinde anlaşılmı 
yan bir nokta nr ki o da, Kemalir.m re. 
Jlminde. AtaUlrk Tilrkiyesinde matbua 
tın hür olduğu, doAru ve yanlış düşüncele 
rlııi nzmakta ser~t bulunduğudur. l\laı.. 
buat hOrriyellnl taoımıyanlar, ıueteciyi 
husus! kltiplerl addedenler için bu nok
tayı anlamak ,açttlr. 

Sonra, bunlann bir hatalan daha ur: 
Türk pıetelerlnl, meseli bu hldlsede oL. 
dulu libt. tamanıile Alman pıeteai saoı
J'Ol'lar '" bU10rlar ld kendileri Alman 
polltlkuı hakkııada, Dwl blr dil kullanır
~ 11111 -~ 4QI pllen ..... anf Mll'. 

Jeri yıµalım. Çok sarf p olmakla beraber, 
bu ılhnl1et, birçok dar kafalara yerleş· 
mittir. Bir Tnrk ıuetecisinin, herhangi 
bir dnletfn siyaseti hakkında, o memle. 
ketin gazetecileri ılbl dlltünmeslne, onla
rın yaıdıklannın tıptı tıpkısını 78ZIDUI 

na imkln vır mıdır? 

* 
AKŞAM' da 

Ailelerimizın, 
evlt.rim izin hali 

V ALA Nureddin. mtlll hayatımızdaki 
tekdmllle f04men aile ha11atınıızda 

lılçblr llerlclffı ı6runedlllnl anlatarak 
1ö11le dluar: 

"Allemlade cocuk terbiyesinden kadinıo 
nılfuladen, erkelin tetkilltçı ve mildir 
rolfioden bqlayınız bütün maddi cihet.. 
lere kadar aksaJıı: 

Ne iskemlemiı iskemle, ne odamız oda, 
ne mutfaJımız mutfak, ne hhmetçimiz 
hbmetçlt 

Dlltlln bu biriblrlne ballı itlerimil, bo
zuk mu bozuk! Garp memlekellerlnde bir 
kapıcının ev içi teşkilAtı. tertibi, bizim 
)'ftı liralık apartımanlarda oturanlarımızın 

coltununklnden mükemmeldir. ET zevki 
llerlemi• en aıtatı tabakadaki prplının 
zevkle alıp davara astılı bir tablosu, filAıı
ca OslQp bir kaç koltulu. tat kat çamaşır 
takımlın, bir miktar gümüş nanisl, ta· 
mam çatal bıçak takımı, kendine ıöre bir 
kütllpbanesl. ne bileyim, medeni ihtiyaç. 
Jara göre bir aile için maddi manevi ne 
lhımsa hepsi Tardır. 

Kendimizinkini samlmtnUe byaı ede
lim .. 

Nedir o kapıların bo1asızlıAı? •• Nedir o 
hizmetçinin plf flpıtık terlikleri? .. Nedir 
o yamn yumru ç&p tenekesi?.. Nedir o 
çatlak tabaklar?. Nedir o toptan kllbik sa. 
lon't. 

Yok, hayır,? fçUmal sahada bir çok e· 
ısaslı adımlar atmamızı rağmen, aile ve 
ev cihetinde yayayıı .. Bir tek santim ller 
lememlı yok •• Halli o muntazam kllerli, 
kendine söre tertibll ecdat evlerine naza
ran tedennideylz. 1,. 

deliksiz uyku uyudu - diye adamcaAızda 
bir hastalık aramaya kallamşlar; bula
madıkları için hayretten hayrete düş

mü§ltt. 
178 saat deliksiz uyku... Bu, bütün 

ömOrlerlni uyku içinde geçirenler ya
nında solda sıfır kalma: mı? 
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AZETELERlMlZDE, hatta baza:ı 
kitaplarımızda: "Nakili: Falanca .. 

imzac:ile birtakım romanlar görüyoruz. 
~akili, yani yazan değil, tercüme eden; 
fakat şehir ve insan adlarım değiştirerek, 
vakayı da mümkün mertebe bizim mem· 
leketimizde geçebilecek bir hale getirerek 
tercüme ... Derhal söyliyeyim ki bu "na
kili,, kaydında sevinilecek bir ~ey de 
var: ben pek bilmem ama romanlarımı· 
zın bir kısmının intihal edilmiş oldukları 
rivayet edilir; "nakl,,ettiğini söyliyen 
zat hiç olmazsa eserin ac:ıl sahibi olma

dığını itiraf ediyor. 
Fakat bundan başka se\inilccek bir 

ı;ey yok; bilakis keder etmek için scbeb
ler var. Roman nakletmek, nakledilmi~ 
romanlardan hoşlanmak, henüz romanın 
ne oldui;runu anlıyamadığımızı gösterir. 

Nakl'in. yani adapte etmenin büsbü

tün aleyhinde değilim. Bazı eserler için 
pek muvafıktır. Vefik Paşa, f\Ioliere'in 
komedialarını terciinıe etmeyip nakl et
tiğine çok iyi etmiş. Fakat o, XVII inci 

asır Fransız muharrirlerinden birinin e
serini almış xıx uncu asır muharrirle
rinden birini değil. Aradaki fark çok bü

yüktür: Klassik muharrirler, tasvir et
tikleri seciyeleri, zaman ve mekan şart
larmdan tecrid ederler. Onlar, hususi'ye 
değil, umumi'ye ehemmi)-·et verirler. On· 
tarın eserlerinde falan kimsenin hasisli
ği, aşkı veya dalgınlığı değil, doğrudan 
doğruya hasislik, aşıklık veya dalgınlık 
tasvir edilir. 

Halbuki xıx uncu ve xx inci asır ro
mancıları için mesele böyle değildir. On· 
lar zamana ve mekfuıa bağlıdrrlar; ıJmU· 
mf den ziyade husttsi'ye, hakikat kadar 
da realite'ye ehemmiyet verirler. Tasvir 

ettikleri şahıslar, kendi zamanları, mu
hitleri ve Metleri içinde doğrudur; onlar
dan aynlınca bir kıymetleri kalmaz. Bel
ki birtaknn felsefi hikAyeler, bir garip 

mesele icadından başka gayeleri olmıyan 
polis romanları nakledilir; öteki roman

lar hayır. Modem romanın başlıca şart-
1.rindan biri ''.inaiulrr olmalc,.tn-. -Fra~ 
g.fdan, Alamanya'dan, lngiltere•den 
Türkiye'ye getirilmiş vaka, muhakkak 
inarulımyacak birçok noktalar arzeder; 

böylece şahıslan ile beraber vakası da bo 

zulur. Tiyatromuzda bunun çok misalini 
gördük,birtaknn realist piyesler, tilrkçeye 
adapte edilince gülünç, inanılmaz eşyler 
oluveriyordu. Bugünün romanları da, 
tiyatro piyesleri de sadece aklın uydur
duğu ~yler değil, evvela. müşahedeye is
tinat etmek, istiyen eserlerdir. 

"Ne çıkar? bizde roman okuyarilar 
bunları düşünmüyor. Zaten biz böyle 
kıymetli romanları değil, harcıfilem ki
tapları naklediyoruz,, demeyin. Buna 
pek hakJ..·rnuz yoktur. Çünkü bizde henüz 
gerçekten kıymetli romanlar çoğalmamış 
iyisi ile kötüsü arasındaki farklar iyice 
sezilmemiştir. Tercüme ettiğimiz veya 
naklettiğimiz romanların, hikftyelerin ço
ğunu kariler hem eğlence diye, hem de 
bir sanat eseri diye okumağa kalkıyor. 
"Aldanmasınlar!,, diyemeyiz, çünkü al
aamyorlar. o halde bizim onları aldat
mamamnz,onlara kıymetinden emin oldu 
ğumuz eserleri vermemlz l~mdır. 

Nurulla!ı ATAÇ 

Meclfst e dUnkil 
m üzakere le r 

Ankara, 4 (A.A.), -Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin başkanlı
ğında toplanarak devlet meteoroloji işle
ri umum müdürlüğü hizmetlerinde kul
lanılmak üzere satın alınacak telsiz mu
habere ve dinleme alat ve cihazlan için 
300 bin liralık taahhüde girişilmesi hak
kındaki kanun layihasile sıhhat ve içti
mai muavenet vekaleti teşkilatı ve me
murin kanununa ek kanun layihasının 
ikinci müzakerelerini yapmış ve kabul 
etmiştir. 

Gene bugünkü toplantıda Kemaliye 
ve Tercan k~anrun Erzincan vilyeti
ne ve Ağın nahiyesinin de Elazığ vila
yetinin Keban kazasına bağlanmalan 

hakkmdald kanunun da birinci müZake
resi yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi cuma günü top
lanacaktır. 

1 - Dün akşam Ustü Tophaneden Karaköye dogru gttmekte olan 1523 
numaralı hususi otomobil, yoldan geçen bir adama çarpmamak için clireksi· 
yonu kırmış, bu sefer de kaldırımda tramvay bekliyen Cevad ve Refia ismin· 
de iki kişiyi bacaklarından yaralamıştır. 

Arabayı kullanmakta olan Jozef Bnsmacı yakalanmı~. hakkında tahki
kata başlarunıştır. 

Otomobil bununla da katmamış, karşı taraitaki mahallebicilstematın dük 
kanma çarparak vitrini parçalamış ve ta içeriye kadar girmiştir. 

2 - Hataydaki Fransız delegesi Garonun Ankarayı ziyııNt ettiğini ve 
Hariciye vekaletile temaslarda bulunduğunu yazmıştık. Garo dün akşam To
ros ekspresle Hat~a hareket etmiş, istasyonda Hariciye vekaleti erkanı tara
fından uğurlanmıştır. Rcsmimizde, Garo, Hariciye vekili Rüştü Aras ve Hari
ciye umumi katibi ~uman Menemencio ğlu ile bir arada görülüyor. 
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Ege mıntaka- ] Elektrik şirketi cere
sında şarapçıhk 

Projenin tatbikine yan veremez oldu ! 
başlanıyor ş· k t• t hh .. t tt•..... .f J • 

Hüküm:tin tensibi ile üzüm kutu· ır e ın aa U e IQI vazı e erı 
munun Ege mmtakasında. şarabcıh- • • • .., • 

ğın iwhya v~ i~kt~afJ için hazrrl~t§ yerıne gett remedıgı anlaşıhyor 
oldugu proJenın bu mahsul senesınde 
tatOiki tekarrür etm:ştit'. Bunuu için 
şimdiden tetlbirı !i' almmağa. başlan
mıştır. Bu mey-ı.ı f.a, inhisarlar id:ı

resi de Eğe n11~ı.:a'<asında şarapçılı
ğın azami derecede inkişaiına yar
dım için direktif almıştır. 

Şimdiki halde üzüm, memleketi· 
mizde sadece döviz getiren ve sırf bu 
nun için yetiştirilen bir ihracat ma.d
desidir. Fakat üzümü yalnız bir ihraç 

maddesi olarak bırakmanın dogrl! o
ıamıyacağr, s on yılların t ilccad duru
munun satışlar üzerindek i tesirile bir 
defa daha sabit olmuştur. Bunun için 
yeni program m esaslarını eunlar teş
kil etmektedir: 

1 - UzümU bir ihraç maddesi Qt

Iarak, 
2 -Geniş mikyasta bir istihlak 

maddesi olarak, 
3 - Memleket sanayiinde kullanıl

ması çarelerini bularak, 

Kıymetlendirmek ve ihracatın nis· 
beten az olduğu seneler mahsullin el· 
de kalmamasmr temin etmek ... 

Şimdiki halde normal olarak yılda 
60-70 bin ton arasında tahmin edi
len rekoltenin bu şekilde sarf ve istih 
lakini temin ederek kıymetlendirilme
si üzerinde çah~ılacaktrr. Eğede §a
rapçıbğm inkişafı işi de bu kısmın bir 
kolunu teşkil edecektir. 

Avusturya ile 
de mfryolo anlaşması 

feshediliyor 
Avusturyanm Almanyaya ilhakın· 

dan doğması beklenilen hadiselerden 
birisi daha kendisini göstermiştir. Bu 
vaziyet bizi de ya.kından alakadar et· 
mesi kadar hemen bütün Avrupa mem 
leketlerile de alakadar bulunması ba
krnımdan şayanı dikkattir. 

Alman hükumeti tarafından verilen 
yeni bir karar)~ Avusturya Demir 
yolları idaresi ile ecnebi Demir yolla~ 
rI arasında mevcud olan tarifelerin 
ve anlaşmanın 30 haziran tarihinden 
itibaren mefsuh addedileceği bütün 
A\TUpa memlckeUeri demiryollarına 

ve bu meyanda bizim Devlet Dcmir
yollarma da bildirmiştir. Bu su.retle 
bir ucu Türk topraklarında bulunan 
ve Asya ile iltisakı yine memleketi
miz üzerinde bulunan A\Tupa hattın 
da SC)TÜsefer ve ücret anlaşma.sına ye 
ni bir şekil verileceği anlaşılmakta
dır. 

Bu arada yeni müşterek tarifele· 
rin hazırlanmasına tevessül edileceği 
fakat o zamana kadar. Avusturya is
tasyonla.rmm Alman Demiryolları şe
bekesine alınması surctile muvakkat 
bir vaziyet ihdas olunacağı da haber 
verilmektedir. 

Son zamanlarda elektrik şirketinin şehrin bir çok semtlerine muntazam cereyan 
veremediği ve cereyan kesilme hadiselerinin sık sık tekerrür ettiği yolunda Nafia 
vekaleti başmüfettişliğine birçok şikayetler vaki olmağa başlamıştır. Esasen tram
vayların sık sık cereyan kesilmesi yüzünden şehirde umumi seyriseferin sekteye 
uğramakta olduğu da nazan dikkati celbetmektedir. Bu bakımlardan elektrik şir 
ketinin taahhüt ettiği ....arifeleri yerine getiremediği ve mevcut tesisat ve vesaitinin 
buna kafi olmadığı hakkında evvelce mevcut bulunan delil ve kanaatler de teeyyüt 

etmektedir. 
Bir taraftan da şehrin bazı semtlerinde abone adedinin çokluğundan dola~, 

yeniden cereyan almak istiyenlere cereyan verilememekte ve şirket bu nevi müra
caatleri reddetmektedir. Bu şekilde aylardanberi cereyan beldiyen yüzlerce müra. 
caat sah ibi bulunmaktadır. Şirket bunlara hep o_yalay~çı ceva.Plar ver:m~ktediı;. Bu 
müracaat sahipleri de Naria vek~leti başmfüettişliğinc müracaat ederek vaziyeti 
bildirmişler ve t stanbulun elektrik ihtiyacını ka~ılarnağı imtiyaz mukavelenarnesi 
ile taahhüt eden şirketin bu taahhüdünün yerine getirmesini istemişlerdir. 

Boğazlarda faaliyete 
dair rapor neşredildi 
Limaoımızla en çok iş yapa n ge mile r 
sıraslle lnglllz ve Italyan g emile ridir 

Ankara, 4 (A·A.) - Boğazların i
daresi hakkındaki Montrö anlaşması
na tevfikan Boğa7Jar komisyonuna 
ait vazifeler 15 Ağustos 936 tarihin
den itibaren TUrkiye hükfunetine in· 
tikal etmiş bulunuyordu. 

itilaf namenin 24 Uncii maddesi ah
klmıına tevfikan Türkiye hükumeti 
Milletler Cemiyetine ve itillinaroeye 
vaziülimza devletlere Boğazlardan ge
çecek yabancı harp sefineleriyle tica
ri ve deniz ve hava faaliyetlerine ya
rar yıllık bütün malumatı bildirmek
le tavzif edilmişti. 

Buna binaen hükumetimiz Boğaz -
lardan geçen gemiler ile Akdeniz ile 
Karadeniz arasındaki tayyareler faa
liyeti etrafındaki yıllık rayorunu aliı.

k:ıdarlara bildirmiş bulunmaktadır. 

Ticari gemilere ait olan ikinci kı

sım ise, İstanbul limanımn bir kroki
si ile bu limana ait talimatnameyi, 
kılavuzluk istasyonlariyle tarifelerine 
meteorolojik işaretleri. telsiz telgrafa 
ait Türk kanununun bir hülasasmı ve 
deniz ticaret faaliyetine ait bir ista
tistiki ihtiva eylemektedir. 

Bu istatistiğe nazaran 15 Ağustos
dan 31 !lkk~nun 19J6 ya kadar Bo
ğazlard:ın geçen gemilerin tonaj yeku· 
nu 4.781.232 tona varmı§tır. 

1!)37 yılı içindeki ticareti bahriye 
faaliyeti ıse 12.957.364 tona varmış 
bulunmaktadır. 

Bu miktar da muhtelif banaklar 
arasında şu suretle inkisam etmekte
dir: 

Safi tonaj olarak, İngiltere 2 mil
yon 601.!97, İtalya 2.167.779, Yuna
nistan 1.64.8.211, Fransa 1.261.999, 

Rusya 1.111.351, Norveç 959.654, Al
manya 754.434. Romanya 207.536, Ho
landa 469.165, Amerika 207.013, Le -
histan 187.289, Bulgaristan 180.379, 
İspanya 144.077, Belçika 75.584, ts -
veç 75.086, Panama 72.372, Danimar
ka 45.567, Yugoslavya 57.438 Japon· 
ya 39.220, Macaristan 18. 788, Mısır 
30.307, Fılandiya 5.801. 

Raporun üçüncü kısmı ise, harp ge
milerine ait hükümleri, Boğa7Jardan 
geçecek harp gemileriyle muavin gc -
milerin istifade edebilecekleri telsiz 
i.stasyonlarınr, askeri merasime ait sc· 
lam bataryalarını, Boğazlardaki mem
nu mıntakalan, Trova harabeleriyle 
harp mezarlıklarını ziyaret yollarınr, 
İzmit körfezi geçit yerini gösteren 
krokileri ihtiva eylemektedir. 

Dördüncü kısma gelince, bu da, ha
va. seyriseferine ait bulunmakta ve bo
gazlarda tayyarelere ait memnu mın

takaları tasrih ederek Akdeniz ile 
Karadeniz arasında scyrisefer edecek 
sivil tayyarelerin takip edecekleri yol
ları tayin eylemekte ve bunlara ait 
krokileri ihtiva eylemektedir. 

lstanbul kız lisesinde 
çay 

btanbul kız lisesi direktörlüğünden: 
Eski ve yeni mezunları tanıştırmak 

maksadile 7 mayıs 1938 cumartesi günü 
saat on dört bu~ukta lisemizde bir çay 
verilecektir. Bütün mezunlarımızın o 
gün lisemizde bulunmalarını ve bu ilA
nı bir davetiye olarak kabul etmelerini 
rica ederim. 

Yeni bütçe 
müzakereleri 
Ay sonuna· doğru 

başlıyor 
Ankara; 5 (Hususi) - Meclis 

Bütçe encümeni yeni bütçe müzake
relerini bitirmi§tir. Encümen Maliye 
Vekili hazır bulunduğu halde son bir 
içtima daha yapacak, yekunu bağlı
yacaktır. 

Hükfımetin teklüi aşağı yukarı ka
bul edilmekte, posta ücretleri gibi ba
zı fasıllarda uf ak tefek tadilat yapıl
maktadır. Bütçe müzakerelerine Mec
lis umumi heyeti Mayısın 22 sine doğ
ru başlıyacaktır. 

Muvazene vergisinde tadiller yapan 
kanun l!yihası da bütçe encümenin. 
de görüşülmü~tUr. U.yihanın mUza
keresl önümüzdeki toplantıda ikmal 
edilecektir. 

iÇERiDE: 
• BU ODA Y ofisi kurulduktan sonra Js .. 

tanbuldaki sekiz değirmen ofise seçecek 
ve bütün fırınlara un buradan verilecek· 
tir. Diğer taraftan, unların haslıklarının 

bozulmuş olduğuna dair yapılan şikfıyetlcr 
gözönünde bulundurulmaktadır. 

* LiSE ve orta okullarda beden terbiye
si derslerinin haftada iki, halltı ile saate 
çıkarılması dilşünülmektedir. 

ı;r OTO'.\lOBİJ.LERlN muayenesine hazi
randa başlanacak ve işlemeye elverişli ol
mıyan otomobillerle, dağılmaz cam takını· 
yanlar seferden menolunacaktır. 

• SEHRl'.\llZE ayın on beş, on altı ve 
yirminci günleri 700 lngiliz ve 1000 Al
man seya:rhı gelecektir. 

• ORTA tedrisat ö~relmenlerinden zam 
görenlerin sayısı 350 olarak tesbit edil· 
miştir. Tebligat yakında yapılacaktır. 

• GÜMRÜK ile paket postanesi arasın
daki işlerin çabuk görülmesi için hazırla
nan talimatname bugünden itibaren tatbik 
edilmeye başlanmıştır. 

• YUNAN1STANDAK1 bü)'ilk bir mües. 
sese memleketimizden 150 bin kilo peynir 
Hlndlstandan ve SilAndan da bazı müessc· 
selcr tuz almak için müracaat etmişlerdir. 

• 19 MAYIS şenliklerinin programı hn
zırlanm:ı.ktadır. O gün stı:ıdyumlardnn baş
ka muhtelif semtlerdeki spor klüpleri ve 
halkevlerl tarafından dlenceler yapıla. 

caktır. 

• üNlVERSlTE'de yabancı dil imtihan· 
Jarına dün başlanmıştır. lnkıiap dersleri 
de dün bitmiştir. Hazirandan itibaren o. 
niversitede serbest lisan kursları açılacak· 
tır. 

• IDtlNO.Nü halke,·inin yanında lBPtla 
cak spor salonu için istimlak muamelesi 
bitmek üzeredir. On ev istimlak edilmiş
tir. Salon cumhuriyet bayramında açıla

caktır. 
• CAMI vesaire gibi eserlerin tamiri i. 

cin ~akınar mlldürlüğil tarafından al·rılan 
200 bin lira kAfi görülmemiş, tahsisat 400 
bin liraya çıkarılmıştır. 

* KASAPLIK hay\•en gelmekle devam 
etmektedir. Ayın sonuna doaru et fiyolln· 
rının daha dilşmesi beklenmektedir. 

• ALMA?\"YADA yaptırılan "Bakır,, şl. 
lehi yarın Zongu]da~a gidecek, kömür a· 
Jerak l\lnrsilyaya götürecektir. 

~ ÜSKODARDA on yedi fırıncıdan mü 
(Ultf mı S<I'IJfayı çeviriııiz) 

• 
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Trakyanm iktisadi kalkınması Türkiye CumburJyet Merkez Ha ok ası "Beni morfin
den kurtarınız!,, 

Bir genç kız bu 
taleple polise 
mUracaat etti 

Dün, kimya enstitüsünde talebe olan 
Arosyan isminde genç bir kız polise mü
racaat ederek kendisinin morfin milbte
l!sı olduğunu ve bundan kurtanlmasını 
istemşi tşi r. 

Genç kız, bunun üzerine müddeiumu
mtliğe, oradan da beşinci asliye ceza 
mahkemesine verilmi~tir. 

Arosyan, ·- kendi ifadesine göre -
Beyoğlunda bir doktorun yanında çab
~rrken bacağı ağnma~a başlamış ve ıstı. 
~ v 

rabı dindirmek için doktorun yaptıgı 

morfin iğnelerinden sonra bu menhus 
zehirc ahşmıştır. 

Mahkeme, genç kızın tabibi adli tara· 
fmdan mü~ahede altına alınmasına ka
rar vermi~tir. Arosyan bunun Uzerinr 
müşahedeye alınmıştır. Eğer bu zehire 
ipti!~ derecesinde abştığı anlaşılacak o
lursa haııtaneye kaldırılacaktır. 

111ıtııııınuıııdllnıımııttıınııt1mı111111 1uııııuttı111ııııt11ııt1'"ttı1111 
rekkep kolektif bir şirket kurulmuştur. 

• ÇA!l:AKKALE'de geçen yaz bir İtalyan 
"Vapurunu batıran İspanyol vapurunun da. 
~ası niha:"Ycle ermiş, mahkeme İspanyol 
yapurunun süvarisini suçlu bulmuştur. 

Rarar yakında bildirilecektir. 
* HAYY • .\.NLARI koruma cemiyetinin 

1937 çalışma raporuna göre, cemiyet ge-
• çen sene 15365 hayvan ele geçirmiş, 7803 
kedi, 3716 köpek, 20 beygir, iki ayı öl(lü
rülmüştiir. 
* BERBERLER cemiyeti idnre heyeti 

seçimi diln esnaf cemiyetleri merkezinde 
yapılmıştır. 

• AMERİKALI arkeoloğ profesör Lake 
'3iin şehrimize gelmiştir. Anadoluda tet
kiklerde Jnılunm :ık üzere yann akşam 
hareket edecektir. 

'* YU:\A~ hükıimeti, bayan Cel~l Baya. 
ra. Atina seyah:ıtinin bir hatırım olmak n. 
,;ere flç kıymetli '·azo hediye etmiştir. 

• KÖSTEXCEDE kalıp kışın gelmemi~ 
olan 1!i00 göçmen orada. hükumetimiz ta
rafıncl:ın bir yer kir:ılanarak iskan edil· 
mişli. Bunların getirilmesi için yakındn 
vapur giinderilcceklir. 

* YALİ ' ' e bclcdi)·e reisi, Atina beledi
ye rci~inln rlnvcti üzerine, şehircilik tct-
ldkltrinde hulunmak için, bu hafta so- j 
nunıfa ı\tin:ıya gidecektir. 

• BEKAR orlal:'ırile hanların ıııhh! mua
yenesi ne hnşl:ınmı~tır. 
* JJ \T.I CTE ynnılocak ter!lane için Al

many:ırla tetklklerıte bulunan Denizbank 
fen heyeti y:ıkın •ln şehrimize gelecektir. 

• Y.\nr. ' s:ınt 20,30 da Şehremini halk· 
C'\"İndc doçent A. Cııfcroğlu tararından 

"K{ışr;ırlı '.\tahfut ,.e eserleri.,ne dair bir 
konfcr:ın~ ,·crileccktir. 

• Şehremini halkevi tarnfındnn ayın 12 
inci perşembe günii bir orkestr:ı konseri 
verilecek lir. 

* IlEYOGJ.U halkcvlnde yarın saat 18,30 
(la ünb·ersile doçentlerinden Dr. Kema
leddin tarnfından "Türk vntandaşlıitı nasıl 
kaı:ınılır, nasıl kaybeılilir'1,. mevzuu tiıe
rinde bir konferans verilecektir. 

* YARI:'\ saat 21 de Şişli halkcvlnde ü. 
niveniteılcn Orhan Arsan "hukukta diya
lektik hıın ketler., mcvzuunda bir kon re. 
rans ,·cre<'ektir. 

• BU<iON ı;:ınl 18 de Emlnônfi halkevin
'de, doceııt Suat lsmail tarafından "diş hıf 
zı~sıhhası,. üıcrinde hir konreran~ veri
Jecel,tir. 
DIŞARIDA: 

* ıh·:ıın kaın:ır:ısı, kısa bir müzakereden 
sonra, peıt·ol fl:rallann:ı galon b:ışına 9 
peni z:ım ynpılmasını tasvip etmiştir. 

"' tsvcç hükumeti, mm miidafnanın der 
hal larsinini ve bilhassa malzeme müba
yauı için ~tcelisten munzam tahsis:ıt ta
lep edecektir. Talep edilecek tahsisat 
miktarı yetmiş milyon kuron olup 13 mil· 
yon 200 bin kuronu orduya, on do 
kuz buçuk milyonu donanmaya, yirmi üç 
milyon sekiz yüz bini hava kuvvetlerine, 
on üç buçuk mllronu milşterek ihtiyaçlara 
bilhassa h:ıv:ı taorruzlanna karşı ml.ldora
a işine aittir. Bu munzam tahsi~:ıt için, 
ihtimal mevcut verııilcrin tezyidi 11uretile 
kar.şıJık bulunacaktır. 

"' Dün bütün Polonyada, 1791 kanunue. 
sasisinin yıldöniimü olan millt bayram kut 
Iul:ınmışlır. 

* lrlandada Valera ,.c Cos Gr:ıve parti
leri arasmcla ho.~ıl olan bir itilaf neticesin 
<le doktor Duitliııı Hayd dün hiçbir mu
halefete mnruz k:ılm:ıdan İrlanda rei~l
cumhurluğuna intihap edilmiştir. 

* Yunan kralı 7.appionda "çalışmada 
zevk,, erg!sinin küşat merasimine riyast>I 
etmiştir. Dıı merasimde, başvekil Metakı.as 
ile bütün h!iki.ımet oznları, çalı,mada zevk 
enternasyonal merkezi bürosu tehi dokıor 
Robert ,.e Kor diplomnlik hazır bulunmuş 
tur. 

Treyonıulnedarde 3o 15ı1938 vaziyeti 
AKTiF PP.\SIF Lira Lira 

tenzilath 
tarifeler 

Bua-Unden itibaren 
tatbik edllmlye 

başlandı 
Devlet Demiryolları Avrupa hat

tında. bu sabahtan itibaren bir çok 
tenzilatlı tarifelerin tatbikine bqlan 
mı§tır. Bunları sayıyoruz: 

Sirkeci· Y~ilköy arası banliyo is
tasyonlarının her hangi birinden E
dirneye kı dar olan istasyonlardan bi
rine gidecek eşyaya yapılan yüzde el
li kadar tenzılat; Sirkeci-Kırklareli 
istasyonları arasındaki istasyonlar
da. yapılan tuhafiye, kavafiye, bak
kaliye ve zilcaciye gibi eşya için ter
tib edilen tcnzil~tlı tarife, tuz nakliya 
tında beş tona kadar tonunun nakli
ye ücretini kilometre başına 1.5 ku
ruşa indiren tarifeye dökme hububat 
çuvallı zahire ve tohumlar için tan
zim edilen fevkalade tenzilatlı tarife
ler. 

Yeni tarifelerin tatbik edilmesile 
Trakyanın iktısaden kalkınması için 
ikinci umumi müfettişlik ile Devlet 
Dcmiryollarr arasında yapılan temas 

lar netics.ıinde hazırlarunıe olan pro
je mucibince ceste ceste tatbik edil
mekte olan tenzilatlı tarifeler ikmal 
edilmiş olmaktadır. Bütün bu tedbir· 
lerin Trakyarun iktısadi haya.tında 

fevkalade tesirleri olacağından şüp
he edilmemektedir. 

Türk merinos 
koyunları 

Bursa; 5 (hususi) - Almanya Me
rinos koyunu üreticileri birliğinin ge
nel direktörü Gumpemberg Bursaya 
gelmi~ ve Karacabey haraları cıvarın 
daki Orta çiftliğini gezmiştir. 

Orta çiftliğinde Gu.mpembcrgin Al 
manya dan gönderdiği 300 Merinos ke>
yunu iklime uyup uynuyacakları hak 
kında tecrübe edilmek üzere bulun
maktadır. Direktör, şöyle demi§tir: 

" - Orta çiftlikteki koyunların ik
lime uyduklarını gördüm. Bir iki se· 
neye kadar çok iyi netice alınacak. 

Dün, Geçitteki Türk Merinos koyun
larını tedkik ettim. İlk nesil olmala
rına rağmen çok iyi buldum. Eminim 
ki, üç nesil sonra birinci sınıf Türk 
Merinosları elde edilecektir." 

Yeşilköyde bulunan 
ceset 

Evvelki gün, Yeşilköy feneri yakı 
nmda bulunmuş olan kadın cesedinin 
hüviyeti tcsbit edilmiştir. 

Cesedi bulunan kadın, Kadıköy Mo 
da caddesi 21 numarada oturan Güzi· 
denin yanında. ikamet eden akıl has
talığına mUbtela 60 yaşındaki Mü
kerremdir. 

Üfürükçülük 
Kumkapı, Karababa sokak 26 nu

marada oturan 74 yaşındaki hoca A
rab Alinin üfürükçü1Uk yaptığı ha-

ber verilmiş ve alınan tertibat sonun 
da ikinci şube nwmurları tarafından 

suç üstünde yakalanm1ştır. 
ihtiyar üfürükçü mahkemeye veril 

mi§tir. 

ile umumi konıiserliğe tah"'il edilerek bir 
mayıs tarihinden itibaren bıışvek,ilcl" ba~ 
lanmı~tır. 

* İngiliz h:ıvıı ıııiıs leşarı Avam kamara. 
sında hir ~ıınle verdi~i cevapta lngiltl're· 
nin bugün 100 sivil Ye 90 askert tayyare 
karnrgAhına malik hulunduiıunu söylemiş. 
lir. 

* Tn~iliı ihtiyat ordıısu kumandanı dün 
söyledi~! bir nutukta ihtiyat ordusunun 

Pek y:ıkınrla yeni başl:ın tensik edileceği
ni ve en son sistem sil61ıl:ırla tcchiı edi
leceğini bilrlirmiştir. 

"' Suriye füışvekili Cemil Mürdüm cu
martesl gtinü Parise harc';et etmek fikrin 
dedir. Raş\·ckil Surh'e _ Fransa muahe· 
desini Fransız parlam.enosunun bu toplan 

it cleHe~inde tasdikini temin e!mek icin 
çalışacaktır. 
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olacak ? ) 
Fenerbahçenin ihya ve imarı için 

verilen karar üzerjne hazırlanan pro
jeler Ankara.ya. gönderilmiştir. Bunlar 
hükUınetçe tasdik ve kabul edildikten 
sonra Nafia. ile Belediye müştereken 
imar işine b:ışlıyacaklardır. 

itilAf 
konseyi toplandı 

Avusturyanın Almanyaya ilha 
ve Çekoslovakya meseleleri 

görüşüyor 
Evvelce de yazdığımız gibi, burası

nın Anadolu yakıısının modern bir me 
sire ve eğlence yeri haline getirilmesi 
mukarıeııiir. Bu maksadla. Fenerbah
ı:;eye kadar olan yol asfaltla.nacak, es· 
~1 mesire yerinde ga.zlnolar, oteller ve 
modern bir plaj yapılai.!aktır. 
Kalamış koyundaki kotraların, kik- \ 

!erin ve kayıklarm barİnmasr için de
niz ticaret müdürlüğü tarafmdan ya
pılmakta olan mendirek de bir ay son 
ra tamamen bit.nll§ olacaktır. 
Diğer taraftan, Fenerbahçenin imar 

işlerinin daha. sürat1e yürümesi için 
buranın kaymakamlık haline konul
ması düşünülmektedir. 

Hamallara 
yeknesak 

elbise glydlrilecek 
Istanbuldaki bUtün hamaların yek

nasak bir elbise giymeleri ve ya.kala.. 
rına da madeni numaralar asmaları 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca bütün ha
mallar, hUviyet varakalarile srhhat 
muayene cüzdanlarını daima yanların 
da ta~ıyacaklardır. • 

Bükreş, 5 (Hususi) - Yugoslavya 
ba~vekili Stoyadinoviç ile Çek hariciye 
nazırı Krofta, Sinayaya vasıl olmuşlar· 
dır. Kendilerini istasyonda Romanya 
hariciye nazırı Komnen istikbal etrni tir. 

İki deYiet adamı, bu sene Romanya 
hariciye nazın tarafından riyaset edil
mekte olan küçük itil!! konseyinin me
saisine iştirak etmişlerdir. 

Konferans, Palas otelde toplanmıştır. 
Bilkreşten gelen kral Karol, Sinaya 

şatosuna sabahleyin yasıl olmuştur. Kral 
Stoyadinoviç ile Kroftayı kabul ve ha
riciye nazırları şerefine kral şatosunda 
verilecek olan ziyafete iştirak edecektir. 

Bütün matbuat Sinayada bugün topla
nan küçük antant konseyi içtimamın 

büyük ehemmiyetini tebatilz ettirmekte
dir. Üniversul diyor ki: 

''Küçiik antant geçen sene ecnebi mü
~ahitler üzerinde bir tereddüt intibat 
bırakmıştı. Fakat son zamanlarda tesa· 
nüt en iyi zamanlardaki tam şeklini al
mr~hr. ı\t,·nıpa siyasetinde hasıl olan de
ği~iklikler öniinde küçük antant yeni 
vaziyete uymak meselesite k:ırşılaşmtş 

bulunuyor. Avusturyanm Almanya ile 
hirlc~mesi ve Südet Almanlan metali· 

Belediye zaıbıtası memurları hamal
lQ.rı sık !Ik kontrol edeceklerdir. HU~ 
viyet varakası olmadığı halde çalışan 
veya. muayyen zamanlannda sıhhi mu 
ayenelerini ya.ptırmıyan hamallar 
nakdi cezaya çarpılacaklardır. 

No ,ıel mükafatı alan 
muharrir öldil 

Ayrıca, hazirandan itibaren, hamal 
elbiselerini giymiyenlerin de çalışma
larına. müsaade olunmıyacaktır. 

Amerika ile 
Tlcare t mllzakerelerl 
Amerika ile yeni bir ticaret anlaşma
sı yapmak üzere Ankarada müzakere 
ler devam etmektedir. 

Geçen ay ba.şlıyan müzakereler her 
safha Uzerinde ayrı ayrı cereyan edi· 
yor. Müzakerelerin karşılıklı takas 
hususlarına tallO.k eden kısmı bu haf
ta içinde bitirilecektir. Yeni muahe-
denin ay sonuna dogru imuı.lanması 
beklenmektedir. 

Müzakeı elerin muhtelif safhaları 

Berlin; 5 (A. A.) - Menejitten 
muztarip olan Alman muha.rrir Kari 
von O!sietzki dUn Berlinde bir klinik
te vefat etmiştir. Müteveffa 48 ya· 
şında. idi. 

Ossietzki 1936 da Nobel sulh m~& 
!atını kazandığı zama.n bu hMise Al 
ma.nyada bilyük bir infialle ka.rtı

lannıı§ ve bunun üzerine ıntıer bir mi 
l!i mükafat ihdas ederek Alman mu
harrirlerinin Nobel mükafatını kabul 
etmelerini menetmiş-ti. 

Yeni Neşriyat: 

Tövbe ve ant 
Hukukçu Hayri Sönmez tarafından yazı 

lıp neşredilen bu eser, kkl iptiUısının çok 
feci olan neticelerini baştan geçen hal<lkl 
hAdl~elerle anlatmak bakımından bütün 
senelere ô~üt ve içki içenlere ibret vere
cek degerdcdir • 

batının enternasyonal bir mesele 
alması, Alman münasebatım küç ·· 
tantın mü~terek meselesi haline ko 
tur. Küçük antant bu tarihi entern 
nal anı hakkiyle takdir edecek ve 

mt sulh menfaatlerini dost memleke 
siyasi ve ekonomik istik1Mleri1e teli 
mek çaresini herhalde bulacaktır., , 

Timpul gazetesi şöyle yazryor: 
''Sina ya konferansı, A vrupada ha 

lan değişiklikleri gözönünde tutac 
bütün meseleleri tetkik eyliyecektir. 
Konferansın neticesi üç devlet ar 

daki dostluğu parlak bir tarzda ye 
teyit eyliyecek ve müşterek hed 
muahedelere ve enternasyonal taa 
lere riyaet esası dal1ilinde sulh için 
riki mesai azmini tebarüz ettirece 

Hayvanları 
koruma 
cemiyeti 

Sahipsiz kediler 
öldUrmek lstlyo 
Hayvanları koruma. cemiyeti, 

kedilerin yavrulama mevsimi bu 
duğu §U zamanda, ehli hayvanı 
insana en sevimli gelen bu kısm 
binlercesinin açlık ve bakımsızlı 
eza ve cefa içinde ölüp gitmeme 
çin belediyeye müracaat etmiş ve 
zı tekliflerde bulunmuştur. Bizzat 
li ve Belediye reisi Muhiddin Us 
dağ tarafından kabul edilen bu t 
fe göre, derhal ~yle bir şeklin ta 
kine girigileeektir: 

Belediye, bütün vasıtalarile şc 
her tarafında sahib!ıiz ve ba . 
göıillen kedileri toplıyacak ve her 

hayvanları koruma cemiyetine 
Ilın edecektir. Hayvanları koruma 

miyeti bunları üç gUn hayvan ha 
hanesinde muhaf a.ı:a ettikten sonr 
sa.nt bir surette itlaf edecektir. 

* Fransız hariciye nazırı Bonne, sabık 
Romanya başvekili Tatareskuyu kabul et
mi!I ve ö~lc üzeri şererine bir ziyafet veril 
miştlr. 

* f ngiltcrede Edlnburgda şehirler ara
ıı;ındn işli)·cn otobüs şirketinin 1500 şoförü 

ile alakadar olan bazı resmi dairele
rin mümessilleri Anka.raya cağırıl· 
mııtır. Bu arada. Amerikaya tütün ih
racatı işleri hakkında al~kado.rlara 

malumat vermek üzere inhisarlar id · 
resi tütUn if,lleri müdürü Adnan Hafot 
Ta.şpmar diln a.k§am Ankaraya git
miştir. 

ZAY1 - 1195 numaralı arabacı ~U
yetnamemi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Yani 

Bu üç gün muhafaza işi bazı h 
vanla.nn sahiblerinin çıkması iht · 
line karşı konulmuş bulurunakta 
Fakat zaman zaman hayvanları, 
van koruma cemiyetinden daha. fa 
sevenlerin zuhur ederek kendi h 
vanlarr olduğu iddia.sile bir kaç h 
van birden mllesscseden aldığı ve s 
ra bunları müessese kapısından çı 
çıkmaz hemen azad ettiği görUim 
tür. Bunun için bu n~vi müracaa 
lardan hayvanının şeklini tarif et. 
si istenecektir. 

* Romanynda Edrsn nezart>tine merbııt 
cJ,alliyetler ınüdürlüğii, bir kararnaıne 

~~,. ilön etmiştir. Ru ıı;ureflc hkoç:ranm 
~arkı . gnrhı ''c ccnulıu ile bütün münrıka
lıi.!t durmuştur. 



5 MAYIS - 1938 HABER - Akpm po:t=r 1 

HABIER"ln zabıta romanı lngllterenın meşhur poııs haflyelerlnden 

Kadın Şerlok 
~ Holmes anlatıyor 

Otomobilimi yüksek f iatla almak Esrarkeş bir lord kızını ölümden 
istiyen yağlı müşteri kimdi ? [ k t d ? 

-1e- nası ur ar ım. 
Ve, ceva.bmı beklemeden arabayı ıür

diim. 
İlk virajları yavaı yavaı döndükten 

sonra, dağa ıfden yolu katetmefe bat· 
ladnn. 

Gecenin kara.nblı etrafa çökmUttü. 
Conit eteklerinden sıyrıldıktan sonra, 
bir sahrayı andıran cadde Uzerindey· 
dim, ışıkları söndürerek durdum. Ar
kamdan kimsenin takip etmemekte ol· 
duğuna l.anaat getirinı.:e derhal ön te· 
kerlcği değiştirerek arka taraftaki ya· 
tağa yerle§tirdim. z 

Birdenbire bir bisıkletin gelmekte 
olduğunu gördüm. Yanımdan ıeçer 
ken, ay ışığın.da yüzünü seçebildim. 
Hayret! Bu Onesima Kar'dı, yani ka· 
til başlı adam; Bay Karnavalın ar1ta· 

daşı ... 
Zannederim ki o da beni tanımııtı. 

Pedallara bütün kuvvetile basarak çar-

çabuk sırroldu. Onu takip etmek ak· 
lımdan bile geçmemişti. Oncsima, ace· 
ha bu ıssız yolda lastik deği1tirdiğimin 
farkında olmuıı muydu? 

Biraz sonra Nis'e döndüm. 
Fransa caddesindeki garajlar<lan bi· 

risinin sahibini buldum: 
- Otomobilimi satmak istiyorum .•. 

Dedim. V c iyi bir fiat istediğimi de i· 
lbe ettim. 

- Haklxsmız, dedi, ikin bunu al· 
rr.a.k benim harcım değil... Bu otomo
bili ar1.:ak amatörler alır ... Eier iyi Wr 
müşteri bulmak isterseniz gazeteye i· 

lan vereyim. .. Fakat arabayı bana bua· 
kınız satıs işiyle ben metgul olayım ... 
~ timdi paraya ~ nna. 
mahsuben beJ bin frank vereyim. •• 

Kabul eltim. Derhal bu parayla altı 
silindirli, iki kişilik bir otomobil al· 
dun Ben garajdan ayrılırken garaj sa· 
hibi pırıl pırıl parlıyan Penelpeye ~u 
ilanı yapı§ tın yordu: 

Sahlık: Fıraattan iatifade ediniz. 

terler gibi kuvvetli ve ıür&tli bir ma· 
nevra ile döndlim. Penelpeyi takibe 
başladım. Fakat. altımdaki araba ile .. 
atte yilz altrnıı kilometre yapan Penel· 
peye naıtl eritilebilirdi! 
Maamafih, Kanı reçtikten aonra. 
ne Penelpe'nin yeni ıahibi, ne de ben 
arabamızı süratle llilremiyecektik. 

Hakikaten de, K&nı ıeçince, eski 
arabamı on metre geriainden talcip im. 
klnmı bulabildim. 
Arabayı kullanan kadım pek u gö

rebiliyordum. Tehlikeli olan bu yolda 
batını çevirmediği için arlruına dilı· 
düğümün farkında bile defildi. Bir 
kaç defa. önüne geçmeğe teıebbUı et· 
dm. Her seferinde de mukabil c.:ihet· 
ten ıelen nakil vuıtalarile çarpıtmak 
tehllkeıine manu kaldım. 

Corniı dağım &§makta olan arabaya 
yetitmek için tekrar cue butım. 
Kadın, yabancı bulundufu arabayı lh· 
tiyatl& idare ediyor, hııb .Unnliyor
du. 

Esrar kahvesini dolduran Çinlilerin heni 
kolaglıkla öldütebilece1<.lerini anlamıştım ..• 

Erkek kıyafetine &imek kadın suçlu· venin, kafesli bölmelerle ayrılımı hüc-
lan, kadın kıyafetinde de erktkleri ta· relerini birer birer doıa,tık. 
kip eden bir İngiliz kadın poli~ hafiyesin Dolaştıkça sabrını tükeniyordu: 
den bahsetmiıtik. Çok mahir bir polis Peykelerin üzeri san çehreli Çinlilerıe 
hafiyesi olan bu kadm, erkek kıyafeti f. dolu idi. Hepsi, çubuklan aJıında, bi-
le yakt§!klı bir ıenç olmakta ve bO.tün tap bir halde bulunuyorlardı. Kimisi ar 
kadmlan teshir etmekteydi; erkek hırsız. kasına yıkılmış, kimisi masanın \berine 
haydut ve yankesiciler de. onu kadın ta- abanmıııtı. Kimisi uyumuı. kimisi sa· 
yatetinde karplarmda ~ce, kendile- yıklamaya ba§lamı§tı. 
rinf, haberleri olmadan, ona teslim edi· Birden, gözüme bir kadın çelıretl ilftti. 
yortardı. Bu da san bir yüıdü. Fakat, eanJann i-

Mis Sarlok Holmes ismi verilen bu ka çinde, renginde biru IÇik1ık bulunmaa 
dm polis bafiyeei buaün yeni bir mace- ile, beyaı ırktan bir inmı oldulu fut.o 
rasmı anlatmaktadır. ediliyordu. 

''Eararket bir pnç km nasıl kurtar· Yaklaştım. O zaman. bu llr'lrmll ceti· 
dım?,. diye anlatılı bu biklyeyi kendi Kadtn Şarüik Holmea renin altmda, ince bir genç Jm aQle1llli 
alzmdan naldediyorm: sezer gibi oldum. Bunun, Lcırdun km 
"Anası ile babaamm anlattiklan beni madun. ver gece yatarken yutarım. olduğunda şOphem Yoktu. G&lerl ,..., 

hem hayrete dilf(lrmilftü, hem de içim- ,._ Hayır! dedim. Öyle her doktorun açıktı ve bana bakıyor gibiydi. Fakat 
Kırmızı kayalddan ge~tikten IOnr& de büyük bir merhamet hissinin Uyaıt' --ı:~ il"'" al Ben ı8stere·.ı- ba be:ni görmediği. veya, benim yerime b8f. 

Aıay da ldik, birden.bire kadın istop Vg waı ~ mmu. r ..... • ka hayaller gördülfl muhakkaJctr. muma sebeb otmuetu. Kıım babası tn- kayım bizim doktora.. F , __ 
etti, ilerisine geçerek frenleri ark· gilterede oldukça meşhur bulunan bir ,.Bunun üzerine km bir telaş aldı, dok Q L~. ııum önflnde fula durc:hılumu 
tı:rn görünce: · lorttu, kansı da Londranm yQksek ta- tora göstermemem için yalvardı, yakar· 

Kadını tanıyordum. Hayır, bayır.. baka kadınlan arasında kibarlılı ve §ık· dı .. Artık meseleyi anlamııtun. Kendisi· - Bu kadın sizi alaka.dar etti 9? &-
Yanılmama imkin yoktu. Bu Vatfn&''ln lJlh ile --ı.urdu. aldmı nasih t tt'm dedi. 
kukard-i, lordun daktiloau idi. Oto- 5 ' .. ~ ni karpma ve a e 

1 
• • E t dedim N d ~ 

-:r Kız on dokuz yirmi yqlannda idi. Gil· "'Fakat, nasihatim para etmedi. o, ge- - ve • · e zaman an~ tiu· 
mobilden indim ve yaldqtım: ıeldi ve rnk ._nınn bir aileye mensup gi ı· k-.rı..ı -'-:rl melet d rada? 

- Madmazel, naşıl oluyıorda araba· r-· -oe· ne pli 11• aıum Kıu e e evam - Dündenberi .. 7 ..... ..:- bir f .. --ı:. ~ 
olması onun da Londranm yOksek sos- ediyord ~~ "6&&Ui u-

mm içinde bulunuyoraunus? Dedim. yete hayatmda t.anmmasma ve sevilme- Naıılu.k,.avboldu? zr. EsMden de gelirdi. Fakat çok kalmaz. 
Lor4 Seamor'un da.ktiloau, iri liyah J dı n:1n ölled Jdf ba 
g<SıJerinin nefret dolu bakıılarile beni sine sebeb olmuştu. Ben de, kın bir ba· Kmn annesi bunları söylerken aila· h~ kadar ~~ ~ ge b= ~ .. 
ıil:rdU: loda gördüğümü hatniryorum. mala başlamqtı. d ~. bu v:rn k .. 11~ un. 

Bu, hakikaten güzel, uzun boylu, san- _ Peki, dedim, dün nasıl kayboldu? u~u Y en a..ıı\uJöUJ ... galiba .. 
- N'wl olacak? Lord Selilin hesa- lbı ... ~ &&rlfl bti' JmdL o ıece. sene Za'fBlll bc:IQı. Juçlanldanm tutmaia Çinlinin sözünü k~: 
~ ;:n=·~n bir mabendlste dansetımı ve Oiitari bat- çalıprken, kellik kesik anlattı: - Otbukf dedim, ket bir 8otb" ca· 

- Jl'evkallde, kasile dansetmemeye çalı§DUltr.. KD o sOn. onJarla beraber l5lle yeme- ~·~'ıc.._rak -yı...ııxı- ı.;._ -...er, k*ı.:. 
K O geceden gözlerimde kalan hatıra, an- ~ · .... .m.... odasma gitıni · ~' a ı:K1 ,.;uıguu uq ~ a.ıı 

- aça aldınıs? ... nı YCWA~en sonra e, gı. vedeki diler ayık Çinlı1erfn b-'•' ha. 
- Yüz yirmi bet bine ... Çok pahalı, nesile, babasının anlattıktan ilıetine, a- yinmiı ve: rek t frdi O ÇJo""U" 

fakat mecbur olduk... er bir hava ile bulanıyordu. Hayretim ve - Ben biras çıkıp dolatacalmı. diye- e e ge 1 
• sırada yamama ~ 

merhametim belki bu cihetten gelfyardu. rek sok .. ~ -"'--. olan kahve sahibi de: 
Daktilo bana hiç ehemmiyet vermi· 45° ~!il"' A-.. - dedi. Ri ....ı-:- _, 

yor, otomobili niıçin aattığımı bile Annesi anlahyor Gidiş o gidi§ti: Akşam eve dönmemiş, ~ :;,~uraya harl~ ... ::'~:_:.vm· 
Mis x bugün ortada yokt'.ı. Annesi kı- annesi babası, belki gece geç vakit gelir • ~--· wyı ~· 

Jkınci çağırılış aormağa lüzum görmüyordu. zı hakkında §UJ1lan anlattı: diye beklemişler, gece de gelmemiş. Et- ğnmaym .• Bizi ele venneyiıı... Kabahati 
Aradan dört gün geçmi§, bu mUddet Rıhtıma doğru k()ftu. Lordun ya· - Dün saat üçtenberi ortada yok. Gece rafa duyurmamaya tahşarak, beni ça- miz yok ... 

zarfında hiç istirahat etmemiştim. Ge- tındaki nöbetçilere haykırdr. (İncili ıeç yatmış, öğleye doğru kalkmıftr. Be- irrtmışlardı. Bunları söylerken, sesinde de bir teb-
cc gündüz dolaşıyor, Onesima Kan an- motör) adındaki yatm kaptanı deniz raber yemek yedik. o aeoe her zamanki Bu kederli ana ile babaya: dit seziliyordu. Polis çalmnala kalkar-
yordu.m. Polis, beni takip ettmkte de- kurdu likabile meşhurdu. Yanında bir gı'bı' hir konuamnyor ve d,,_.,,,. duru- sam beni burada ôldOreceklerini anlat· 
vam ediyordu ve bu bana bir hayli en- kaç Malezyah gemici bulunu.-rdu. 1t r-- -•- - Merak etmeyin, dedim. Ben size 

J - yordu. mak istiyordu .. 
gel oluyordu. Lord. yatını, doetlanna verdifl kok· Iamuzı bulur getiririm.. Yalım, gene 

teyl partilerinde ve tene••ühlerde '--·1· ' Onun bu haline abpnJ§tık. Çünkü, hi" ı,.:_.,_,,e söyleme'"" Gazetelere ak· - Hayır, dedim. Kabahatiniz oldulu-Kaç gündür rahat uyku uyuyamı· •• ııı;u ........ _ ... ....: b' hal ı-...... v ........,..J' J-- '}A- ed--'· ...1~1:- »-'- bir.._ __ _ 
!anıyordu, Buan, ıkhna eaerse, meh· bir müuuı:::wuuııı::u ona ır 0 """!1" .. : setmesin. Yoksa, işimi altüst edersiniz. nu 1 "" c:u:a. ._."""" A"CIA.ilt UM1iUU 

yordum. çok kısa bir zamanda baı· tap l1emlerl -pryo•~u. Onun en bil· Bur g0n böyle hiç konU§muyor, dQton• gı-.r- '--'· ~ saat mühlet istiyorum. bilhassa bir kadını ölümden kurtarmak 
döndürucü bir hızla karşılaıtığım hi- J- .u duruyordu. ~ ıurA h h ld h · · · '--·.a.-yülc zev'-Ierin~-- biri denı'•dı". celi d(lşilnceli Buan da. ne- "amma kızın bir de resmini aldım. er a e epımızın uun .. -uu~ .. ' diseler beni adeta bunaltmııtı. Polis ~ gen • ~. 
de, Müfetti~ Şarli de hlli yerlerinde Yatın ''AJtr metrelik11 adındaki yel· §eSinden yerinde duramıyordu. Gülüp Esasen kendisini bir kere görmekle be- Tekrar FQ LQ'ya döndüm: 
sayıyorlar, Muryelin kaygoluşu etra lcenliıini ga~anee, fçi.m pa.ralandı. Ar· söylüyor. tQrlil ÇI1gmlıklar yapıyordu. raber, tekrar ı~cıQmde hemen tanı- - Haydi, dedim, kof .• Yolma bdmm 

tık, Hvalh Muryel"in hayatından ilmi· "'Biz onun kederli durmasına ne kadar yabilecelimi zannediyordum. ölümünden seni mesul tutarım... 
fında hiçbir ip ucu ele geçiremiyor· müteessir oluyorsak, nepll bulunmasın- Ne yapacaiımı tasarlamqtmı: Çinli, kimseyi dinlemeden. fırladı, sit· 
lardı. Bence e~er zabıta i"e ı.:iddt •u· d" 1 k • ti. O -:-ti-'-i b da d kadar endi edi rduk rn... ti • :ı ın ellnlf m. • IOft Pilm Nil u n a o oe yo • ....._- Çinli bir tanıdıimı vardı. Onu gidip . 
rette sarılmr" olsaydı, hadisenin he· lk ı· ·ı --" k bunl Ddsi d • ._,bit bir hal Ö :ı ye en ı ı e Y•r-.. ,.-. O, arm e pyn 14 • wörecektim. FO LQ ismindeki bu Çinli lftmden hayata 
men aydınlanıvereceği ve ıenç kı~n bl o 

Yatdaki cew.:ilerden ri dalrtiloya di. beni rnk severdi. Polis hafiyesi olduiu· Doktor gelinceye kadar, kahvecinin w 
bulunacağı ml4'ıakkaktı. df ruht • ,.-

cevap ver : · 'Kııcaiızda bır hastalık olduiu- mu da bilmiyordu. Kendisine, Adeta ha- diğer Çinlilerin yardnm ile. lordun km-
Bir<lenbire telefon çaldı. Konuıu· - Kaptanla Milord henib 48nme- nu dii§ilnüyor, ben bir yandan, babası yatmı kurtarmt§ gibi, çok btiyQk bir m serin havalı bir yere kaldırdık. Yan 

ıundaki heyecana rağmen, karpmda· diler 1 bir yandan merak ediyor, doktora aö&te- yardımda bul~. Buna mukabil, ölü bir halde idi .. Kınmm afyondan • 
kinin garaJ· sahibi oldu,.unu derhal Al-*f ö l b la rel' rduk. ı- • · • - • Y eyse en on n l.f&ma· ım diyo bana her tQrlQ h~neti görmıye razı bu- hlrlenmi, olmaSJ muhakkaktı.. 
anladım. ~ 'dı · •·---.,a &'1 ıyol'um... - Doktora gös.._._.re hacet kalmadı, lunuyordu. N'ıhayet, bu sarı çehreler aramda bir 

- Bir yagwlı mü•teri var, diyor4u, B i ~-k bl j tl , .. _,_~_...___ --·'-: ld .. ~·- anl dık 8 b 1 d :ı en '°6'4 r es e aewı~w'"'"' m~n ne o "6"''u a : an çe re er aram a beyaz insan yüzü ile karplaftım: Dok· 
otomobilinize 90 bin veriyor... hattı t blU ı .r. s Raf ı o:r-.- ,_ı,ı--..a.,. ıonra o omo ne at aw. an ıe .ı~ım esrar ~T"'"'"•• Çinlinin yatJp kalktıiJ bir kahve vardı. tor gelmiııti. Etrafmıdakl &Om havuı 

'

u dakikada masanın üzerine paraları ı tJ1-- t.:-: t tt D k t 1 t • 
• -me ~ u u. o tor avı ye e mit ! Kendisi burada çıraklık ediyor ve kahve- birdenbire hayat rengini aldı. 

bıraktı. Arabayı hemen istiyor ? Arkasına takıldım. O, Agaydan çı· "'Bir gün, kendisi evde yokken, manto- nin üzerindeki odada oturuyordu. Bu Doktor derhal Lordun kızını muayene 
- Kimmi§ bu yağlı mil§teri?? kar çıkmu bir orman yoluna saptı. sunu silip ütillüyordum. Ceplerini bo§al· kahvenin marketler kahvesi oldufunu etti. YOzünün aldılr halden, endJeeye 
- Adınr bilmiyorum amma, bu bir Heyecanla çırpmıyor ve takip ettiğiall tırken elime bir kqıt ili§ti. Çıkarıp ba· bilirdim. Bundan bqka, burası, birçok diljtiliünü anladım. 

kadındır... belli etmemek için ark sık firenlere kınca bunun, içine bir §eY sanlı bir kAğrt humlara, yankesicilere de yataklık eder - Tehlikeli mı, doktor? dl1t eardum? 
Ya ... Kendisinden yüz bin isteyiniz, aatlryordum. old$nu gördilm. di. Doktor, yan ifitilir bir ..ıe: 
- Yüz bin mi??? .. Gıliba ıiı sapıt· Bu yol ••Kızıl kaya .. ıatcı.unun yolu "Açtmı baktmı: beyaz bir toı ... Birdeıı Fd LQ'nun sayesinde burada birçok - Tehlikeli dedi. hem de~ teh1Jb. 

tınız... defildi. Muryel'in kayboldufu gQn bu· zihnim bulandı. Aklnna bir f(lphe geldi. kfpyl teYkif etmiftik. Fakat, Çinli bu Ji ... 
- Dediğim fiatte ısrar ediniz; yarım radan geçtf fimi hatırladmı. Etralrma Sonra, kmmm böyle feY yapabilecelini vakalann hiçbirinde benim - ve far- Sonra ilAve etti: 

d bakınca, bir büyük tabeıt g8s0me ilit- dO•Qndüğüm için, kendi kendime utan· kmda olmadan kendisinin - MntadJ1'- - Hastaneye 1- 1-'-*'- ıı--... ıaate kadar yanınız ayım... ~ "'J·- aı IUllUUWGA -
ti. Zemini san boyalı bu tahtada kır· dnn. roIO bf'---'1 B n-.r.... n JD •-'-- ..___ Telefonu kapatır kapatmaz, altı wıww... unun UMN.u--. ~IL er ~ _,_ 

ııilindirlik arabaya yerleıtim ve yola mızı yazile ıunlat' yuılıydı: "Akşamı zor ettim. Nihayet reJdi. Kahveye aktam geç vakit ılttim. Fd cana düıtüler ve tehditler a- badini 
çıktım. Nisdc belediye talimatname· "Üç yib: metre ıonra Yedi Poatlu Kendisine, t.ozu göstererek:: LQyu her vakit orcfa bulmak kabildi a.. ~eye balladı. Bir anbk. lrendi· 

'd' Hayvan" "- Bu ne? dedun.' ma, m"·ten·1....ın +,...'ana-"- saat --1. min ....,.u. old .. ,.._. 1.11..11-" ~ .. lerini hi~e sayan bir süratle gı ıyor· ~ cu .... .,, .,...., ~ JIU&'"' waw.u.a wıwna-. ...-
dum. 32 kilometreyi 22 dakika.da ala· Yedi postlu hayvan •'Birdenbire eaprdı, bir eeYler kekele- akpmdan sonra idi: hatıl geceyamm- hareket edeyim diye dfltGndlJm, hbt, 
bilecektim. o dakika duyduğum beyecanr tarif di, eonra: dan sonra ... FQ LQ beni sevinçle karp- yQzlerce Çlnlinfıı mumda blsDd ~ 

Antibes caddesinin köıesini kıvnla· etmeme imkln yok ... Onesfma Kardan "-- Şey .. dedi, doktor, vermiıti de.. • Jadı. Zira, uıun mfiddetenberf görüşme- dik. Ne yapabilirdik? G8ıl1sl dBmnOI ft 

ı.:ağrm sırada şidtletli bir koma ıeai otomobilime dügm'Jı olan mektupta da ''- Hangi doktor? mf~tik. Hatır sorduktan sonra: yan deli hale ıelmlf olan ba admhr, 
dikkatimi cekti. Ynnımdan geçen otıo- ayni cUrnle vardı. ..__ TamdıPtı bir doktor. - Fd LQ dedim, epeydir siıfn tahveyf bizi bir kapk suda bolabfllrlerdl. 

· b'b" b kt x.. Penelope benden bir hayll uzak· ••- Neye iyi imiş? «?ezdiğim yok. Bugün ş<>yJe bir dolaşmak İtidalimi muhafaza ettim ve: mobilin garaJ s:ı ı ıne ıra r6 .m ara· 
"" ld - t kt ·k-e Ja•mı•tt. ''- Bat ainsına birebir -'irmi• . Bu- İ5tfyorum. - MQ!8ade edin, dedim. Sise 1&z 'V9-"ar:n o ugunu anıma a gecı "" • ~ :ı 5ça ~ 

--~~~~....;....~~~~~~.::_~_ı_--=.~~~~~.J.I~~ıtllU'!J~-Lirllnlll'.dıL.blmm..atcn~utL..JOabLl!m:JL__=.J~ekf~druoo~i~ve~ö~nüm~e~d~ü~~~Jlim~~!._~~~~l~De~··~··~M~lh~cl~"'~ll__~_J 



K onya ovası baştanbaŞa 
b~I suya kavuşUyor 

K o nya vanası, muazzam su cıavasnını" 
nasıl yürüt:üDdüğünü izah ediyor 

Ovayı çevreleyen dağların arkasında 
batakhklar yapan zengin sular ovaya 

akıtılıyor ve arteziyen kuyuları açıhyor 

Sondaj · 
1 

895 metreye vardı 
550 metreye 
kadaır aınıoe.cek 

Konya (Anadolu muhabirimizden)
İdcresinin ciddiyet_ ve yaratıcılığı ka• 
dar ilim ve faziletini de iıittiğimiz Kon-

•ya va1isi Cemal Bardakçıyı Parti bina
emda zi~ret ettim. Kamil bir idare a
damı olduğu ilk görü§t~ belli olan va· 
li; gazetemiz adrna beni kabul tarzile 
matbuata vermiş olduğu değer ve ehem 
miycti anlatmıı oldu. ... 

Uzattığı nefis bir cığara ile kahveyi 
içtikten sonra vilayet kalkınması hak· 
k-ında yapılan işlere dair kendisinden 
bazı şeyler sormak için zihnen sualler 
tasarlryordum. 

ı:onyayı te1ıdid eden 7mrn7dı1: ı.e sı, iş;ni halletmeğc çıa1ışan yüksek idareci 

Bu sırada telefonun zili. çaldr. Bardak
çı, sondaj hakkında bazı şeyler konuı
tu. Bu konuşma derhal, bana, vilaye
tin ehemmiyetle takip ettiği. ve öte
öenberi duya geldiğimiz (su) davası
n!' intikal için bir tedai yaptı: 

• Vilayetiniz.de su işleri Uzerinde 
ne gibi tedbirler alındı? .. deCim. 

Bu sualim İlbııyın temiz yüzUnde bir. 
tC'bessüm uyandırdı. Bir parça düşün· 
dÜ. Sonra şöyle konuştu: 

- Bundan altr yıl önce vilayete gel
ıdiifm zaman, harita üzerinde en geniş 
vHtyetlerimizden birini teıkil eden mu
azzam bir vatan parçasının yalnız ida· 
rnini değil, '.Atatürk hUlcGmeti devrin
ae onun layik olduğu mevkie ılıla1tı
nlmasr için ne gibi radikal tedbirler a· 

Jınması ~.:ah ettiğini derin derin cr:i
§Ün.düm. Mer':t~zle berabtr on dört ka 
zayı ihtiva eden ve 48.990 kilometre 
murabbaı olan vilayetimizin ihtiyaçla
nnı öğrenmek istedim. 

:Vilayet içinde büyük bir geziye baı-
ladrm. t 

Konya, trenden geçerken gördüğü
nüz dar bir çerçevenin ihata ettiği ova 
aeğildir yalruz.' 

Konya ovasının eteklerinden baılıı
yan dağlann aiğer sırtlan en güzel or
manlarla örtülüdür. Bir ta· 
rafında bir katre su i~ bir çok halk 
SU:l>mrrken, Ciğer tarafta t>ataklıklar 
yapan zengin suların me~diyetini 
gördüm. 
Iıe başlayış 
Dağlık aksamın ziraata müsaid yerle

rinin muhtaç olduğu suyu verdikten 
eonra, bcyhu'Je akıp giden sulan top· 
lamak ve onlan halkın fay.dasına kul
lanarak mühim bir ihtiyacı karşılama
nın bir zaruret olduğuna iman ettim. 

Bunun üzerine, (vilayet su i§leri bü 

-. 
• 

Büyük itler b'aıaran Konya au :§leri 
büroıunda çalııanlar muhabirimiz (sağ- ı 
• da) ile beraber 

rosü) meydana geldi. 4 şubat 1936 ta
rihinde kurulan büroda iki ecnebi mü
tehassısımız varrlı. Birisi hidroloji m;l

tehassısı mühendis, .diğeri de Zürih Ü
niversitesinde;ı mezun, doktorasını 

yapmıJ bir leolog. 
Su işleri elemanları bu suretle temin 

edildikten sonra yapılacak o kadar çok 
ve mühim İl vardı ki bunların ehcm.'lli
ni mühitİımine tercih etmekten ziyade 
muayyen bir programla çalışarak az 
ıamanda fazla randıman almak lizım
dı. 

Düşündüğümüz işler için şöyle bir 
tasnü yaptık: 

:A) su çıkarma, B) su toplama, C) 
fjJYU arttırma, Ç) kurutma. 

Arteziyen kuyuları 

Vilayetimiz için arteziyen çok m:i· 
himdir. Vilayetimizde öyle bölgeler. 
vardır ki, nebatat itibarile birit1.;i de
rece sayıldığı ve pek mükemmel hay
van yetiştirdiği halde buralardaki su
lar 50-90 metre derinlikte kuyulardan 
çıkarılmakta ve bunlardan halk içme 

Konyada ıtıfama ve bataklık kunıt~ frıaliyetinden: IJğın gölünün kurutul· 
maaı için açılmakta olan kanalda köprü inıaatı ••• 

ulı Cemal Bardakçı hitabları arasında 

ve hayvanatı sulama suyu olarak isti
fade etmektedirler. 

Baraj etüdleri 
Su toplama yerleri de set ve baraj· 

]ardır. Büro, Sillede bir baraj yeri tes
l:it etmiştir. Burası için 13 :23 metre 
derinlikte olmak üzere 190 metro son
daj yapılarak yer alu tc kilttı 6ğrcnil; 

mh ve buna istinaden planlan ve he
~ ;ıpları haımlanmış ve Nafia vekaleti
:lc arzedilerek kabul ve tasdik ettiril-
rr.iııtir. 

Altınayada büro, geniş ölçüde etüd
ler yapmıştır. Bu sah.1.da daha önce· 
den de Şapü gibi tanınmış zatlar da 
tedkikler yapmıştı. 

Sahanın harici vaziyeti, suyun mev
cudiyeti burasını ideııl bir baraj yeri 
.diye telakki ettirebilir. Loras ve Ala 
Ccığlarla Gevenli ve Gevele dağlarının 

arasında 14 kilometre uzunluğundaki 
vadinin nihayeti dar bir boğazla kapan
mıştır. 90 mctrdik bir .duvarla 14 met
re uzunluğunda ve 280 milyon metre 
mikabı su istiab edebilecek bir baraj 
meydana getirilebileceği anlaşılmıştır. 

Burada yapıla."l 1350 metrelik sondaj 
1arla kalker sahralarının su sızdırır bir 
vuiyctte olduğu anlaıılmrştır. Jeolo
jik vaziyet bize gösteriyor ki, burada 
baraj yapılamaz denilemez. :&ir çok yer 
lere çimento enjekte etmekle bu baraJ 
yspılabilir. Fakat, masraf dört !buçuk 
be~ milyon liraya sıkar. MaU vusatı· 
mız olunca ayni mevzua dönmek üzere 
§İmdilik burada baraj yapılması terko
diJmiştir. Lakin şehrin elektrik santı
ralma su veren ve Konya merkezinin 
sulanmasına yanyan bu suyun menba· 
larmda jeolojik tedkiklcr yaptınlarak 

6ıtytın çoğaltılm1sı için nerelerde nele
rin yapılması icab ettiği hakkında ra
porlar hazırlanmış ve Merama kanıan 

ille su llakkmda da kanal ve sed proje
si yapılmıştır ki bu yıl inşaat mevsimin
de faaliyete geçilecektir. 

Yeni çıkarılan sular 
- Vilayet dahilinde şimdiye kadar 

yapılmış arteziyen var mıdır? 
• - · Karamanın yirmi bir kilometre 

cenubu şarki.sinde Zengende 324 
metre derinlikten dakikada 714 litre 
su veren bir arteziyenimiz vardır. 

Ereğlide fabrikanın burgu sondajitc 
Leş yer.de su çıkanlmı§tır. Akşehirde de 
m:iteaddid yerlerde arteziyen vardır. 

Şehir içinde kendi makinemizle D.ede 
Bahçesinde bir etüd eondajı yapıldığı 
gibi ovada da arteziycnin olup olrruya· 
cağı hakkında kati bir fikir edinmek U 
:rere Ali bey höyüğünde bir sondaj 
yapmaktayız. Bu sondaj bugün 395 
metre derinliktedir. Elimizde mevt.:ud 

Kaçtılar mı, yoksa 
öldürüldüler mi ? 

Zengin bir Rus doktorunun iki 
ooıu kayıplara karuştu 

Kum yığınlari arasında hazine aramağa çıktılar; 
bir daha dönmediler 

P~ gazetem yem bir esrar • 
en.giz 1ıadi."61ı.in tıı/8i14tflo ooW.. Bu 
gün Pam mbıt.asını ~guı eden 
beni 00,,Zı meselelerden 'biri ek budur. 
Çok zengin ~ tanınmıf bir RuC · 
doktorunun iki oğlu apaMız ortıculmı 
kfıybolmu§tur. Gazeteler, 'vaTooyı şöy
~ anlatıyorlar: 

''Lisenin bahçesinde son sınıf We
besinden iki delikanlı elleri arkasında 
dolaşıyorlar. Birisi arkada.ıma: 

- Paskalya tatilinde ne yapacak
sın? diye soruyor. 

- Buviycye, Biyevr membaı civa
rında kUçük bir köye gidiyorum. Ta
tili orada geçireceğiz. 

• - Bu mevsimde köyler o kadar ~ğ
lcnceli olmasa gerek .. Yoksa sevgilin 
orada mı? 

Çocukların kum y1ğınlart altında kalma· 
sından endişe cdm zabıta, ıtztm uzadıya 

ara§tıfma yaptı; fakat ... 
Bu sual kal'§tsında delikanlı kıza

rıyor: 

- Sen her defa zaten benimle alay 
edersin .. Oraya. küçük kardeşimle be
ra~r gide~ğiz. Ben kırlan çok se.. 
verim .. 

Zil çalıyor, iki çocuk birbirinden 
ayrılıyorlar. 

Son smıf edçbiyat şubesinden Jorj 
Simkov, Hanri Marten caddesinde 
baba.9mın evine gidiyor. 
Tanınmış Rus operatörtı doktor 

Simkov burada kansı ve iki çocuğile 
oturur. Doktorun kansı çocukların 

annc::i değildir. Doktor ilk kansından 
birkaç sene evvel ayrılmış, başkasilq 
evlenmiştir. Çocukların anne.si de 
Oavidovski ismindeki bir Rmıla evli· 
dir. 

Çocuklar haftada iki defa anneleri 
ni görürler, bu görüşme annelerinin 
oturduğu evde olur. Birisi 18 öteki de 
12 yaşında olan yavrular, annelerinin 
evinde ~k rl . Çoculclar hem 

annelerini, hem de babalarını çok se
verler, boşanma bilhassa büyük çocu
ğun ruhu üzerinde pek acı bir tesfııo 
bırakriıı§f.ır. 

Tatil günil akşamı, iki çocuk, ba.ba ... 
larile beraber tatil günlerinin progra
mını çizdiler. 

Ertesi günü sabahleyin Paristen 
hareket edecekler, köyde eski bir aile 
dostu olan madam .Bellanjenin evinde
pansiyoner olarak kalacaklardır. 

Program harfi harfine tatbik edil· 
di. 

İki kardeş köye geldiler. Bütün köy 
lüler her tatil köylerine gelen bu iki 
çocuğu tanırlar ve çok severler. 

20 nisan çarşamba günü çocuklar 
evden çıkarken köylü kadına: 

- Kumluğa gidiyo~ dediler, ora· 
da. hazine arayacağız! 

Köylü kadın güld'ü: 
- İstediğiniz yere gidiniz. Yalnız 

dikkat ediniz. Kum ba.zan çökilverir .• 
Ak§am yemeğini tam altıda yediğimi .. 
zi de unutmayınız. 

Çocuklar kazmalarını, kUreklerini 
bisikletlerini aldılar, ıslık çala çala 
uzaklaştılar. Evin köpeği Dik de be
raberlerindedir. 

Saat altıya on kalarak köylü kadın 
evinden 200 metre kadar uzak olan 
kumluğa kadar gitti. Çocuklar orada 

olan materyele nazaran 550 metreye 
kadar ineceğiz. 
Ovanın sırlan anlaşılıyor 
Bizim bugün içme ve ıulama ıuyu 

is.in yaptığmu?: aondaj, au bakımından 

ne kadar mühim ise, ayni zamanda te
kevvünündenberi sırları me~ul kalmı1 

olan pvanın ha.kiki ıenöröktörünü an
latması bakımından da mühim bir key
fiyettir. 

Ovanın mahiyetinin bu derinlikle~ 
de ne olduğu sabit olmaıı istikbalde 
~apılacak işler hakkında müsbet bir 

karar vermeğe yanyacaktır. Yapılan 

a.ondcj her bakımdan mühim bir ittir. 

Bundan baık aondajm jeolojik teıekkül 
bakımından profili de yapılarak ma
den tcdkik ve arama enstitüsüne gön
derilmi~tir ki, bu profile nazaran, pet
rol araıtırmalarr için müsaid olup ol
madıeı da anl~ıltnIJ olacaktır. 

(Deoom4 1~ imcüde) 

kürek ellerin<Je hararetle _çalışıyorlar. 

dı. 

Kadm: 
- Haydi yavrularım, dedi. Artılc 

geliniz. Geç kalırsanız kocam merak 
eder. 

Çocuklar beş dakikaya kadar dö
neceklerini vaadettiler. Kndm köpe-ı 

ğini aldı ve eve döndü. • 
Saat yedi oldu. Köyün en son evin .. 

de ihtiyar bir kadıncağız oturur, oğ· 
lu, Versayda telgrafçıdır. Penceredeı 

oturmuş. oğlunun dönmesini bekler· 
ken bil! kumsalda uğra.şan çocukları 
gördü. 

- Bu saatte bu çocuklar ne yapı
yorlar? diye dilşündü, ne hararetli 
oyun bu .. 
~u sırada madam .Bellanje yarı kız.. 

gın, yarı meraklı ·kumluğa doğru yol 
Janmışt.r. Yolda bir köylüye rastgeldi, 
Köylil, kadına merak edilecek bir h~ 
ber~ 

- Yeğenimi aramağa çıktım. Kum 
luğa doğru gitmişti. Kumluk çökmüı 
diyorlar. , 
Kadın bayılır gibi oldu. Fakat ken 

dini çabuk topladı ve ko~a koşa kum .. 
luğa gitti. 

!Kum tepesinden uf ak bir kısım çök· 
müştU. İki çocuğun bisikletleri kıs
men kuma gömülü olarak orada idi4 

Köylerde iyi veya kötü haberler 
çabuk yayılır. Birkaç dakika sonra 
bütün köylüler kazmalarile kumluğa. 
geldiler. Meşaleler ellerinde canla 
b~Ja çalıştılar. Diğer taraftan der
hal Pariee telefon edildi. Çocukların 
babası da vak:ı mahalline yetişti. A· 
ramamn daha muntazam olması için 
polis ve itfaiye kuvvetlerinden istifa. 
de edildi. Sabaha kadar süren gayet 
sıkı bir araştırmadan sonra, it· 
faiye kumandanı şu katt hükmü ver· 
di: 

- Çocuklar kum yığını altında kal 
mamışlardır! 

Öyleyse ne oldular? 
Herkesin hatırına gelen sual budur. 

En akla yakın ihtimal çocukların 
kaçmış olmasıdır. Fakat ne annesi ne 
de babası bu ihtimali akla yakın gör
mediler. Ve sebcb olarak, ~.ocukların 
yanlarında kaçacak kadar para bulun 
rnadığmı söylediler. 

Çocukların annesi ve babası zen
gindi. Oğullarına dolgun harçlık ve
rirlerdi. Muktesit yaşadıkları arka
da§lannın üadesinden anlaşılan ço
cukların ellerinde birikmiş para ol
ması ihtimali vardı. 
Diğer taraftan <;<>cukların anne!3İ· 

nin ifadesi de oldukça manalıydı. 
Bilhassa küçük çocuk, yaııına göre 
çok haşan imiş .. Sık sık ağabeyine : 

- Bir gün başımızı alıp gitsek na
sıl olur? dermiJ .. 

Herkes çocukların kaçtığına inanı
yor. Yalnız bu ihtimali azaltan bir 
nokta var •. Mademki kaçtılar, bisik
letlerini niçin bıraktılar? Polis bunu 
toprak altında kaldıklarına herkesi 
inandırmak için yapılmış bir kurnaz
lık sayıyor. 

Pek meytls bir halde bulunan anne 
ve baba: 

- Mademki çocuklarımızın cesedi
ni bulamadık, günün birinde sağ ola
rak bulacağız, diye kendilerini teselli 
ediyorlar. 



Sinema artnstıerınnn taklldl ııe 

Kadın gittikçe sun'ileşiyor 

1 KÜÇÜK l Şirleg Templ 
/ dokuz yaşında lngilterenin çok ta 

nmmış bır aktoru 
vardır: Jor3 Arlıs. 

Bu aktör tarıhı pı· 

yeslerde bü; Uk a • 
dam rollerını oyna 
maıı:la ~hret kazan 
nuş, sıraı:.ile üız.. 

raelı, Velıngt.m, Ho 
çild, 1'elsoıı vesaır 
olmuştur. Bu ada
mı tanıyanlar mü· 
kemmel sıhhatine 
ve gençliğini mu
hafaza edişine hay· 
ran kalmaktadır. 

Kırk beş senedir 
fasılasız sahnede 
o·ynayan bu ;ık ör 
70 Y3§Ina yak1:ıo:· 
tığı halde hfıl~ '{; 
yaşında bir l'rkek 
kadar sağlam ''e
kuvvetlidir. Bunun 
srrnnı soran arka • 
da~lanndan birisi • 
ne şunlan söyle
mi~tir: 

. ~_..,L-~ed~n beri 
~nede çalışıyo • 
rom. Şimdiye ka· 
dar hastalık 'iizün. 
den ancak iki ak • 
şam ovunda bulu -
nam~drm. Ma~rur 

olduğum bu reko • 
kom. muntazam ge 
çirdil!im har.a~ 
horçlm'llm. ('.,enç.. 

Ji~mdenheri her • 
gün rnunta?.a:ıı n
larak Ri!nde yed~ 
~ekiı kilometre yol 
yürüvonım. Ufa. 
cık hir \'Ortnırıhık 

hissettiğim dakiakda da cahşmayı, hıra· 
kır, derhal istirahat ederim. Sonra, ak
törlük sanati de insanı daimi surette 
gcnçl~tiren bir meslektir. Bizim öteki in· 

sanların malik olmadığı bir saadetimiz var. 
HergOn birkaç saat kendi benliğimizden 
ayrılır, baska birisinin şahsiyetinde ya· 
~anz. lşte kendi varlığımızdan tasarruf 
ettiğimiz saatler bizi yıprandırmadığt 
için olduğumuzdan daha genç gözükfi. 
yoruz.,, 

••• 
Sinema artistleri evlerinde neler yapar· 

lar bilir misiniz? 
Jan Lümiyer duvarları fotoğraf dolu 

odasında fizik okur. Bilhassa senelerc!en· 
beri 11ses,, bahsi üzerinde tatbikat yapar· 

Mino Brüney keman ı;alar. 
Nan Je.nnon yemek salonunu süslüyen 

bir büstün önünde siiarası elinde saatler 
ce tefekkürata dalar. 

Madlen Renonun odasında eski bir ma 
nıken kanape, bunun yanında da en 
son sistem bir cam masa vardır. Güzel 
aktris hergün bu kanapeye uzanır, hiç 
bir ~ yapmadan, hart! hiçbir şey d~iln· 
meden bir iki saat vakit geçirir. 

Pol Kambonun odasındaki mobilya 
pek basittir. Aktör geniş divanı üzerinde 
kemanını akort etmekle birkaç saat ge
çirir. Akordu bitirdikten sonra da tek bir 
parça bile çalmadan kemanı bırakır ve 
dışarıya çıkar. 

Rozfn Dôrean ıaıelere bayılır. Evinde 
en bOyQk meşgalesi lt\Ieleri §ık vazolara 
Yerleştirmektir. 

Piyer Brasör iyi bir babadır. Evde o~· 
luna masal okur. 

Gfnoer Rt1fer8 
En genç Fr.ınsız yıldızı Korin Lüşer 

kedi besler ve kibrit kutularının üzeıine 
yağlıboya resim yapar. 

Nadiya Sibirskaiya pipoya çok merak· 
lıdır. Bunda şaşılacak bir şey yok .. Pi
poyu yalnız erkekler içmez ya. Bazan 
kadınlar da içer. 
Blanşet Brünuvo kütüphanesine kapa

nır ve saatlerce kitaplarının arasında ka· 
lır. 

Mari Giori hayran hayran kıymetli 
biblolarına bakar. 

Jule Beri sabah uykusundan kalkar 
kalkmaz (saat onbir buçuk olmuştur) 

ilk i~i uşağile o günkü at yarı~larmda 
hangi hayvanın kazanacağı hakkında 

münaka~lar yürütmek ve hangi hayvan 
hesabına bahsi müştereke gireceğini dil· 
şünmek olur. 

Gabriyet Gabriyo boş saatlerini köyde 
geçirir. Bahçede otun.ır ,.e ziyaretine ge
len papazla konu)Ur. 

••* 
Fred Asterle beraber ı;evirdiği danslı 

filmlerle şöhret kazanan Ginger Rojers 
bugünlerde Holivudun dedikodu sevenle 
rl için güzel bir mevzu olmuştur. Yıldız, 

ikinci kocaSJ Lev Ayresden ~mak 
üzere mahkemeye rnGracaat etmiştir. Bu 

na sebeb olarak meşhur Duğlas Ferbanks 
ın oğlu ile evlenmeğe karar venniş olma 
sı gösteriliyor. tki artistin son zamanlar· 
da her eğlenceye birlikte gitmeleri bu de
dikodulara hak ,·erdirecek mahi}·ette gö 
rilnmektedir. işin doğnısu iki haftaya 1 
kadar, bo anma karan verildikten sonra, 
anlaşılacaktır. 

23 nisan 1938 de Şirley dokuz ya
§ına girdi. 6 senedenberi kumral buk· 
lelerle süslenmiş bu sevfmli başı diln 
yanın bütün sinema perdelerinde gö
rüyoruz. Altı senedenberi san, kırmı
ZJ, siyah ve beyaz ırklar bu minimini 
artisti alkışlıyorlar. Şirley hakikaten 
dünyanın en meşhur sevimli kızıdır. 
\'e şimdiye kadar hiç bir küçük yıldız 
~bu kadar meşhur olmamıştır • 

BUtün bu §Öhretfne rağmen, Şirley 
~ocuk,luğundan h!ç bir oey kaybctmc
miıJ ve öteki çocuklara çok benziyen 
bir çocuk olmuştur. Şüphe yok ki bu 
kızcağız, dokuz yaşındaki öteki kızlar 
gibi yaşamıyor. Yaşlılardan daha çok 
çalışıyor. Mesleği onu dans etmeği, 

§arkı söylemeği, gülmeği ve ağlamayı 
öğrenmeğe icbar ediyor. 

BiltUn bunlardan ba§ka devlet tara. 
fmdan tayin edilen husust bir öğret
men bilgilerini kuvvetlendiriyor. Giln 
de üç saat ders yapması mecburidir. 
Kilçilk yıldız frlUl.Sızca da öğreniyor. 

Şirleyin annesi kızını asla terket
mez. Annesi bilhassa gazetecilere çok 
düşmandır. Hiç bir gazetecinin kızı
nın yanma. yaklaşıp bir iki kelime ko
nuşmasına katiyen müsaade etmez. 

Şirley bir küçük yıldız olduğunu an. 
cak geçen sene farkedebildi. Yedi ya· 
şında iken Nevyorkta bir caddeden o
tomobille geçerken bir sinema kapı· 
sının önünde resmini ve büyük harf· 
lerle yazılmıs jsmini görünce ~ideta 
Urkmüş ve hıçkıra hıçkıra ağlamıya 

başlamıştı. 

Şirleye dair bir çok fıkralar nakle· 
derler, fakat bir tanesi unutulm~ 
cak bir fıkradır: 

"Geçenlerde stüdyoda bir film çev
rilirken bir istasyon binası yapılmış· 
tr. lstasyonda bir lokomotif geri geri 
ytirüyordu. Bir sahne sonrada Şirley 
ne beraber film çevirecek olan küçük 
bir Joz lokomotifin geri geri yilrüdü
ğilnden habersiz raylar U7.erinde oynu 
yordu. Şlrley tam makinenin küçilğil 
tekerlekleri arasına. alacağı sırada i
şin farkına vardı ve yapılacak olan 
Yegine şeyi yaptı. Yıldırrm gibi atıl
dı, kilçUk kızı rayların il.zerinde yere 
yatırdı, kendi de yaru ba.,ma uzandı. 
bir kaç saniye iç.ersinde lokomotif kü 
çük kızların üzerinden geçm~ti. Ye
rinde donup kalmıtı olan stüdyo me. 
murları iki kızın da sağ ve salim ola· 
rak ayağa kalktıklarını gördüler. Şir 
ley titreyerek ağlıyor, öteki kızın da 
di3leri biribirine ça.rpryordu. O giln
den sonra ild kUçük kız birlblrile ay
rılmaz arkadaş oldular. 

Dokuz yaşına girdikten sonra Şir
leyin bir kaç hülyası tahakkuk edecek 
tir. Bu Y,8.z Los Angelostan Honolulu· 

K c§l eç11 o ifil O c§l rr 
Elbiselerinde olduğu gibi 

Yüzlerinde de modelle 
hareket ediqorlar 

Amerika kadoınıuarının 
bnr güınde saırifettlkleırı 
da.ıı<dlak b<OWSSD yirmi 
beş mlDyon lkuitu nmnş ~ 

Bir !naili: !:adın muharriri anlatı· kendisile bir film çevirmeye ya.na§
yor: 
"- Bak, şu Greta Garbo değil mi? 
"Arkadaşı mm bu sözü Uzerine ba· 

şımı çevirelim, baktım: Yanımızdan 
geçen kadın, lıakikaten Greta Garbö· 
ya benziyordu. 

'Fakat değildi: Evveli, bu gençti. 
Belki Greta Garbo bundan on sene 
evvel bu şekilde idi. Sonra, Greta. Gar 
bonun lngilterede bulunmadığını, 

sevgilisi Stokovski ile beraber Tunusa 
gittiğini hepimiz biliyorduk. 

"Bununla beraber, yanımızdan 

geçen genç kadın Greta. Garbonun ~ 
mamen muvaffak olm~ bir modeli 
idi.,, 

Hakikaten bugün kadınlar, elbise-ı 
terinde olduğu gibi, çehrelerinde de 

tnamışlardı .. 
Bu, Greta Garbonun Tcend~ni gö

ren sinemacıların verdiği hükümdü. 
Fakat, bir gün, bir fotoğrafını gör
dükleri vakit, birdenbire fikirlerini 
değiştirdiler .. 

Greta Garboyu değiştiren tılsım 
bir fotoğraftı, bu sihri elde eden de 
sanatkftr bir fotoğrafçı: 

- Stiller ile tanışan bir .fotoğraf. 
çı, onun yanındaki kadınla. fazla aw .• 
kadar olmuş ve bir gün, kendisine, 
bilhassa ışık cihetinden güzel bir poz 
vererek, resmini çekmi~tir., 

Resim o kadar muvaffak olmuştur 
ki, Greta Garbo bunda olduğund.an 
güzel görUnınüştür .. 
Sinemanın istediği olmuştu: Bir 

kadının sinema perdeısinde olduğu gi
bi güzel de~il, olduğundan güzel gö
rünmesi ıa.Zıindı .. 

modelle hareket ediyorlar. Caddelerde 
görülen gfü:el tuvaletli kadınların 

kimi Greta Gaıfuoy:u taklit etmi§tirı 
kimi Con Kravford\I. kimLK~l ~ .. 
bardı .. 

Stiller, elinde bu fotoğı;afla hl.r ~~ 
nema mildilrilne müracaat ettiği 7.a

. Kadınların, güzelliğinde kendileri- man, müdUr ,derhal mukaveleyi im
ne model olarak sinema. artistlerini za.lamaya ve hemen bir film ç"•ir
alma.lan iyi mi, fena mı? Bunu mU
nak~a edecek değiliz. Bu hususta her 
kesin kendine göre fikri vardır ve h~. 
kes hükmünü vermekte serbesttir. 
Fakat, meselenin muhakkak olan ta
rafr, sinema artistlerinin taklidi ile 
kadın gilzelliği değişmekte, suni bir 
§ekil almaktadır. 

meye ra.zı olmuştur. 
Bu suretle, Greta. Garbo için mu

va.ffakiyet ıum bulunınU§ ve artiste 
bugünkü parlak yıldız hayatr a.çıl 
mıştr .. 

Niçin olduğundan güzel 
görünmek lazım? 

Çünkü sinemalardaki ka~ın 
liği sun\iir .. 

Bir manzara, ne kadar güzel olur
güzel- sa. olsun, tablo Ur.erine aynen akset

Yaznnıza. Greta Garboyu mi.sal 
alarak başlamır'lttk. Bu hususta Greta 
Garbonun ikinci bir misalinden iş_tifa. 
de edeceğiz: 

tirilirse güzelliğinden ka.ybeder.. Çün 
kil, bulunduğu hava ve muhitten uzak 
laştırılmış, tek ba~ına bırakılmıştır. 
Onun, böyle tek olduğu h&lde güzel 
görünmesi isteniy~a, biraz daha. 
güzelleştirilmesi 18.zımdır. 

Greta Gurbo'nun eırn Bu güzelliği temin edecek olan da, 
meydana çıktı 1 o manzaraya rel9Samm kendi!inden 
Greta Garboyu Avrupada büyük bir katacağı §eydir .. 

artist ynpmağa çalışan sahne vazu Resim sanatında doğru olan bu 
Stiller, Almanyada çok uğraşmış, fa- prensip aynen sinema sanatı için de 
kat bu İsveçli artisti, ikinci derecede doğrudur: Çünkü, ikisi de ı§ık ve 
bir yıldız olmaktan yukarıya çıkara- renk ile çalışan birer sanattır, Yalmz 
manuştr. biri hareketli, biri hareketsiz .. 

O zaman, bir Alman sinema §irke- Esasen, sinema bu sırrı keşfettik-
tinde çalışan Greta Garbo, muvaffak ten sonra bir sanat haline gelmi§ \'e 
olamamaktan bıkmış ve kendisine bugünkü mevkiini bulmuştur. Orada, 
şöhret temin edeceğini söyliyen. fa- insanların malik oldukları teYler de-
kat bu söziinti tutmayan Stillere ğil, malik olmak istedikleri gösteril-
kızmaya ba.slamıştı. miştir Sizin sevgiliniz olan biri.sini bile 

Stıller, son bir çare olarak, Ameri- beyaz perde de aynen görseniz, her 
kaya. gitmeyi düşündil. Gerek kendi- zamanki kadar gilzel bulama?.Sınız. 
sinin, gerek artistin §ansmı bir de Çünkü caruıı.ıdır. 
orada deneyecekti.. l~te, bu haya.le, cansız olduğu hal. 

Sahne va.zu, Amerika.ya. büyük bir. de güullik vermek için, modelinin ol
ümitle gidiyordu. Çünkü, Greta Gar- duğundan gilul bulunmasr, hayalinin 
bonun gU.zelliğine oradaki sinemalar- de adiden üstün (fevkalado) olm~ı 
da iyi bir rekl~m yapılacağım, bu rek 
lam sayesinde de kendisine §()hret te
min olunac:ı.ğmı düşünüyordu. 

14.,akat, Amerikalı sinemacıların bir 
artiste reklam yapmaları için kendi

sinden bir şeyler ümit etmeleri lb.mı 
dır. Halbuki Greta Garboda. büyük 

bir mU.Stesnalık görememişler ve faz,. 
la artiste ihtiyaçları olmadİğı için, 

ya kadar uzun bir seyyahat yap&eak· 
tır. Sonra Avnıpaya geçecek, mektub
laşma suretilc tanıştığı İngiltere kra
lının kızı Elizabet ile görUşecektir. 

lAzımdır. 

Sinemada, manzarayı, cereyan eden 
hadiseyi güzel göstermek için nasıl 
büyük bir sanat eseri işler gibi dekor 
lar, sahneler hazırlanıyorsa, insanları 
gµzeı göstermek için de, oruarm üze 
rinde uğraşmak Ilzım gelmektedir. 

Bunun için, sinema artisti sunt bir 
~llik ile "bezenmek,, mecburiyetin 
dedir. Çilnkll, bugUn biltun dünyada, 
bir hafta za.rfmd& beyaz perdenin 
k:ırgısmda hayallerinln açtİğıru gide,·
ren 200 milyon ki~i, baıka. türlU onu 
güzel olarak kabul edemez. '(Son i.s-

~ Devamı l4 ünc:ü<k 



Lisenln fwlbo1cii1erinifen bir kaçı.: (üstsıra so~laıı safju) Nec<let, Niyazi, Ri/at Sabri, A1Jdııllah, Sefa ve Mtt3lafa,· 
(Alt sıra soldan safja rlogru) Biilcnd, Sedad, Orhan, 8a1ıa, Biilend, Or1uın ve Bedii •.• 
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Mekteplerde spor 

Boğaziçi Lisesinde iki saat 
Bütün spoı 

Gazetemiz bundan sonra her haf -
ta şehrimizdeki mektep/erin spor 
sahasındaki hareketlerini bıt sü
tunlarda gösterecektir. 

~ . ~ 
Bu gün ilk olarak spor sahasında. 

eniyi bir vaziyette bulunan Boğaziçi 

lisesi ile yazılarımıza başlıyoruz. 
&>ğaz içinin en güzel bir yerinde 

tabiatın emsalsiz güzellikleri arasında 
kurulan bir irfan yuvası kültür saha
sında. olduğu kadar spor sahasında da 
ileri gitmiş bulunmaktadır. Mektebin 
kıymetli Direktörü Hafız Tevfik Gü
nensoyun yüksek himayesi altında ve 
spor hocaları Hamdi Sover ile Samih 
Nafiz Tansunun gayretli çalışmalan 
sayasfnde Bağaziçi lisesinde spor, 
yükselmiştir. 

Mektebin spor kutUbünde umumi 
kaptan muavini Cihat Armanla kar
şı karşıyayız. Kendisine Haber gaze. 
tesi namına Röportaj yapmağa gel
diğimi söyleyince gülümsedi, 

- Buyrun size kulübümüzü gezdi
riyim de ondan sonra konuşuruz di
yerek beni kulübün güzel bir odasına J 
soktu. 

- Burası diyor. kulübümüzün mi
safir odasıdır. 

Köşedeki kütüphanenin içinde spo
ra. ait ne arasanız rbula bilirsiniz! 

Bir müddet bu odada. kaldıktan 
sonra diğerlerini gezmeğe başladık. 

Cihad Arman bize gösteriyor. İ§te 
Banyo dairesi. Sıcak ve soğuk su ter
tibatını havi du..~lan vardır. 

Buradan çıkıp kulübün büfesini, 
soyunma. ve levazım odalarını gezdik. 
bunların hepsi biribirinden güzel ve 
temiz • 

Umumi kaptan kulüp hakkında şu 
izahatr veriyordu: 

- Mektepte spor ile uğraşan tale
benin miktarı üç yüz kişidir. Spor ha
reketlerimiz muhtelif kollara ayrıl • 
mı§tır. Her kolun ayrı bir kaptanı 

vardır. Meşgul olduğumuz spor kol -
lan şunlardır: Futbol, Volebol, 

HendboJ, Basketbol, Ping Pong, At
letizm ve deniz. 
Futbol 
Bundan sonra bize her kolun faali

yeti hakkında izahat verdi: 
- En kuvvetli spor kolumuz Fut

boldur. Futoolda müterodit takımları • 

J!e7:tebiıı atlct1crlııc1cıı: Sa1aha<ldiıı 
ve Şchab 

şubelerinde · büyük varlık gösteı ·en bu mektep çok 
kuvvetli biı fut bol takımına maliktir· 

miz var, bunlar haftanın muayyen gün· 
lerinde antrenörlerinin nezareti altındr 
çalışırlar. 

Esasen mektebim.iz bu güne ka • 
dar Futbol sahasında büyük varlık
lar göstermiştir. 1933 • 34 senesi Mek
tepler şampiyonluğunu kazanan Bo
ğaziçi lisesi yine o sene Atinaya yap
mış olduğu seyahatta Atina Üniver
site takımını 4 - 3 yenerek devamlı 
zaferlerine çok parlak birisini daha 
ilave etmiştir. Az bir zamanda. büyük 
verlrklar gösteren Futbol takımımız 

. bu güne kadar bir çok birinci eıruf o • 
yuncular yetiştirmiştir. 

Bu gün Mektebimizden mezun o
lan Eski Futbolcular şunlardır: Bey. 
kozdan Şahap, Kazım, Galatasaray -
dan celal Şefik ve Hızır, Eyüpten A
Iaattin. 

Bunlardan ba§ka güneşten Selahat
tin ve !stanbulspordan Samih te bu 
mektepte uzun müddet bulunmuşlar -
dır. 

Bu günkü takımımız eskisinden da
ha kuvvetlidir. Takımımızın ihtiyat -
larla beraber kadrosu şudur: Kaleci
ler Cihat (Gilnee) Ndedet (Fener) Sf:· 
fa (Bey.koz). .MUdafiler Mükerrem, 
Sedat (Fener) Muvinler Bülent, Ri
fat ve Bedii (Beşiktaş) MÜhacim hat
tında ise Orhan, Bülent "<Fener) Ni
yazi, Aptullah (Güneş) Sabri ve Mus
tafa (Galatasaray). 

Bunlaradn mada kulüplere dahil ol
mayıp bir gün birinci sınıf takımları .. 
mızda pek aıa. yer alabilecek olan Bt
ha. ve Orhan gibi genç oyuncularıroır; 
vardır. 

Takımımız bu sene içinde yapmış olduğu 
dört müsabakrmn dördünü de gol ye
meden kazanmağa muvaffak olmuştur . 

Bu sene Futbolda aldığımız neice-
ler §unlardır: · 

Boğaziçi - kolej 7-0 
Boğaziçi - V cfa 5-0 
Boğaziçi - l{abata., 3-0 
Boğaziçi - AvÜ.sturya lisc"si 13-0 
Ayrıca mektebin genç ve B ta.kım-

lan da diğer mekteplerde yapmış ol
dukları bütün müsabakaları kazan -
mışlardır. 

Mektebimizi takımının bu kadar 

kuvvetli oluşu bizi başka maktepler
le maç yapmaktan geri bıraktırmış. 
tır. 

Atletizm 
Lisenin Atletizm kaptanı Sela.hattin 

anlatıyor: 

- Atletizm mekteplere mal edile.' 
cek en nazik bir spordur. Mektebi -
mizde bu teşkilat yeni olmakla bera
ber aldığımız neticeler çalışma arzu
muzu çoğaltıyor. 
Kadıköyünde yapılan mevsimin ilk 

müsabakalarına sessizce giren üç at
letimiz 1 inci Katogoride 4 birincilik, 
2 ikincilik almak suretile kuvvetleri
ni ispat etmiş oldular. Atletizm mev
siminin başlaması dolayısile atletle-

Ztel.-teuin 'kıymetli nıiüliirü llıf ::ı 

Tevfik Güncnsoy 

.. 

Umumi kaptaıı Cihad Armwı 

rimiz antremanlarma başlamışlardır. 
Atletizm mektepler arasında. yapılma
sı kararlaştırılan atletizm müsabaka
larına iştirak için hazırlanmışlarsada 
müsabakal<:ır yapılmamıştır. 

Atletlerimizden tMmmış olanları 

şunlardır: 

Şahap, Necdet (1tanbul) ve Selahat· 
tin (Ankara) Süreyya (İzmir) Bunlar 
şehirler arasında }'.aprlanmuhtclif mu· 

sabakal"ııra iştirak etmiş ve güzel dere· 
celer almağa muvaffak olmuş atletler

dir. ağbeylerinin nezareti altında ça· 
lışan genç atletlerimizden yııkın zaman· 
lda parlayacak olan i~tidatlar çoktur. 

Hendbol 
Mektebimiz Hentbol takımı oldukça 

kuvvetli olmasına rağmen istanbulda 
fazla -rağbet bulmanuş olan bu sporda 
karşilaşacak rakip bulamOOığı için ken· 
di aralarında müsabaka yapmaktadır. 

Voleybol 
Futboldbn sonra 2 inci derecede 

ehenuniyeti haiz olan bu kolda da ma· 

( 

. ..ı...;.:;ı ...... ı.;; _ _, \ 

:ılesef bu sene Havaların fena gitmesi 
ve kapalı sahamız olmaması yüzünden 
b:ıjka mekteplerle temas imkani ola· 
mamıştır. Yalnız Avusturya lisesi ile 
yapılan voleybol maçında takımımız va 
kıt ge~tiği için oyun berabere bırakıl· 
mıştır. 

Cihat, Necdet, Selabattın, Sabri, Sü
reyya Şc.ıhap, Ali gibi istikbal için par
lak ümitler vaideden oyunculardan mü· 
rekkep takımımız mektepler arasında 

iyi bir mevkiye sahiptir. 

Ping Poug 
Mektebimizin oldukça kuvvetli bir 

Ping P ang takımı vardır. 
Şimdiye kadar diğer mekteplerle ~ 

pilan müsabakaların ekserisini kazan • 
mağa muvaffak olmuştur. 

İçlerinde Ankara Şampiyonluğunu 
lc"-"2:anan ve milli takımımızın kıymetli 

kalecisi olan Cihat Arman başta olmak 

üzere Şahap, lhaldun gibi oyuncular var
dır. 

Denizcilik 
Mektebimiz muhit itibarile bu Gporla 

al§.kadaır .olmağa mecburdur. Bogaz içi 
lisesinde Diycbilirimki yüzme bilımiyen 
oçuk yoktur. Bu 'kol da nıuhtclif ubc-

lere ayrılmıştır. Mektebin hususi fu • 

talan ile gençlerimiz kürek çekmeğe 

çalışıyorlar lstanbulun Oksfordu olan 
gençlerimiz kendiler.ine rakip olacak bir 
Kembirici bekliyorlar. Yüzmede de 
genslerimiz büyük bir muvaffakiyet 
gösterriy.crlc:ır. Vaterpolo takımımız bi· 
levardır. . ~ . 

Bana bu İzahatı veren Cihat Arman 
Şimdi - dedi, size sporcuların kayıtlı 

olduğu kulüp aza defterini göstere -
yiml 1 

Yazıhanenin çekmesinden çıkarmış 
olduğudefteri bana u.rottı, Defterin i· 
çinde bu güme kadar Bogaziç.i lisesinde 
spor yapan bütün azanın resmi ve yaşı 
meşgul oJduğu ısporlar kayıtlı :idi. 

Cihat Arman ilave etti: spor yapacuk 
arkadaşlar kulübe aza olurlar ve aidat 
verirler kendileri doktor tarafından 

muzıyene edilerek wcutlannm müsa -

it olduğu spor şubelerinde çalışırlar, 

Bu izahati mütaakip 2 inci bir defteri 
bana uzattı: 

Mektebin spor kulübünün demirbaş 
eşyaları ile bu güne kadar mektebin 

yapnuş olduğu maçl;;:ırın neticeleri ve 
kulübün masraflarını gösterir kısımlara 
ayrılmış bir defterdir. 

Bunu lda gördükten oonra pek haklı 
olarak Boğaziçi lisesi spor kulübü teş -

kilatına tam nu1?1CJrayı verdim ve Cihat 
Armanı tebrik ettim. 

Bundan :sonra Cihat Arman ile bcra· 
ber mektebin güzel bahçesini gezdik 

büyük havuzun kenarında bir müddet 
ı;por dedikoduları yaptık Bu ara&ı 

çaları Boğaziçinin cenneti andıran bu 
irfan yuvasını şenlendiriyordu. 

Aşağl:laki &lbçede gençler voleybol 
oymyarak bu müziğe bedeni hareket
lerile, iştirak ediyorlardı. 

Güneş batadten çok iyi intibalarla 
mektepten aynldım. 

Hayrettin Bahtoğlu 

Kayseri atllspor 
ocağı 

Ankara ve Jstanbula 
geliyor 

Kayseri atlıspor ocağı heyeti An
karaya giderek, hükümet merkezind~ 
ki Atlıspor klübü ile manialı mUaa.b~· 
kalar hazırlamağa çalışacaktır. 

}{ayseri valisi Adli Baymanın yar
dnnı ilo kısa bir zamanda büyük bir 
varlık gösteren Kayseri Atlıspor o
cağı Ankara müsabakalarından sonr& 
şehrimi~ de gelerek İstanbul Sipahi 
Ocağile çarpışacaktır. 

Hemen hemen tekarrur etmiş olan 
Ankara.nıUsa.ba.kala.rmm ta.rlhi Ankıt· 

ra Athspor klübünün tayin edeceği 
gUnlcrdc olacaktır. 

-Eskrım müsabakaıarı 
Beyoğlu Halkevinde dün eskirim; 

müsabakaları yapılmıştır. Müsa.bak~ 

Iara Beşiktaştan: İlhan, Nihad Bal• 
kan, Sermed, Aydın, Kasım, Berki, E 
sad, Suha, Necati. 

Güneş klübünden: Riza, SaHüıad· 
din iştirak etmişlerdir. Neticede; 

1 inci ilhan 10 galibiyet bir mağ• 
lfıbiyet; 2 inci Aydın 9 galibiyet t 
mağIUbiyet; 3 üncü Nihad 8 galibiyet 
2 mağlbiyet; 4 üncü Rıza 7 galibiyet 
3 mağliıbiyet; 5 inci Salilıaddin 5 ga. 
libiyet 5 mağhibiyet; 6 mcı Kasım. 4 
galibiyet 6 mağlbiyet. 

Müsabakalara önümüzdeki pazar 
günü saat on yedide devam edilecek 
ve flöre müsabakaları yapılacaktır. 
Bmılnra bayanlar da ~ahildir. 

mektep bahçesinin bir çok yerl~rine ko· Me1dc1Aıı atlet'lcrindcıı: Süreyya 
nulan oparlorlardan Lltif müzik par- ııe Hayreddfo ______ _..,._,,,,,,___ M + 

Boğaziçi lisesi fıu:tbol takımlanndan birii mcldebtn sa'fıasmda yap1la>ı nuıçlard<rn birimle v~ Boğaziçi-'Aııu8tunJa Z~3i müsa1ia7«ısmaaıı cooel tamfcy>ı ~mlan 
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Ev kadanının işine 
yarayacak küçük bllgller ••• 

&le§ln çantalar ekserJya kısa bir ıamaa 
içerisinde parlakhklannı kaybederler ve 
ı.otarlar .. Yeni bir çanta aldıtınız vakit 
bir pamuk parçası Oıerine birkaç damla 
tatlı bademyalı damlatır ve çantayı bunuıa 
Ja ıdlerııeniz o vakit e•nta uzaa uman pat 
lak kalır ve solmaz. Ayni usuHl er tenıa. 
Jarınıza, kunduralannııa, dderl eldiven• 
lerlnlze de ıuthlk Pdf'hl1irKtnlı. 

Geçen yaz ıfydilinia ailzel keten elbl· 
ıo;eniz biraz renılnl atmış ... Onu eski hn. 
Jine getirmek mOmkllndllr. Bir kaba yut 

'mur suyu koyunuz. Üzerine lıir k:ı~ık sir
ke il:i\'e edln'iz. Elhl~e fırcnnızı bu suya 
hal1rnr.ık clbisl'ııi7.i rırç:ıl:ıyınız. 

Yıkunroası milmkün olııııyan roblann 
ilıerinıleki yat lekelerini çıkarınak çok 
kolaydır. ı.ekeler üzerine talk, yahut toz 
h:ılinde tebe~lr serpiniz. Üç saat dursun, 
ıonra fırçalayınız. Eler leke lamamile kay 
bolmıımı$ be bu f~I bir defa daha tekrar. 
l:ıyın11. lkinelsinde lekeden eser kalmadı· 
ğıııı görürsünib:. 

Kedi ''eyuhut köpl•k tiiyleri elbiseler 
fizcrinı? çok yapı,ır ve ekseri)'B fırçala 
malda ı.Ja çıkmaz. Bir sünger alır ve hafif 
çc ıslattıktan sonra elbiseyi bu süngerle 
silcneniz silnger bütün silylerl alır ve eL 
lıi~e tertemiz olur. 

Portakal reçeıın ı 

nasıl yapmal ı ? 
Portakal çok ktymetlidir. Eğer bir gün, 

yeryüzünden kaybolsa, hiç şüphe yok ar· 
kasından milyonlarca kişi gözyaşı döke
cektir. Zira, portakalı herkes sever. Sağ
lam, hasta, ya~ı. çocuk, ilh ... herkes yer. 

Sonra portakaldan birçok şeyler ya· 
pıhr. Reçel, mamıalat, şurup, komposto. 
Hele kabuklarından yapılan reçel... 

Portakal, her mevsimde bulunur. Es· 
kiden Yafadan, Trablustan ve Iı;pan· 
yadan gelirdi. Şimdi memleketimizde 
J9ti1iyor w ucuza mal oluyor. 

Portakal reçeli yapmak için kabuklan 
düz ve perdahlı portakalları ~iniz. 

Bir tencereye koyunuz. Ağzına kadar su 
doldurunuz. Ve ateşin üstünde, kabuğu
na bir toplu iğnenin ucu kolayca batın· 
caya kadar kaynatmız. Sonra çıkarınız. 
soğuk suya koyunuz. Arasıra suyunu de
ği~tirmek ~ile iki saat kadar bırakı· 
nız. 

Kabuklarını soyunuz. tnce dilimlere 
ayırınız. Çekirdeklerini çıkarınız. Ve 
tartınız. Bir tencereye, (bir kilo porta· 
kala) 850 gram şeker koyunm. bir bar. 
dalı: da su. Şeker kıvama Re}inc:e Porta· 
kallan atınız. kaynatınız. Sonra kava· 
nozlara taksim ediniz; bırakınız, soğu. 

sun. 

lıj.._: _.tt•_•_ıw_IA_ta_tc.._t_tf 
llkbahar elbiselerinde 

Triko 
Bu senenin bahar modasında triko 

bli' ~ıar eski kıymetini tamamile mu
hafaza ediY.or. 

hl Uzlar 
Kadın, blilzdan kolay kolay vaz 

geçemez. Mantosunu veya tayyörilnii 
çıkardıktan sonra mağazada, daire
de zarif bir blüzla pak aıtt çalışabilir. 
BUtün bu meziyetlerinden başka ucuz 
dur. 

Soldan birinci resimdeki blüz, gül 
rengi ipekle karı§ık bej parlak iplikle 
örülmüştür. Yakadaki iki düğme si
yah ipektendir. Bu düğmelerin eteklik 
ve kemer rengine uyması icab eder. 
Siyahtan başka renklerdeki eteklik
ler için eteklik kumaşı renginde ke
mer ve düğme kullanmak lazımdır. 

Orta resimdeki blüz, gül kurusu ren 
ginde yünden gayet ince örülmüştür. 
Blüza fevkalade bir zerafet veren ö· 
rümcek biçimindeki çizgiler çikolata 
renginde iplikten yapılır. Yakada ve 
kollarda ufak bir volan vardır. 

Üçüncü blüz yeşil yünden örülmüş
tür. Örgüler arasından şcridler geçi
rilmek suretile üzerinde çizgiler vü
cuda getirilmiştir. 

Bognunuıu 
güzelliğine 
dikkat etmeniz şarllır ! 

Kadınlar )·üzJerine iyi bakmayı hiç ih.. 
mal etmiyorlar. llunda da haklıdırlar. Zi· 
ra güzellik ifadesi yüzde toplanır. Fakat 
kadınlar yllz denince boyundan )'Ukansı· 
nı anlıyorlar ve boyunl:ırile hemen biç 
meşgul olmuyorlar. Halbuki ıençliAlni 
muhafaza etmek istiyen l.ılr kadın için bo 
yuna çok dikkat etmek liızımdır. lloyun 
tuvaleti basit bir iştir. Boyund:ı kan de. 
veranıııı arllınnak ve cildi beslemek mak 
sadı temin eder. Yüz l'Orulunca )'ÜZ etleri 
gevşer ve aşnğıya doAru sark:ır. Boyun bu 
ağırlığa tııhnııımül edecek kuvvette olursa 
yüz etlerindeki bu geYşekliğin \'e sarkıntı 
görünmez. Halbuki boyun ai}ırhl}a mukave 
met edemezse yüz olduAundan çok fazla 
ya,ıı sörllnür. Kadını en Zi)·ade yaşlı 
8Ösleren alnı ve ıözlerl delil boynudur. 
Binaenaleyh günlük tuYaletimize hasretti. 
timiz vaktin birkaç dakikasını boynumu
za vermeliyiz. 

Her akşam boynunuza ve çenenize iyi 
hir krrm sürünüz. Yalnız kremin fazla 
kalın ve koyu olmaması şarttır. Şayet iyi 
bir krem bulamazsanız o nklt şu mayii 
kullannhlllrsinlz.: Biraz T.anolin ahr bunu 
l:ıllı lıademyalh içerisine korsunuz. Ve 
şchndet p:ırmakl:ırınızı bıı mnylc batıra· 
r:ık bornımuzu oi}ar~ınız. Bu ojtuş, cildde 
ham bir kızartma oluncaya kadar devam 

clmelidir. Boynunuzu oğnıayı billrıliklen 
3onra ayni işi çeneniz üzerinde de tckrur 
edersiniz. Çeneyi oğarken kulııklarınızın 
ucuna kadar bu oğuşu uzatırsınız. 

Yukarıya doğru oğma !Jillikten sonra 
birkaç dda parmak ucuyla deriyi aşağıya 
doğru çekersiniz. Sonra sünger küilidlle 
oitduğunuz yerleri silersiniz. 

Boyun ellerini kuV\'etlt>ndirmek için 
ufak Jimnastik hareketlerinden de lstira. 
de edilir. Başınızı geri)·e doğru eğinlz. 

Ağzınızı açınız ve sonra kap:ırsınız. Bu ha 
rekell gittikçe daha hızlı yapmıığa çalı
şar:ık 30 ıiefa tekrarl:ı)·ınız. Yalnız boyun 
adaleleriniz kuV\'ellcnmekle kalmıyacak, 

göğsllnllz ete genişliyccek ve güzelleşecek 
tir. Sonra başınızı solıl:ın saıt:ı. ark:ıya, 
öne ellinlz. Soldan sa;ta dönılürünüz. Çe. 
nelerinizi sıkınız ,.e ge\'şctiniz hu hıırcke
tl de on beş defo tekrar edersiniz. 

H:ırtaıi:ı iki defo boynu rırç:ılamak çok 
faydalıdır. Bu yüz fırç:ınızl:ı omuzl:ırıtan 

başlıyarak yukarı)•a ıloitru ynpılır. Bu 
fırçalamayı '.\'antı'ktan bir h:ıfta ~nra boy. 
nnnnzıın tlPridnin tam:ım'hP rln~.aı1n1f'l'tl. 
itini ve ufak <'İ7:ıri1er. buru~ıılc TarM tama 
men ka)·boldnıtıınıı hayretle crörecetc~rntz. 
nornn ırkt'n yii7.iin iize sürılü~ünüz gilnıliiz 
kreminden pek n7. miktarda boynunuza 'da 
sürünüz. Sonra harır putir:ılayınıı. 

Oudak 

Boyarken 

Dıkkat edilmesi lazım 
noktalar 

Vud:ık boy:ınuık l:ılımin edildiği sibl 
b:ısit bir mesele değildir. Vikkat edılmesi 
Jiizırııgelcn birçok ince hususiyetler ''ar
dır. 

lJııdak l.ıoyarkcn ilk dikkat edılecek 

mesele lıormıın iyi cinsten olmasıdır. 
Uol u yağlı ,.e inl'e olnı:ılı, dudnklnra do. 

1 
kııııur clokııııııınz y:ıyılnınlıdır. Bazı boya-
l:ır bir defo sünııekle yayılınuz. Tekrar 
ikinci bir defa sürmek icap etler. Bu tnk· 
dırdc dudaklar üzerinde renkleri ııçıkh 
kol ulu mıntaknl::ır hasıl olur ki g:ıyct çir. 
kin lıir nıanz:ıra gösterir. Dudak boyanır
ken boyanacak ınıntakanın hududunu çiz· 
rııck, kullanılan boya iJe ayni renkte olnıı
)nn lıir boyalı kurşun kalem ,·ey:ıhut bu 
ııı:ıksal kin ılriyatçı dükkanlarında ~lı

J:ın kınnızı ince çııbuklard:ın lmllanın:ık 

l:mıııdır. Bu esaslı nokl:ıl:ır nazarı dikka· 
tc :ılındıktan sonr:ı aş:ığıdaki tn,·siyclerl 
yerine getirmelidir: 

1 - Eğer krem kullanıyorsanız yüzünü
ze krem sürerken gündüz kremi, :rahut 
yağlı kremle dudaklarınızı da krenıleyi
niz. Sonra kremi hafifçe silersiniz. 

2 - Yüzünüzü pudral:ırken duJnkları· 
nızı da pudr:ılnyınız. 

3 - Üst dudağın kenarını hakiki şek
Jinılen biraz dahn büyük olarak çiziniz. E· 
iJer dud:ığınız fazla kalınsa bir parça içe
riden çizersiniz. Eğer fazla ince ise hudu. 
dunu hafifçe genişletirsiniz. Sonra dudağı 
ısl:ılırsınız. Ye hududunu çizdiğiniz ka
lemle içerisini doldurursunuz. Sonra bıra· 
kırsınız kurusun. 

4 - Asıl kull:ınılığınız boy:ı ile bu ilk 
lab:ıkanın üzerini boyayınız. Bu suretle 
duda~ınız ııyni şekilde Ye ayni renkte bo. 
yanmış olur. Alt dudağınız ve katiyyen 
boya sünncyiniz. 

5 - Dudaklarınızı resimde göründültü 
r.:ibi k:ıpnyınız. Bu suretle nlt ılııılDk da 
boyanmış olur. 

6 - Dudaklarınız bu !'ıllretle çok gü 
zcl bir şekil almış olur. Alt dudağın lıo

\"anışı parmağınızı üzerinde dolaştırarak 
düzeltiniz. Du suretle üst dud:ık alt du. 
daklan bir derece daha koyu ol:ırak bo)·an 
mış olur ki dudaklannıza bcldenilmi)'en 
bir güzellik Terir. 

Gece dudaklannın kremle oitmak ve 
ho)•ayı tamnmlle silmek mub:ıklc:ak lüzım
dır. Küçük kıvnmlarda kala<':ık ur:ık boya 
parçalarını (Ja bartaCJ:ı iki defa fırç:ı ile 
temizlemeJC icap ciier. 



Rozın, amatör bir casus olmuş 
oe O.şıkını sö,,letmi 

Bemla Jlrl .., yan cfdd!, pnd 
uarladı: 

- bl ,.apnadmw c1eJUranJı, b11ifm 
mlllü Pil b'm•• icap eda lller
dmdlr. 

- BtJJıı- ,..mı el-"m ltozl. 
Dla 1Ulm ook ..... ~ 
~um- Scımald hlıUlıeler, 

wnn1md& aldınmMbfmn bana göe.. 
t.erdi. 

-11-
mmıl muar g&menJat rica eClll1m. n-• lrtlııld tmlla tbı....., .._ 

- Keee1eııln uılıplmam Jctn a. ret oltııı:lm ._.,,. .,....._ fula 
mmdı. Mleeranm eomumı u çok w.nata p.warı. .... gua.. 
tahmin edı,ormn: Cuua1uk, ma.cen, mu eUnl 9W'U'alt ~: 
esrarlı itler ıtı.ı llıbabmm cesbet,. - Bil ....., dili cıia da .a,,s.. 
mifti. gUnUn birinde IDe telefon ~ -. Bm Blr1l1da e. Wmat ettlll adam 
rek hürmet teklif etti. . Jar4lll blrlJtm. .. 

- Bravo kumandan. Kehuıet.lnlze Rosbı dl,onlu ki: 
f nanac.ağım geliyor. - Bu idam leDl allbdar eaeblllr. 

-Kehanet delil. tecrilbe... On ae- Bm Clllll ~ Jller IU1& fay. 

1 KATii - ıt11 

-Heaabınm plıpııyı demek der
bl bbal etti? 

- Kabul et.mell lcbı keadi8lne 
b&Jle ldr teklif JaP'Dlm Jkmıpllrdi. 
Ben tö1Jf JIPD&1I dolru btıJmadnn, 

- O baldeT Kendkl mi teklif et. 
ti? 

- Evet, ll'ldla aman ~kten 
80IJrL •• tık slDI pyet ualu durduk, 
bir daha bnlar1mmn doğru olma
dılma bıv ...... ba kararla bfri
lllrlml8ılen aynlcblL Ball blrlbJrlmt
• aWra clQll)Olilat fabt U'bt ha.
Jatta JQIJanmm ..... fftl. Tekrar 

nedir ba itte çalıfJJorum. dah oWılllı-.. benim lala D8 matlu. 
- Roctn benden bJr randew leti- - lbwl 

yor, "AD& y&rdmu dokunacak bir - lDnll& .,., f8ıecl4lt ettJ11m1 
hizmette bulunabilirim,, diyordu. Ro- allılen ~ lmmı'Mlln, 
z1n ama.t&- bJr CUUll oımUIJ 1p1rm1 ıa llVdttJm ,... .. ,... n ,. 
söylebnJI ve onun f8phell itler yap. bOılt atknm .......__, 'Vlmtll,. 
tığım anlıyacak kadar malbıat elde l'llllll culbeda W plUl aJellde a. 
etmfttl. Kont, esu vulfesl Pam .e. j1n1ar hGI .. """1J ...... 1111' 
faretlnde atqellk olmakla beraber t8rltl ,,....,,..._ 

Son otuz 11111 ~ Jı&Dlll'le 1-
lUm tam bir miall artmJlbr. Bu bu
talık yt1bek ldlltllre llhlp mm111J1ıet,. 
... bir bt dalla turla .,... .... 
.... ba hMtıblm mnm blfebldt 
&llilr. Yalms elektrik teclavlal .,. x 
.., ... ..,..... hıtM9l btlrkmda 
imi .sel netlcel9r eJmnala ....._ 

.•. --
g.._. WaYlll .. antt mahsu-

llda ,.,.Jm .. olan NeYJWk Jıutalıa.. 
adı.._ 1111... IOOOOO ftlt Jmv
....... 1* tllld:rfk meJdnetl tullam
JQar. .. ...... ,abet tıevettlrltl 
.............. bwrle ...... ""1111.,...... 

ıdmık Paıilltea "HUIWd vutfe,, Jer- Ralıla lt11l•R il...,.. aa. 
le aynhyordu. KendJsl bu nzlfenfn l llJU'Ü --'-ı 
Almanyaıım muhtelif memleketlerde-
ki sefaret ve kouoloslarile Berlbı a. (Jllı•• .,_., 

Bir peri rnaeaıı . gibi 

15 sene devanl eden aşk 
'"*'* tebv mtırap ~-. ---------------------

KwlrançJık buluuJan pglniıemiz. 
ima wya mmı bir mtddet 80m'a ay
nlmamız mubdderd.i. O mman, ma
zimizin tatlı hatlruı da sflineoektf. 

renldm aWra ~ etmements en iyi 
llanbt olacaktı. Bamda beraber ~k 
milteellirdft, &Jl'lhrlmı Adet& aııa
)'aeak slbl idik. Rom: 

-Ne kadar karkunç dereaede ma
kal olabW,orasT dedl. 

s.tııde tereddtlt ve teeat1f ti~ 
mekteydf. 

-Ne yapanm? Başka ~ JH 
kl. .. 
Dudatıanmm ucuyla C8ftP wrml!f

tfm. J'akst fglmden ona '6yte bağır
mak pllyordu: 

- Gitme! Budılılık etmfyelim. 
JlademJd blriblrtmlzl istiyoruz, ne 
oluna ohJlm! 

<>mm gözlerinde de ayni anııyu 
okuyordum. Bundan cearet alarak: 

- Adresimi ve telefon numaramı 
not el Dedim. BelkL .. 

Si'°" llOIH•ı ti""" """'41 a/folundu '" snıaa. ......., .,,,,.,,, -, 
On bet ııene evvel, Jil isminde bir ku· ı lannda bir bira hbmetcl olant eirdi. 

c:alız, lrlandada 1iJM1 mücadelelne ka· Bu ..,-. .. m1. mabkOmlar nezaret 
rqtJIJ için kanım lmici il4n edilen Cim altında bava almak tin ~n 
Feleni g~ IOlel w yalapkb delikan Cimi '1lltbm mala a&:ebi1iJordu. Eliyle aimnı kapattı. 

Beııua, Jetihg etti: lıya karp aevgiye benzer bir his duymUfo 0n ....... am blllra bir bapilha
.,. nüledlkl. Kii tllD dDrt ime teVli -"Ba)'ll',, derken .. Evet,, demefe tu. 

aiumlur için can atan Jradmm mu- Cim o ıaman tevkif ve rnuhakeme.edil-
tat ~ ..U tabl,_tl Tabii birlblrin.1- dl. Fakat muhakne esnasında hiçbir llllnl ---NlhaJet•d&t- ..... mulmJ1m 
• actr.ıerlnlzl Verdln!s? .., l&ylemedl, ll'kad ... ll'FDI • --- mac11e ._.. p1c1. am affdldl. Bunu 

Klerjo devam etti: dl. Sıı••- bhP ''"o derin kurtulma-
-mm. m aynlcbt ve aradan lngltls -... - ..... tDI a 1llr tekllcle .-,.. a&dDl81ere a.s· sma lebeb alda. Arbdıqlan Undlllae 

..... JD. Pmllımata ...... Qml bek 
ledl. 

laaftaJar pgtl. kerlik vult.tm dlll& tatlı lllr '9lıle ~ slrcllkt& IGID'& erleri 11.- 1 ••cm. phit., llmbll wrc:liler. .11. Cimi drdll. tJ118'1w w evtendi
ler. Gecımlllde bir eoa*lln alda. llm-- BlrlblrinJsl g&meclfnl1ı bir .. mimi bir :baft IOillbı6r ,......._ lcla mllFlldlD olaa ı. _.,. bit wruıu.. M\1hlkllm bitti. Cim mGehbed baple 

Jefm muhavereal mUnuebetlnizt ta- yor. Bu mılmadlı ..ad 'ıtew 8 •k llalk "nlJDıle ımml pelcller, muınra llllbkGm oldu. Doltlanna artık bndllfle dl da Cimin hepi ..... ,..... bir ld-
mlldlll st1ne kadar.. lar yap!JOI". Yalmdül fotaplf motollldtt bmtlklertııcten blrbılne memup iki mesul olmamalanm, bndillnl elmOt taJ) ................ Ba kitabı bir-

- Evet. O telefon etti. İtte bu ıe.. aakerin beri• llllllltft -•llDda ,., tıklan hilmrlerl ~· Bu htıner farzetmelerini rica ederek bas- Pdi
Woıı muhaftl'llfle kont Vangerha.yd ler tıpkı bir lfrk mmıaruı gibi hemcuib, hem de t.ehllteltdfr. Uflelk bir JD delikanlıdan tak 18flllUYll l'UI ol-

çok lrbmel• bir pll ı ı• IQlyor)ar ve 
habanalaMa blldlfartlr. 

meaeı.me gfrtyoruz. Usun mukadde- yanlıı hareket JDefUID bir kazaya 1ebe b olabilir. madı. Ailesini tatıettL hapishane yakm 

H.I S ; S K ,ı 1ST1 R P, VE F A.C 1 A ROMAN 1 .. ,,. Y BANCI DiLLERE NAKLi H/\KKI M/\HflnOUR 

- Bu olanlarda kıbahıtlnlz AelkArdn'· Benim gibi defil
ilnb. G&derlnls ı&"Uyor ve Nimetin llıanetlni biliyordunuz. 
Bama. blDa .o,lemekten gekjndlnls. .. 

Suad, 6Jlne devam edecekti. Fakat .pbeyshıfn afliı JU· 
lran bir itham •ydabileoet eOmlelerinl yanda blıeret kar
fllık ftl'IHJ'I dalla dolra balan Selim: 

- .,.. IBJlememelbdn alabeY! Dedi bllmlt olu.Jdık ... 
Saad cle9am etti: 
- Mlll11de et ta llÖlllm1l tamamJıyaymı. Bunu biliyordu

m. Şimdi tablatlle lnklr edec-Jadnlg Sfw böyle hareWlnis
de hak vermiyor delfilm. Bir adama kanamm ihanetini bildlr
-.ln ne kadar m"1dll oldlllunu takdir ediyorum. Fakat llte· 
..,.untz, bmm temin edebilecek 'fUlyetler ihdu edebilir; hiç 
olmama lhsu ederdlııfa. Siz, bunu da yapmadmm. Ben geçen
leri pek llt biliyordum. Battl cören bir adam kadar emindim.. 
!De acdarnm Naci beye açbm. O bile hıkJkati ııklacb; yahut 
ta u.1rlamayı doinı buldu. .. 

Selim pae: 
- BllmlJONuk afabey! • Dedi. 
- Blbnemeahe lmkln yok. Onun fh&nettnı evdeki hbmet-

cDel' dab1 blll)'Ol'Iardı. 
Bqmı yatala çevirerek lltve eW: 
- Yalan mı anne! Bllmlyor muydunus? 
Saflnu hanım cevap vermlyerelr. u.ııkl tudlk eder gibi 

'8s kapaldanm bebekleri berine indirdi. O: 
- BWyordunul. dtye devam etti. Biliyordunuz. O kadar 

ki kapten Llltf!Je hammm ayalmm keeflmeld ba Jlhdendlr .. 
......... lktnfs de WU)OiMijlUS.,. BanJın bul&, ba d~ 
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Yazan: Hasan Aasım Us 
bdar kimae IÖylemif delildir. Bldlllelerin, ~ hare
ketlerin kafamnı ıoınde yet1etlrip ortaya koydulu neticeler 
dlr. Bana Ultfiye banıını k6tkten niçin u.r.aklaetmblmm aöy
UyebWr mlalnlz? Hayır defil mi? Elbette töyliyemeahıiL 
ÇUnldl açık. ÇllnkU llOll hldlae de haldı dllpbadutUmU. bunun 
bir hakikatten bqka bir 181 olmadıiuu Wpat etmıı bir halde .. 
ÇllDldl Lütfiye denen cadaloa kadmm vulfm bir mutavu
aıtlütan baelra bir teY delildi. Ben daha, evlenmemi teklif et.. 
Ult sinde ona .&yliyeceklerlmi aöylemlfllm. Ne yap1lnn ld, 
arlrumda bulunan annemdi: kıramudmı CJlllU. 

Saflnu hamın, ancak oğullarmm iıiteblleceif bir Mille 'aö
se baflacb: 

- Baldıam, oilum. • dedi. Ne aöyleeen , ne del8D 'bakkm 
var •• Ben seni cltlf{lııerek hareket ettim. t.tecıtm ki çok .mft. 
ıtfnl bllditfm Sa.bflıayı unutum. .• Gelin 4lye ~timD altma 111-
fman bir malılflkun bir yılandan başka bir ev o1madJlmı ne 
bileyim ••• B1alerin leDJ aldatmam11 otlum! Jb N1metla ili· 
lam bir arJrblır o'n!a"Jjmı düa Jm& bir amanda arı,..,. 

tık. Fakat yapacak eey oma dolııı ,ala attbmktl. Bmıa ça,. 
Iıttık. Bahan az mı ilzllntt1 lpde km'Ul4ı ,. 11D1 b&yle bir 
kıdmla evlendlrdifim için ,._ U mı çattı. 

Hepimiz bekledik ki doiru J01a pllfn .. BopDa pyret et
tlllmlzl blliyorduk- Nitekim kcaktuluams bapmw. plcll. Be
reket bunu .. yapmadın oflma. a. • olurcluk 1mr1-.. 

- Ne o1acaktmm ki k8J1IDD'l!a alnmdakl, namua leteainl 
kendi ellyJe temfzUyem~ıiı bir adam görmeğe belld liz ta
hammlll edebilirslnfz. fakat bu bana hlll afır geliyor .•• 

Suad birdenbire ayala blktl: 
-Seni fazla yormıyayım ume. • dedi. Sonra ~ 

Ben odama gt4i,.,rum. Biraz UIUllP kendimi dinil~ 
Cevap beklemeden ıilratle kap111 açıp oıktJ. lleUmle umeel 

yabm kalmJtl&rdL Bir mtıddet konupıadılv. Koriılord& ayak 
MllerilliD erldftl, artık lfltllmemete bafladlfı bir anda ~ 
Um: 

- Anne, • dedi. Ben berinde durmadım. Aiabeyim ne ,... 
pıp yapac&k, c1n&yeti ltliyen, kadım yakmdan görecek. Ona 
kartı mtıthJt, tu&vvur edllemiyecek bir kin bellllyor. Bunun 
önUne pçmemla ıızrm. Ben, Sabriyi çağırtalmı. Kendlalyle 
koa.Qftun.lmi, dl~rum. ı, yalım bununla bitmiyor.... Feride 
adı da bfuma mıhlanıp kalmıt blr çivi clbl. J'erldln &1'11111'& 
ortadan ka)bolmumdan, l'erlcleyl mtıdafaa yollu 1lbrdı 11&1· 
lem~ hakh bir tUpheye dtlsmllf •••• Yolda gelirken bu& 
banu IOl'du: •'Beni rahatına eden Ud muamma vardı. Banlar
dan biri kendillfinden ortadan kalktı. Şimdi iklnclılnl hallet
meHytm." 4'dL 
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- Acaba sizlerden biri mi bu11u dü
şürdü? 

A ARS1LYA'da, ana caddeye yakın 
dar, küçük bir sokakta içkili bir 

kall\ ehane. Üzerinde "Bar,. yazılı ama 
kulak acınayın, şöyle orta halli bir mey· 
hane bile değil: bayağı bir kahve. Ge
milerin üçüncü mevki veya güverte yol
cuları ile küçük memurları. oraya bir 
uğrayıp bir kahve \'eya bir bardak bira 
içerler. Bir gramofon, çalına çalma aşın· 
mış birkaç plağı tekrar edip duruyor. 
Kimi gazetesinin üzerinde uyumuş. kimi 
iskambil oynayan b~ on müşteri ve bir 
yığın sinek. Tezgahın yarubaşında bir 
köşeye çekilmiş iki adam yavaş sesle ko
nuşuyor. !kisi de sakallı, yusyuvarlak; 
ale!Me, hem de fazlaca alelade insanlar! 
Ama dilleri de ne tuhaf Yerli olmadıkla· 
n belli ama acaba nereli? ... Kapı açılrp 
içeriye ağır adımlarla üç kişi daha girdi. 

Gerçi herkes gibi giyinmişti ama Av· 
rupah değil, Asyalı olduklarını anlamak 
için yüzlerine bir kere bakmak kafi. 

Bizim iki sakallı hiçbir şey söylemeden 
biribirine belli belirsiz bir bakıştılar. 
Takip ettikleri adamlarm bunlar oldu
ğundan emindiler. Birazdan, hiç şüph~ 
siz, Pcninsuıar·a binip gidecekler. Tev· 
kife veya herhangi bir surette mani o1-
mağa imkAn yok. Zaten elbette onlar da 
bir takın'I tedbirler almışlardır; herhangi 
bir şeyden şüphelenince o krymetli malt 
ortadan yok edecekleri muhakkak. Ya 
Mısır'a çıkarl:lrsa bir daha yakalama~a 
imkan yok. 
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Bir günlük zabıta 
bulmacadan başını kaldırdı, evvela hay
ret etti, fakat bir ~y içmek teklifine 
hayrr demedi: 

- Başüstünel 

Kalktı, iki sakallmm masasına gitti ve 
bir şuruplu vermut ısmarladı. Hemen 
konuşmağa başladılar, çabucak dost ol
muşlardı. M. Numa, iki sakallıya dik· 
katli dikkatli bakıp: 

- Demek ki siz lngilizsiniı, dedi. Hiç 
benzemiyorsunuz. 

M. Smith ile M. Jones biribirine mem
nuniyetle bakıştılar; sonra M. Smith sa
atini çıkarıp: 

- Well! dedi, artık hazırlansak ... 
Sonra M. Numa'ya dönüp: 
- Dostum yann Pe.ninsular vapuruna 

binip Bombay•a gidecek. dedi. 
l\ farsilya'h içini çekip başını salladı: 
- Talili adam! dedi. Seyahate çıkan· 

tarı kıskanırım doğrusu! 

M . .Tones onun yüzüne gülerek baktı: 
- Sahi mi? !sterseniz beraber gidelim. 
1\L Numan mahzun mahzun omuzları. 

nı silkip: 

- Şakası bile insanın hoşuna gidi
yor, dedi. 

- Hiç de şaka etmiyorum. Dostum 
şahit olsun. Size Aden'e kadar gidip gel· 
me bir bilet; yirmi tane de lngiliz lirası 

M. Nwnana'nm gözleri faltaşı gibi 
açılmıştı: 

- Üzerine yirmi İngiliz lirası mı? ... 
Peki ne iş göreceğim? 

- Hiç. Susacaksınız. Sonra buraya dö
neceksiniz. Daha fazla bir şey ıaımı mı? 
İsterseniz M. Smith•e sorun, şaka olma· 
dığma o da şahadet eder. İşte isbatı: Ka
bu] ediyorsanız on lirayı şimdiden veri
rim. 

muş, takip ediliyorlar. Tevkif edilecek
leri muhakkak. Fakat Aden'e kadar va
kit var. Madem ki vapura binmeden tev· 
kif edilmediler, o halde İngiliz polisi, e
line henüz kati bir vesika geçirememiş, 
usulden çıkmak istemiyor. Kirnbilir? bel 
ki de vapurda bir gürültü çıkmasından 
çekiniyorlar. Herhalde Aden'e kadar 
vakit var. 

üç Hindli yalnız bir noktaya ehemmi· 
yet veriyor: Ellerindeki kağıt, her ne 
bahasına olursa olsun, yerine varmalı. 
Bunun için de, kendilerini takip eden a· 
danu ortadan yok· etmek tazım. Fırsat 
kollamalı ve zamanıntla vurmasını bil
meli ... 

Fakat bir gün öğleden sonra, Hintli· 
lerden biri, kağıdın yerinde olup olmadı· 
ğını anlamak için göğsünü yokladı. Her
gün belki yüz defa yaptığı bir hareket. .. 
Fakat bu sefer rengi attı: Kağıt yerinde 
değildi. Birden aklına geldi: Biraz evvel 
bir !talyana çarpmıştı. o adam da düş· 
memek için tutunmuş, Hintlinin ceke
tini yırtmıştı. Demek ki kağıt o zaman 
düşmilş olacak. üç arkadaş, hel~andan 
titriyerek gemiyi dolaşmağa başladılar; 
ağır ağır yürüyorlar, her yere iyice bakı
yorlardr. Acaba kağıt denize mi düştü? 
Buna pek imkan yok; birinin eline geç
miş olması daha muhtemel. O halde~ 
felaket!. .. 

- Baylar, acaba siz mi... 
Bu da kim? Ne istiyor? Hintliler, ken· 

dilerine doğru gelen adamın elinde, ara
dıkları cüzdanı görmüşlerdi: 

- Evet, bizim. 
- Acaba siz mi düşürdünüz? 
- Demin dolaşırken buldum. Belki 

kimin olduğu anlaşrlrr diye açtım ... 
-Ya! ... 

hikQlJesi 
Esmer bir el, hayretten ne diyeceğini 

bilemiyen Marsilyalrya bir İngiliz bank
notu uzatI. 

- Al sana §imdilik yirmi lira. Sözün· 
de durursan arkadaşımız sana yirmi lira 
daha verecek. Razı mısın? Ama bilmiş 
ol ki kimseye bir şey söyler veya sözün· 
den dönersen kamına bunu yersin. 

Bunu söyliyen Hintli belinden han
çerini çekmiş, gösteriyordu. 

- Anlaşıldı mı? Haydi güle güle. Se
nin yolun bu taraftan. 

~ 

K IZILDENİZ'de. Herkese bir uyu-
şukluk çökmüş. Buzlu içkilerle van 

til~törlcr olmasa felaket. ikinci mevki 
güvertesinde, bir köşede, iki kişi yavaş 

yavaş konuşuyor. Sesleri, bir hafta evvel 
Marsilya'daki küçük kahvede konuşan 

İngilizlerin sesine o kadar benziyor ki! .. 
Ama bunların sakalı yok; biri bir yolcu, 
öteki de ikinci mevkün sofra garsonu. 
Yüzlerinde, o iki tngilizi hatırlatan hiç 
bir şey yok. 

-Aden'den cevap aldınız mı? 
- Evet. Telgrafın metni aynen şu: 

"Paketleri muayene ettik. İstediğimiz 
mal. Burada tesellüm edeceğiz,,, 

Ne demek istediği açıkça anlaşrlryor. 
Hintlilerin üçü de vapur yanaşınca tev
kif edilecek. 

- Allrightl... Ya bizim M. Numa ne 
Alemde? 

- İçiyor, terliyor, uyuyor ve okuyor. 
Ona bir şey yapmağa kalksalar ne iyi 
olur; bizim herifleri hemen yakalardık. 

Fakat onlar da ihtiyatlı, tamamile emin 
olmadan bir iş görmek istemiyorlar. Mar 
silyalı bu işten sağlam kurtulursa doğru 
su şaşarım. 

- apı yuttuk! 
_.~._"li;akallılardan biri ingilizce, bir kilfbr 

M. J ones cüzdanım açtı, içinden on 
liralık bir banknot çıkarıp Marsilya'hya 

-~Hiii'"""''-'i"'."-'4·"""uz~zaffi·. 
M. Numa sözüne gülerek devam etti: 
- Ama arabça bilmem. onun için bir 

- Siz, bu Marsilyalıyı iyi düşündünüz. 
M. Jones, kendini beğendiğini ~k bel

li eden bir tavırla: 

savuracaktı ama kendini tutu. Kimbilir? 
her şCyc bir çare bulunur; ümidi kesme
meli ... Fakat o üç adamı şüphelendirme· 
mek, bilakis onlara emniyet telkin et
mek, yahud onları büsbütün başka bir 
adamdan şüphe ettirmek lazım. Ama 
nasıl? 

Üç Asyalı, kahvedeki herkesi gözden 
geçirdikten sonra, bir tek kişiye bakma
ğa ba~lamıştardr. Ondan kuşkulandık
ları belli idi: Pis bir masanın önüne otu
rup birasını yarıya kadar içmiş, sonra 
gazetesine dalmış bir adam. Her an göz
lerini hafifçe kaldırıyor, bir şey söyler 
gibi dudaklarım kımrldatıyor, parmak
ları ile bir şeyler sayıyordu. Hani bazı 
kim"eler vardır, hırsız gibi .!':özüktükleri 
iç.in insam şüphelendiriler: "Bu herif 
mahsus böyle alık tavrı takınıyor, ken
c:mızi kolhyalmı ! . :'!0 dirtir!er. işte 
öyle bir adam. 

~ 
ını Ç Hindli garsonu çağırıp parayı 

'-ııl Ycrdikten sonra ayağa kalktılar, o 
tek başına oturan adamın yanından, ta 
ciğerini görmek ister gibi bakarak geçti· 
ler. Bakışları o kadar sert, o kadar ateş· 
1i idi ki adamcağız da gazetesini bıraktı, 
başmr kaldırdı, hayret jçinde idi: 

- Tuhaf! dedi. Bunlar da hiç adam 
görmemiş mi? 

Sonra gülürnsiyerek başın! salladı ve 
gene gazetedeki "ça!'rast kelime,, bul
macasını halle devam etti. O sırada !\1. 
Jones veya M. Sm:th de, bir on frank· 
lrğı masaya vurarak garsonu çağırdı ''e 
paranın üstünü alrrken: 

- Şuradaki zatı tanır gibi oldum, de· 
di, o Bombay'da ticaret eder, değil mi? 

Gar5on gülerek başını salladı: 
- M. Numa Jarigu mu? Zannederim 

ömründe Marsilya'dan çıkmamıştır. A
ma parasını verirseniz kalkıp Madagas· 
kar'a kadar gider. En istediği ~Y seya· 
hat edip dünyayr görmekmiş ... 

- Hele hele. .. 
İki sakallı biribirlerine hak15tılar; an

la~mışlardı. 

- Demin o Hintlileri gördüm de onun 
için yanılmı51m . Kendisine bir ~oruve· 
rin. bizim içkimizi. kabul eder mi? Ken
disine dJmşacağımız bir şey var da ... 

r.ar--on öteki masaya gitti. 1\.1. Numa 

M. Numa yerinden sıçradı. K~ıdı al· 
dı, elinde evirdi, çevirdi, muayene etti. 
Doğrusu hiç de sahteye benzemiyordu. 
Adamcağız hayretle gözlerini açını~. kar
~ısındakine tuhaf tuhaf bakıyordu. 

M. Jones biraz daha yaklaştı ve: 
- Pasaportunuz da bittabi bana ait, 

dedi. Vapurda da hiçbir sıkıntınız olmı
yacak. Elbette maksadımızın ne olduğu· 
nu merak edersiniz. O da basit. İsterse
niz dostuma sorun. kat'iyyen şaka etıni
yorum; biz bir bahse giriştik de ... 

Sonra sözüne daha yavaş sesle devam 
etti. 

* M KDENtZ, saatte on altı mil giden 
kocaman bir İngiliz gemisi, içinde 

dört yüz yolcu var, her milletten insan; 
yüzde onu da Hintli, Çinli, Japonlu ... 
Yolculuk hiç de yorucu veya sıkıntılı 
değil ama öyle zannedildiği kadar da 
eğlencesi yok. Yatak dar, yemekler orta, 
sofra garsonu son derece terbiyeli, fakat 
gayet soğuk bir adam. insan konuşacak 
kimse bulamayıp patlıyor. A11ah musta· 
hakkını versin! Son dakikada İngiliz de 
memleketinden bir telgraf alıp dönmeğe 
mecbur oldu. Ama dönüşte gene o küçük 
kahvede buluşacakJar; hele M. Numa 
seyahatini bitirip ona, giriştiği bahsi 
kazandırc;ın ... 

Ne bahsi? 

Hem basit. hem de çok tuhaf bir şey. 
1\T. Jones bir arkadaşına: "ben ilk önü
me çıkan Fran51zı, seyahatinin sebebini 
kim•ere "Ö~·lemeden Aden'e kadar gidip 
gelıneğe razr edebilirim.. demiş; o da: 
"yapamazsın! .. demiş. bahse girişmişler. 
Garip şey ama Ingiliz aklr bu!... M. 
Smith de ikinci mevkide M. Numa'yı 
kontrole memur. 

Çok şükür ki M. Numa, vapurdaki bir 
yığın İngilizce gazete arasında birkaç 
tane de eski Fransız mecmuası. gazetesi 
bulmuştu. Gerçi birkaç senelik ~ey]er a· 
ma ne zarnrı nı.r? hulmacalan da eski
mez ya! ... Marsilyah onları h~lledip 
'-akit geçiriyor ama kendisine kahYeha· 
nede dikdik bakmış olan Hintlilerden 
bir tü:fü kurtulamadı. 

f:'a Hintli. ~T. Numa·nm bir pol;~ me· 
munı nlduf!una. l<anaat getımıişlerdi. Va
ziyeti inceden inceye dfü~ündüler. De· 
mek ki kendilerini bir haber veren o1· 

~ey anhyamadım; şimdi cüzdanı götüriip 
kaptana verecektim, sizin bir şey aramak 
ta olduğunuzu gördüm .. 

Zayıf ve kara bir el cüzdanı aldı. Ha
şin bir ses teşekkür etti. 

- Bir ~ey değil, bilakis, küçük bir hiz· 
metinizde bulunduğum için çok mem
nunum. 

Otedenberiden birkaç kelime konuştuk 
tan sonra ayrıldılar. Hintliler, kamarala· 
rına girip kağıdı iyice muayene ettiler. 
Hiç açılmadığı bile belli... Zaten açılıp 
okunacak kadar vakit de geçmemişti ... 
O halde ne diye geri verdi? Anla.,dacak 
iş·değil! .. 

* poRT · SAlD. Zengin yolcular, va-
purun Akdeniz'de karaya yanaş· 

masile Kmldeniz'de tekrar yola çıkılma
sı arasında geçecek yirmi dört, otuz sa· 
atlik zamandan istifade edip Kahire're 
kadar gittiler; pek parası · oJmıyanlar da 
rıhtıma çıktılar, düz sokaklarda avare 
avare dolaşmağa başladılar. 

M. Numa Jargu da bittabi Port ·Said' 
den uzaklaşamıyanlar meyanında idi. 

~ 
VAPUR bir saate kadar kalkacaktı. 

M. Numa, pek uzaklaşmamak şar
tile, biraz daha gezmek istedi. Sağında 
ıssız bir sokak vardı. Birdenbire açılan 

bir kapıdan keskin bir ışık göründü. Bir 
de garip saz sesi işitildi. M. Numa: "He· 
le bir de şunu gÖreyim!., deyip sokağa 
daldı. Birdenbire bir el şiddetle omuzuna 
indi. Marsilyalı ürperip döndü. Gene 
onlar! Hintlilerin üçü de arkasmda du· 
ruyorlardr; garip bir ses: 

- Dinle, dedi, iyi dinle inka.ra kalkış
ma, faydası yoktur. Bizim kim olduğu· 
muzu biliyorsun. Biz de senin kim oldu· 
ğunu bildiğimizi sanıyorduk. Ama bir 
şüphemiz var. Sen kime hiyanet ediyor
sun? Iki gün en-eline kadar sen idama 
geri verdin. Ata! Dinimiz bize. ltizumsuz 
mahkOmdun. Ama geçen gün hize kağrdr 
yere kan dökmrği meneder. Aden'e ka
dar hiç bir şey söylemireceğinc. oraya 
vardıktan sonra da bizim ikimiz gidip 
~imiıi bitirinceye kadar vapurda seni 
hekliyecek olan arkada)IIllınn yanından 
ayrılmıyacağrna yemin ediyor musun? 
Sözümüzü tutarsan hem canını kurtarır· 
srn. hem de kar edersin. 

- Bu gibi işlerde, dedi, takip edilen 
adamı şaşırtmak, ona yanlış bir kanaat 
vermek lazımdır. 

Hintlilerin ilcisi vapurun arka tarafın
da buluşup tenha bir kö~ye çekilmişler, 
aralarında konuşuyorlardı: 

- Demek Aden•den bir haber gelmiş. 
- Evet, telsizi Mandalı da duymuş, 

bana söyledi. Polis bizi vapurdan çıkar
çıkmaz tevkif edecekmiş. Bizi hapsetme· 
!eri, hattft öldürmeleri bile bir şey değil 
ama ya kağıt? Onu da yırtmak, yakmak 
lazım. Altı aylık gayret boşuna gitti d~ 
mektir. Hiç tereddüt etmeden herifi öl
dürmeliydik. Ama bu budaJanm polis 
memuru olacağı da kimin hatmndan ge
çer ki!.. 

- Öldürmekten fazla çekiniyoruz. HaJ 
buki canı çıkmamış adamın susacağını 
kimse temin edemez. 

- Neyse! İntikamnruzı almz. Hele 
biraz daha rahat etsin. Çok geçmez, &
zasım bulur. 

-Dikkat. 

Bir ayak sesi durulmuştu. Dönüp bak
tılar ''e meraklan zail oldu. Gelen, üçün· 
cii arkad;ışları idi. 

- Sen misin, Hasji? Tahkikatı bitir· 
din mi? 

- Aşağr yukarı. 

- Zannettiğimiz gibi imiş, değil mi? 
Yani bir hiyanete uğramışız. değil mi? 

- Öyle ama asıl mücrim bizim zannet
tiğimiz değilmiş. 

- Ne? Marsilyalı değil miymiş? 
- Hayır. Vapurda iki polis memuru 

var. Onlar bizi yanlış yola sevk için bu 
Nurna~yı icat etmişler. O. emzikteki ço· 

cuk gibi masum, başına gelecek fel~et· 
ten bihaber ... 

- Sahi mi? Az kalsm adarncağm ö1-
dürecektik. 

Bir müddet sustular. Sonra içlerinden 
en yaşlısı ağır ağır: 

- İcabında fili öldür ama yok yere pi· 
reyi de öldiirme. dedi. 

>1--E RTESl gün ~·f. Numa. kabuslu bir 
geceden sonra, güvertede şezlonga 

uzanmış, alnından boynuna akan terleri 
siliyordu. öteden üç Hintlinin ı;ı;eldiğini 
gördü: 

- Çattrk! dedi. Bu heriflerden kurtu
lamıyacak mıyız? 

11 

-Bir içkimizi kabul etmek lıltfmı 

blllunur musımuz? 

Hintliler geldi, etrafını aldılar; içleri 
den biri eğilerek: 

- M. Numa, dedi, bir içkimizi ka 
etmek lutfunda bulunur musunuz? 

O sıcakta böyle bir teklife can mı 
yanır? Hem vapurda içki ateş pahas,n 
hem de barda konuşacak kimse yo 
Kalkıp dördü birden bara gidip bir ma 
başına oturdular. 
- M. Numa, iki gün sonra Aden'deyi 

sizin bugüne kadar gösterdiğiniz ke 
yetten çok memnunuz ve size olan 
cumuzu hemen ödemeği daha rnünas 
bulduk. 

Esmer ve kuru bir el, Marsilyalın 

kıllı eline bir zarf tutuşturdu. 
- 5ahi mi? ciddi mi söylüyorsunuz? 
M. Numa teşekkür için ne diyeceği 

bilemiyordu. 
- Doğrusu çok lQtufkarsınız, bayi 

Size bir hizmetim dokunabilirse do .... 
kendimi bahtiyar eddedeceğim. 

Samimiyetini göstermek için göğs .. 
vuruyordu. O üç esmer adamdan biri 
nun bu teklifinden istifade etmek ist 
di: 

- Elbette, M. Numa, bize bir hizm 
değil, büyük bit iyilik edebilirSiniz. 
ze bir §ty sorayım: Siz İngilizleri sev 
misiniz? 

- Ben mi? Allah göstermesint 
- Ala. O halde size bir şey söyliyey · 

bilmem farkında mısınız? İngilizler si 
öldürtmeğe kalkmışlar? 

Marsilyalmm tüyleri diken diken o 
du: 

- Nasıl? Beni öldürtmek mi? 
- Evet. sizi. Anlatayım: Memleketi 

rinin selAnıeti mevzuubahs olunca yaln 
kendi hayatlarını değil, herhangi b 
kimsenin hayatını da mahvetmiyecek i 
sanlan size garaz etmeğe kalkıştılar. s· 
den şüphe edecekler ve sizi öldürüp den 
ze atacaklar. Anladınız mı? 

Hintli devam etti: 
- Siz namuslu bir adamsınız, bizi 

de size itimadımız var. Biz Hind Yata 
perverlerindeniz, memleketimize gay 
mühim bir kllğıt götürüyoruz. Ama İn 
giliz polisi bizi haber almış, arkamız 
adam koymuş, Aden'e çıkar çıkmaz te 
kif edileceğiz. Once lngili? polisi bi 
yanlış bir yola sevketmek için elinde 
geleni yap{llıştı. Biz de onun hilesine i 
nandık ve sizi, bizi takip eden memu 
zannettik. Port • Said'de az kaldı ... 

- Port - Said'de mi? Evet, anla 
dım. Ama buna ahlfilt.sızlık, canili 
derler .. Ya beni öldürüverseydinizl 
Çok şükür ki iş vaktinde meydan 
çıktı da kurtuldum. Herhalde lütfu 
nuzun minnettarıymı. 

- Şimdi, M. Numa, hiçbir teblik 
bulunmadığından emin olursanız ın .. 
tikam almak ister misiniz? Hem öyle 
kan dökmek filan yok; bilakis, terte
miz, karlı bir iş .. 

M. Numa Uç Hindliye, içlerinde 
hem büyük bir korku, hem de büyük 
bir para iştihası okunan gözlerle ba
kıyordu. Kekeliyerek: 

- Doğrusu, baylar, pek iyi anla
mıyorum, 

-Anlatalım. 

Üç Hindli, Marsilyalıya, biraz daha 
yakl~tılnr: 

- Siz, bizim Adendeki dostlarımıza 
bir kağıt götüreceksiniz. Bizim götür
memize imkan olmayacak, çünkü va~ 
pur durur durmaz tevkif edileceğiz. 

Öyle sizin için bir zararı olan kağıt 
değil. Kabul ediyor musunuz? 

Sesi biraz daha hafifledi ve konnş· 
rna bu surette üç beş dakika devp_ın 
etti. 

• A DEN. Vapur limana yavaş ya. 
vaş girip beyaz kalenin yanın

da karaya yanaştı. Sıcak, parlak bir 
güneş vardı. M· Numa pasaportunu 

'(Devamı 14 üncii de). 



Bitlerle Musolini 
Napollye gittiler 

Süvarilerimiz 
.- Battarafl ı lııc14• 

Yanı tona erdili uman, kral iki bi
rincinin ellerlnl uka.rak kendilerini tıeb 
rik etmiı ve mükifatlanm venniıtlr. 

• • • 
wı- Baştarafı 1 lııclde 

Dena yeralmqlardı. Ziyafette kral ve 
Bltler birer nutuk &aylemiflerdlr. Bitler 
e.cOmle demlttlr ki: 

'"Kajeatenls yeııl ltalya ile yeni Al -
manyçı blrlblrine bağlıyan eda rabrta
lardua bahaettL Bu memlekette bana 
ae-terDea tuvfr edilemez kabul, fqilt 
ltaıyanm, Almanyanm kendiııine samimi 
ve anılnwı: bir doet olduğuna kani bu
lunduğwıu labat eder. Bu laarvılılıtlı doat
hık. yalım lkl milletin emniyeti için de
ID umumi sulhiln de bir pranthıidlr. " 

Çek Almanlan meselesi 
Londra, 4 ( A.A.) - Havan Ajan

amm muhabiri bildiriyor: 
ilmin bir ltalyan menb&ından öğ

renildifine göre Mussolini ıahlf nü
fusunu kullanarak Slldet ekalliyeti 
meeeleaini Fransa ve lngilterenin ar-
8UBUD& tevfikan halletmesini Hitler
deıı iatlyecektir. 
Neler gGrllfecekler ? 
Roma. j (A.A.) - Röyter: Bugün 

Bitler ile MWlllOlinl araamda yapılan 

lmaupıalarda, Berlln - Roma mihverl
DID hanli bir auretle oluna olaun katt-

78 aafa ufradJtı saruımemiftir. Bu 
lllh•t PJ"elıt Jtaıyaıı serek Alman ma -
batDlnde beyan edilmektedir. 

Bwtunla beraber Italyan beyanatında 
ı.m bir endite lıiaedilmektedir. Meı
tar mahafilde, A vuaturyanm Almanya 
De blrlepııeal netlceainde, Hitler hududu 
tahkim etmtyeceiine dair verdiği IÖIÜ 

tuttqu takdirde, Itaıyanm BrenerdeJd 
ıevkülceYfl vaziyetinin katiyen ıaafa 

uiramıyacatı kaydedilmektedir. 
Alman mahatW Çekoelovalıtya mesele

llDID mUnhaman lattprt mahiyette mev 
aubaba eylemektedir. 

Bununla beraber öyle zannediliyor ki 
KUAOlbıi Alman metallhatı brpımda 

bitaraf kalmaya amade olmatıa beraber 
bir modua vivendl bulUDJDUI )'Olwıda 
P'n.naa ve lnslllerenln l'ÇUail ldyul 

lsveçli 
Bir türkiyatçı 
şehrimizde 

!~teki 1Ama üniversitesi Türkiyat 
doçenti Dr. Gumıar Garring. edebiyat 
doktoru olan kansı ile beraber eehrimize 
ıelmi§lerdir. Doçent, hazinei evrakta. 
Norveç kralı on ikinci Sarlin Türkiyede 
pçirdili ıünler baklanda tetkikatta bu
lunacaktJr. 

Doktor Garrinı. verdili beyanatta 
15Yle dmıiftir: 

"Bllinfnb ki, kral on ikinci Sarl 1700 
de Rus '8rJ Deli Petroya ve Lehistana 
harp açmqn. Fakat. Deli Petroya mal
lılp oldu ve Buarabyada, Bendere iltica 
etti. Buarabya o zaman bir Tilrk eyaleti 
idi. Kral orada birkaç aene kaldıktan son 
ra Ncıneçıe aeJmit ve &nilftOr. 
"$tokhoımcta bu kral hayat ve eser·r 

dair bircot ftlikalar var. Diler ban \e
liblar da T1lrk hOkametinin baıinei 
frmlkmda bulunmaktadır. laveçiıı Tür
ldyedeld eald sefaret kltibl Kolmodin bu 
husUlta tetkikata baflaınqtı. Fakat, Qç, 
6t. eme eneı. nlOmO ne bu çaiıpna 
yanda bJdı. Ben ve kanın Qç ay kadar, 
bu vesikalar iberinde çalıvacaiız. Bu 
mOddet zarfmda. JeDf tilrkçe Ozerinde 
i1e malOmatmıı arttmnak ammmda-

teşebbttse muzaheret g&sterecelıtttr. 
Her halde, Hitler ile llU!IOlinl araam

da vukubulan ıon mill!kattanberl cere 
yan eden hadiseler ltalyanm mevldini 
kuvvetlendlrmlttlr. 

Hıtlerin hediyeleri 
Roma, 4 (A.A.) - Bitler, Roma

yı ziyaretinin bir hatırası olmak US&
re Mussoliniye bUtUn rasat ciha.zmı 
ihtiva eden Zeis teleskopu hediye et
miştir. 

Hitler, Museolinin Berlln ziyareti
ne ait bir fotoğraf kolleksiyonu ile 
Olimpyad filmini de vermlıtir. 

Frank gene 
düşürü!dü 

_.. Baştarafı ı incide 
ler tevlid etmesinden korkulmakta
dır. 

lngiliz lirası da sabit 
Londra; 5 (A. A.) - Londrada te 

min edildiğine göre, dolar ve binneti· 
ce ingıliz lirası eimdikinden daha ap 
ğı bir seviyede istikrar ettirilmiye
cektir. Üç taraflı itiIM mucibince 
üç paradan birinin kıymetten dtlşme
sıle diğerlerinin de kıymetten düşmesi 
lizımgelmiyeoeği kaydedilmektedir. 

lngiliz gazeteleri kararı 
tasvip ediyor 
Londra; 5 (A. A.) - Finamiyal 

Taymis yazıyor: 
İngiltere ile Amerika Uç taraflı pa

ra itili.fını ihlfil etmeden Frankm ye

Zaferden zafere koıan elclbimiz, dün 
yanm en i)'\ binici ve hayvanlannm 
ittirak ettili bu mUıabakalarda aldık
lan dtrd.;elerle ne kadar öiUnıeler 

yeridir. 
Bu mUaabakalara, her yıl olduğu 

ıibi, U%un zamandanberi huı:ırlannuı 

olan Almuılar, çofu meıhur Hanovra 
binicilik mektebine .ait olan larb ya· 
kın atla ittir&k etmiflerdir. Alman 
ekipinde Hasse, Brinlıanan, Morn ıi · 
bi, Almanyarun en meıhur ve u8ta bi
nicileri vardı. Çok kuvvetli olan alman 
ekipi, birkaç yıldanbcri Muaulini kupa· 
ıını muntazaman kazanmakta idi,. 

A vrupanın en kuvvetli ekiple inden 
biri olan İtalyan ekipi, milli bir davl 
halini almrt olan bu milaabakaları do· 
layııiyle ıeflerinin kupasını kuanmıilk 

için 16 11 meıhur Pinerolo binicilik 
mektebine ait olan 86 atla bu bliyillc 
mUcadeleye pdiler. 

Buna mukabl1, büyük bir tevuu l • 
çinde çalıpn Türk binicileri, içlerin • 
de, ne almanlarm Tora'u ve ne de t· 
talyanlann Serpe'ıi cibi, entemaayo • 
nal birer JÖhreti olan atlar bulunnu • 
yan us hayvanla Roma tumcnuma 
ittirlk ettiler. 

Fakat turnuvanın daha ilk cUnle -
rinde, Italyanlann 34, Almanlann 9 
atla iftlrlk ettikleri bir mUs:ı.balraya, 
Tilrk birincileri, G atla iftirlk etmlıter 
dl, 49 binici araımda, bu miiaabüayr, 
yalnır 8 i hatasız olarak bitirmiıti. 
Bu 8 biniciden 4 il İtalyan, 3 il Tilrk 
ve 1 i Alman idi. Bu mOaabakada"Yıl-

niden kıymetinden dUpnesine muva- dır,. aldmdaki ata binen yUzbaıı GUr • 
fakat etmiılerdir. Ehemmiyeti pek kan ikinci ve Almanyanm mqhur Ter 
büyük olan bu hadise icab ettiği za- raıına binen ylhbqı Haue betinci o
man frankm Fransanm eeriklerinden labitmitti. Şunu da kaydedelim ki., 
yardım gördüğünü göstermektedir. Tora, Bertin otlmpiya4larmda "'mil " 

Daladiye projeainl Franaız halkına letler mllkifatım,. kuanm11 olan at " 
kabul ettirebildiği takdirde memJe. tır. 

ketten giden Franmz aennayeeinln Roma 'binicilik tumuvumnı ..ı 
&Ydetlnl temlll ......... ~ 1d 1"i .......... ...-. .a.n.,. .... ,..,., ....... 
da senayiin yeniden canlanması için mak, birkaç >ıldır ki, Ahr..anlardan 
elz.emdir. bltb hi~ bir millete nasip olmanırı· 

Deyli Telegraf and Morning POBt tr. Bu itibarla, tfh1r binicilerinin, Al • 
diyor ki: manya, İtalya, frlanda, Romanya ve 

Daladiye dün akp.m enerjik ted- Yunanistan binicileri 8nl1nde kasan· 
birler ittihaz edilmek ıureWe frangın llUf olduldan bu munffalayet, enter • 
istikrarı temin edileceğini beyan et- nuyonal blnlciltk atemi lç'1ı bllyUk 
mlıtir. Frank, İngiltere ve Amerika bir hldiae olduğu gibi, lbldm için de 
ile tam bir itiW' hasıl olduktan aonra epiz bir zaferdir. Bu zaferle, Roma· 
dUşllrUlmüştür. Daladiyenin eline dald ıeref direfinde bayralunin dal • 
Franaız iktısadiyatı ve maliyesine da plandırmıt olan blnfcilerlmlzl ne ka· 
lmJ bir kalkınma temin etmek için bu dar kutluak cene udır. 
gün mükemmel bir fırsat geçmi§tir. 

Deyli Meyi diyor ki: 
Daladiye cesurane tedbirler ittihaz 

ederek Fransanın blitUn dostlarının 
8mid ettiği beynelmilel emniyeti ye 
nfden tesis edecek vaziyettedir. 

Amerikamo yardımı 
Vaşington; 5 (A. A.) - Uç taraflı 

para itili.fının akdindenberi Ameri
kan maliye nezareti ikinci defa ola
rak franğm temevvUcüııü tuvib et
mektedir. 

Amerika bu suretle itilMm bqlıca 
prensiplerine sadık kalmak hwnıaunda 
ki arzusunu göetermietir. 

Fransanm millt mildaf aa istikrazı 
Amerika maliye nazm Morgentav ta 

rafından sulhun idamesine matuf bir 
tedbir addedilmekte ve Amerika hU-

k1lmetinin muvafakatı demokraailer
Je dostane bir tekilde tefriki meal et 

Japo·nıaı ricat 
ediyor 

.... Bqtar&tı l tDcıldl •• 

Cin çetelerini!, f aallyetiııden ileri gel 
dili bilcbrlllyor. 
Çlnlllerln re1mt teblitl 
Hankeu, 4 (A.A.) - Remıt teblif, 

Çin hava kuvmleri, yeni ve mlibim 
bir muvaffakiyet kazaımutlar ve Han
keu üzerinde vuku& relen bir mubare· 
bede on Da dOtman tayyarllinden teki 
sini dilfUrmiltlerdir. 

JDD." mefe azmettiğini göstermektedir. 

Atman yeni tedbirler uyninde, ton 

iki gün sarfmda Çmtunı'un cenubun· 
da diltman taarnmı duıtclurulmuttur. 
Milteaddid Japon hilcumlarma rafmen. 
Taierıvanc dvanndald Çin mevzileri 
oldufu cibi durmaktadır. Cenubi pr
kide ise muhiarebe fiddetlenmiftir. ta 
taraf kuvvetleri de pibtieııin fimallnde 
mühim bir atratejilıı: mefti tefkil eden 
lifengçan için bütün pideleriyle çar -
pIJmaktacbr. 

ii dr•t b b Fransa Jonson kanunu dolayısfle A 111a 1 om ar- merikadan istikraz yapmamakla bera-

d 
ber kendisinin dahilt bir istikraz yap 

ıman edildi masuıı kolaylaştıracak tekilde Am .. 
lladrit, 4 (A.A.) _ Dan Ül&m rika ile mali sahada tefriki mell&ide 

lladridiD Frankiat bataryaları tara. bulunmak imkinmı elde etmlftlr. 
fmdan )'&pilan bombardımanı kurban.. Siyasi mahfeller, İngiliz ve Amcrt
larmm m1ktan t-.n .. u1e amam 13 kan maliye nezaretleri taratmdan it
m .... U&& "a· tihaz edilen tarzı hareketin demokra-

t ft 28 )'IJ'llı olarak teabit edil. •ilerin dinamizmi ile iatilıa ederek 
m.lttlr. Bombardıman emıuında bet bunlann teşriki mesaisine kıymet 
yüze :vakm obtl8 atılıDJıtır. 
PrankOeuların leblı.ıw vermiyenlere kal'lı bir ihtar tetkil et 

ıt- tiğini beyan etmektedirler. 
Salunınta: 4 (A. A.) - Umumi 

karargllııt tebUfi: Pencereden düşen çocuk 

Tançer civannda da muharebe inki
taf eylemektedir. Buraya dolru Çin'U
ler yeni bir mub.bil taıir.ru.ıa ceçmif • 
lerdir. 

Dilfman hatlannın ıeriainde faali -
yette bulunan Çln'liler, demiryolundaıs 
san nehrin fimal sahiline kadar Çan • 
tunc eyaletinin bUyilk bir knmm kon· 
trolu alunda bulundurmlıkta ve bu kon 
trolunu ıittik;e ıenftletmtktedir. 

"Fena havaya rafmen kuvveUeri- Beşiktaş Cafer ağa sokak 7 numa- H A B E R 
mis Altunlıra cepheeinde ileri hare- rada oturan lıus•nm bir buçuk yqm ~ _. ,,. • 
btlDe devam etmJt w bir çok mil· dakl km Sevim, dUn evin 6 metre /ıtanbıılıuı en ~ Mlılail Aalcai 
ldm mevzDerl tepi eylemltlerdlr. yUkııeklifindekl pencereden BOkağa alcıam ı:Zfllaitlir~ ~·Jıanlarını 

El Poho clvannda dil§Man blr mu· ı bakarken dUımUş ve yavrucak bay- HABER'e 11erenler kar ederler. 
bbl1 taarrua PÇllllt ile de derhal ğm bir halde ŞieU Çocut haatahane- , .. __________ .. 

tardMı•mapa." abıe bJdlrdmJlt;lr. 

G KAYIS - 1938 

Başvekilin izahatı 
.- Baıtara/ı t incldı ( Bunu mt1teakip Bqftkil, 9 !ılaym-

letinin kendi pbmıda TUrk milletine ta Dr. Arula birlikte Belgradda bu· 
w TUrk millettnin btıytlk Şefine kar· Junm&k U.re önUmbdeki Cuma gU-
11 ıöetenliii fuıluıs ll8Vli tufyan.. nU Ankaradan hareket ederek, Yu
lan ve tezahürlerini tuvir etmişttr. goelavya Başvekilinin, iyi hatıratı 
Bqvekil bu muhabbet asarmm Şefi- heplmlsin gönWJerinde mahfuz bulu
mlzln, bUtUn Tllrk milletinin ve eum. nan, zlyareUerinl 1ade etmek ve §i
hurtyet htıldlmetlııin kardet Yunan mal Balkan mUttellklmis olaıı necip 
milletine, onun hqmetU hUkUmdan- Yuplav mJUetlne Tllrk milletinin 
na, krallık htikOmeti relalne ve krallık l81Am ve muh&bbeUertnl göttırmek i
hUkfunetine k&.r1ı beeledlkleri ıamt- le meaut olacafını ve diler Balkan 
mi duygulann tam bJ.r tn'iktaı old• müttefikimiz Romanyaya karp bu 
tunu ve bu ıureUe tecelli etmekte bu- bahtiyarlık yafatan vazifeyi aonba
lunan ve hep böyle devam edecek °" harda ya~~cakla~ı ıöylemi§tlr. 
lan bu TUrk • Yunan tezahtıratmm . Baevekilın bu sozlerini alkıelar taı-
Balkan mUtteff k ve 4o1tJan araamda kıp etmiftir. 
yqıyan mUııaaebatm tyt btr tlmaall ltalya ve Montre mukaveleıl 
olduğunu sıraaiyle anlatmııtır. BqvekfJ, bundan aonra aözi1 günün 

Bqvekil Cıelll Ba Atinad lm- difer hAdiaelerine naklederek, Italya-
yar, a nm Bofular mukaveleeine lltlhakı-

zalanan munzam muahedenamenlıı nm Tllrk _ Italyan doetane mllnue-
bu devrede, Kamutay& ıunulacafım betlerinin yeni bir tezahUrU manbı 
ve partimizin tamamen tuvibine llserlnde bilhaaaa tevakkuf etmi3tir, 
mazhu olacafmdan da ıUphMi oım.. Gnıp uuı bu haber tlzerindekl mem
dıimı illve etmletlr. nunlyetlerlni de alkıtla ptermieler-

Bqvekllin bu beyanatı partide ha.. dfr. 

Halayda seçim 
hazırhkları 

wı- Baııaru. ı ı ı 1 reillıı mtlaadeılyle iki 1&&t kadar bam 
vermek hususunda taıyjka mlnll kalan- bulundum. Milracaat edenin evveli nU -
lann delil alebtlak bu ltlerdm evvel de faa kliıdJ &6rllltlyor. Sonra reis tercO
bir tuyika mana kalanların lillYeti na- muı TUitulyle kendlalne lıanıt camla
san itibara alınarak tetebbflste bulunul- ya meuup oldutunu beyan etmek late
dulunu bildirdi. dillnl IOruyor ve alman ceftpta taydı 

Bu beyanat dün ~ eetreter Anker yapdarü her camla fçln ayn renkte 
tarafından yapılan ~bn tenine o- mevcut bir eeçlcl tartı verlllyor. 
larak komisyonun her ne llUn!tle oluna 
olsun seçimin lel'best lmette yapdınuı
na mani olabilecek hareketlere mnda
baleye matmıayil oldulanu rastermfftfr. 

Bir hl.dlee 
Dtln aklam llsert mtlhlm bir '\'Üa da

ha obnq ve halk parttalnln hunal me
murtarmdan Yuat, maballe arumda a
n 1mo· 1 rı fı • rs t r ı•· • 

Tilrk heyeti bu sabah komilyon tara
fmdan dhılenlrken bu vatayı ela kay • 
detmlttlr. Komllyoa, Tirit heyetine 11-
Jrlyetıerl dekUmante ederek mahkeme
ye mtlracaat etmellDI 18ylem.iftlr. 

Kayıt nasıl 71pılıyor? 
Bu,Un Ilkenderuncla kayıt btlrolunda 

Terctıman auall arabeaya ~evlrdlğlnden 
enell tUrkge yapılmuJ için Türkler ta
rafmdan mtlracaat lıaarlannuftır. 

Komlayon uumdan ıeÇtm mOfettle
llllne aynlan Belçikalı t.aıranıe, bana 
ballu temin edecetfnl 88)·ledL 

Antakyanm y enigün gazetesi bugün
den itibaren dördQncQ sayfamnı fransız
ca nep bqlaml§tır. Bu sayfa intihap 
l§lerlle alüadar haberlerin -~ine 
mahsustur. Ve komisyoau yolsuzluklar
dan haberdar elır'-..!ı; icilldiı 

Çocuk tıaftaso 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

J4 t 1 
1 1 
1 1 31,. - ________ ..... ____ , 

Bilmecemldn halledilmlt tekli: 

BiR ALTl'IN UCLU DOLMA KALEM 

KAZANAN 

1 inci: Fikret Buru Kapbca an bar m• 
muru. 

BtR HOKKA TAKiMi KAZANAN 

2 lacl: Semiha Kıs ortaokahı. 

BİR PF.RKEL TAKiMi KAZANAN 
3 üncü Denl7. Alemdar Hab. No. ' 

BiRER ÇtltOLATA KAZANAN 

1 - uaer kadırıa cömertler ,2 Siljan 
küçük çepe, 3 Sabahat calalojlu, 4 
Tahir modaafitet 10kaka, 5 Hava babi
lala dat. 6 Mehpare iatildll Haeai, 7 
Rısa uıun yuauf. a )'l1mu yethi brr 1 

cUnrUk, 9 Tallt Kapkaç, 10 Yurdaıul 
çevih Sirkeci. Behire BeyotJu 
ŞeKHımpap Bilfide. 

BiRER TUVALET SABUNU KA. 

11-~·•• .,.,.....ııw 

han fener, 13 esber ıöktepe P.T.T. me
munı 14 erol P.T.T. memuru, 15 ömer 
euun airkeci, 16 Selahaddin 59 uııeu 
okul, 17 nevraten Telcraf memunı, 18 
Khrm 13uncu oku~ 19 edip Topcu ~ 
layından. 20 Melehat 61 inci oku~ 21 
Şeftlı: fatih, 2Z Gillçin örkunut Beıik
tq. 23 Necdet Xumkapı okulu, 2.4 Mu
kaddtt ŞiıU 

(Sonu 7UDI) 
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"Asker sordu: 
- Bunları nereye götürüyorsun? 
Vanrih ne başmı kaldırdı, ne de ce· 
vap verdi. 
- Sana soruyorum pia Lehli, bunları 
nereye götürüyorsun. Hangi müfre
zeye? 
- ...... 
Kolunda bir şerit olan asker: 
-Bu bir 'köylü deği, dedi, bir asi ola
r:cak.. 
Asker homurdandı: 
- Bu köpeği gebertiniz. 

Neferlerden ilcisi beygirlerirıi yarım 
sark ettirdiler ve geriye çekildiler: 
seri bir hareketle mızraklarile hücu
ma hazırlandılar, mahkum neferler at· 
ları mahmuzlamak üzere iken onlara 
baktı ve bir çacuk gibi yüzünü ellerile 
kapa.dı. 

Yava§Ça: 
- Beni öldJrmeyiniz dedi. 
İki nefer bir.den hareket etti ve mızrak 
lar Vanrihin vUcudunu deldi, geçti. 
~~:nu 4!l09tl, ~ıerns ımmRUıJ 
parçaladı. Bir ıllçüncü nefer on adım 

geride durdu ve ötekile~ ımzraklannı 

mahk\imun vücudünden çekip kanla
nnı toprağa silerken tüfeğini yakala
dı ve asinin başına nişan aldı. Zavallı 
edam sürülmil~ tarlada bir sapan çizgisi 
üzerine düşerken nefer tetiği çekti. 
Kurşun yolunu şaşırdı beygirlerden bi
r:nin kafasından geçti, hayvan ha· 
zin ha.cin kişnedi ve can çekişen Vanrih 
in ayaklan üzerine dü~tü. Askerler at-
larmdan in.diler ve ölüm halinde olan 
adamın ceplerini aradılar. Vanrihin bü
tün konyağını içmiş l'\lmasına krzarak 
~işeyi parçaladılar ve mahmuzlarile 
C:lünlin yüzüne imzalarını koydular. 
Kendilerini bölüğe iltihaka davet eden 
boru sesi üzerine araba.da yat~!'l sağ

lam Belçika kılıçlarrndan birkaç tane
eini alarak atlara sıçradılar, eiı ve 
çamur içerisinde görünmemeğe ba§lı· 

yan müfrezeye yetiştiler. Asileri tmp 
için emir almış olan bölük zabiti Vanrlh 
in brra!:tığı silahlan almak için dön
meğe vakit bulamadı. 

Bu sırada kuvvetli bir yağmur ye· 
~-b!şl;ı.dı ve -:can çekiıen adamı 
uı.andn:cıı. 

Jztırap ve ölüm korkusundan kapanan 
tözleri açıldr ve son defa olarak uzun 
uzun bulutlara baktr, dudaktan son dü
~üncelerini mırıldanmak için krmılda· 

dı: 

- Yarabbi ben bana. fenalık edenlerin 
suçlarım bağışladım. Sen de benim 
suçlarımı ağışla! .. 
Ölümü olmıyan bir hayata kavuşmak 
ümidi uçsuz bu~ksrz bir saha gibi 
zavallryı sardı ve 'bu ümitle son nefesi
ni verdi. 
Başr c.:ımur.da bir boşluk oymuştu. Bu 
boşlukta şimdi kandan mini ınini bir 
ırmak akıyor, orayı 'bir bataklığa dön
dürüyordu. Düşen su .damlaları orada 

insanın özlediği ümitler kadar çabuk 
dağılan kabarcıklar yapıyordu. Ölm:.iş 
at süratle soğumuştou.Diriıd, hızlı hızlı 
kamçdanıyormuş gibi tepinip duruyorı
<lu. Birdenbire arabanın oku üzerinden 
eğildi ve Vanrihin başını uzun uzun 
kokladı. ÖJiJmü hissedince gözleri kan
landı, yelesi dikildi ve hiddetle geriye 
doğru sıçradı. Sıçrarken arka ayakla
nndan birisi ön tekerleğin çubuklan 
creısma glıdi, topuğu kırıldı. Acı öfke~ 

sini bir kat daha arttırdı. Deli gibi iki 

tarafa çırpındı, durdu. Kınk kemik iki 
parça oldu, ıivri ve kesik kemik ucu 
bir hançer gibi deriyi yırttı. 

••• 

Kargalara yem 
J 

olacağız! 

Zeromski 
Vanrihin naşı önünde durunca hüzünle 
baımı eğdi, içini çekti ve diz çöke· 
rek bir dua okumak için kasketini çı• 
kardı. 

Ancak ertesi u.bah yağmur kesildi. Fa- Duayı bitirip amin deyince gözle
kat rüzgar durmadı. Bulutlar gökyW:ü~ rinde tutuşan arzu IJığile kesesini buI
nün ~l.l.kseklerinde koıup duruyorlardı. tnak için ölünün ceplerine atıldı. Hiç 
Bulutların aksi iıtikametinde kiime ha· birşey bulamadı; o vakit ölünün pal
lindc yahut tek tek kargalar geliyordu. tosunu, gömleğini, çizmelerini çrkardı. 
Hızlı eıen rüzgir hazan onların kanat· Tüfekleri sardıktan sonra süratle gitti. 
larını çeviriyor ve eknriya yere dü1ü· Bir aaat sonra ölünün kalan eşyasını 
ıüyordu. Kuılar leılerin etrafında uzun almak üzere tekrar geldi. Öğle vakti 
müddet döndüler. ~zgarla uzun bir bir çift begir getirdi diri kalan begi· 
5;.atprşmadan S<>nra sapan çizgileri üze· tin kırık ayağını muayene ettikten son· 
rine kondular. ra bu hayvanın artık hiç bir şeye yara· 
Yapyan beygir hila ayağı tekerleğin mıyacağına karar verdi; binaenaleyh 
çubuklan arasın.da su çıkarmadan bu kullanılmıyacak hayvanı boğmak 
ayakta duruyor, çektiği epiz aa yü- icap ediyordu. Boğazına bir ip geçirdi, 
zünden artık kınk ayağı tekerlekten bu ipi kendi beygirlerinin koşumuna 
çıkarmağa çabalamıyordu. Kemiğin de- raptetti. Sonra beygirlerini kamçıladı, 
rlden kırılımı ucu tekerleğin tahtala- beygirler yaralı hayvanı ~iddetle sürük
rma dokunuyor, her dokunufta derinin lcdiler, düğüm ölüme :rnahkUm hay. 
yırtığı biraz daha geni§liyordu. \'anın boğazını sıktı ve beygir yere 
Yavaı yavaı arabaya yaklaşan karga- dü.§Utü. Fakat bir saniye sonra ı.:an çe
.:.n ~ beair 2nınedL Bu .ene kiıeıı Jiayvan ayağa katkıyor ve kendi· 
kendisine ıstırap çektiren biltlln in- aini ~eken ibir çift hayvanın arkumda 
aaniara kartı bir nefret manaaı var gi- topallamağa bqlıyordu. 
biy"" ua. KöyUi lbu manzaraya baktı ve iğrene 
Bu seı düz ve bot tarlaların üzerinde iğrene gözlerini kapadr. Bu i§i bu ıe· 
yükaeldi, Rilzglnn uğultusuna karı§tı. kilde yapmalı:tan vazgeçerek ipi çözdU. 
Fakat kargaların yürüyüşünü durdu- Beygirlerini arabaya koştu ve gitti. 
ramadr. Leş yiyiciler, yava~ yavaş, ciddi İkindi üzeri bir bıçakla geldi. Ölü 
bir diplomat kadar ihtiyatlı yüit:.iyor- beygirleri yüzdü. Şimdi alınacak yalruz 
tardı. Vaziyeti iy~.:e tetkik için baş· yaşıyan atın derisi kalıyordu. Uzun 
lan eğ:k, yüzleri yerde idi. Bilhassa uzun düf'.in.dil. Bütün ihtimalleri tarttr. 
iç!erinden bir tanesi büyük bir azim Zavallı hayvanı bir bıçakla öldürebi· 
gösteriyor, temayüz etmek istiyor... lirdi. Fakat hayvan acıyordu. Niı. 
Belki bu azim ve temayüz arzusu n- hayet kararını verdi: "Zavallı, dedi, 
dece gaganın ve midenin ihtiraslı his· kendi kendine geber. Bugün çok ça· 
!erin.den başka bir~ey değildi. Bu kar· lı§tım. İsi ben fakir köylü kulunu iyi 
ga yavaıı yava1 ölü atın burun delilde- mLikafatlandırdı." 
rinin yanına kadar geldi. Burada don- (Vanrih)in gittiği yolun biraz ileri· 
muı ve kızılrmtrak ipliklerle örülmaı sinde çukurlar vardı. Köylü ak,am Ü· 

koca bir kan pıhtısı ıallanıyordu. zeri karanlık basarken tekrar geldi. 
Kutun keakin ve ~.:anlı ıö.zleri ne Asinin cesedin! ve derisi yilrülen hay· 
yapmak lhnn geldiğini derhal göster· vanm lCJini bu çukurlardan birisine 
di. Bir aıçrayııta 'beygirin baır il.zerine kadar sürükledi. İkisini de ayni deliğe 
kondu. Batını hldırdı ve odun kes- tıktı. Kopardığı çalılar, iri otlarla ört· 
mefe hazırlanan bir oduncu gibi tü. Kargalar yetişeme•in diye biraz da 
gaeasını dikine indirdi ve killiinkle toprak attı. 

vurulmu§1.:casına sönmüı gözü deldi. Birdenbire sonbahar grupunun don
Diğerleri bu örneği takip ettiler. Bi- duran aükiltu içinde toprakların ibe· 
r~~ kab~rga kemikleri Uzerinde itliyor, rinde ümitsiz bir gişneme dolaştı. Köy· 
digerlen beygirin ayakları U.zerinde ça Iil durdu ve elini bir abajor gibi batı· 
lrşıyor, bir UçüncüaU de kafasının yara- na dayıyarak giintf istikametine baktı. 
~mı .reniıletmeğe çalıpyordu. Fakat Gtupun kızıl zemini Uzerinde ön 
ıç!ennden bilhaıaa bir tanesi galebe- ayaklarına dayanmıf begirin haya 
nın en yilksek .zevkını tatmagwı d.. ·· ı· .• uıun- ıni gördil. Hayvan bqıru sallıyor ve 
du. serbest fikirlere ma.kar olan in- (V.anrih)in içerisinde uyuduğu çuku· 
san b.eyni~in içerisine girmek, onu ye- ra doğru kiıniyor.du. 
mek ıstcdı. Bu iti yapmak için Van- Yaııyan cesedin üzerinde bir sürü 
ribin bacağma azametle tırmandı b • k k Ik 

kl 
.. . , a arga a ıyor, uçuyor, iniyor. Güne· 

ca ar ıuzerınde gezindi. Ve nihayet . • 
d 

tın son ateşten hızlr hızlı sönüyor, 
a amm kafasına yetişti, bu kafa ta· maveranın bitip tükenmiyen noktala-
sı~ açmak, Lehistan isyanının son ka- nndan gece ve onunla 'beraber ümitsiz· 
le-sı olan bu kemife girmek 1,.;" l'k .1 ki r-· onu ı ve ölüm yavaş yavaı geliyordu. 
gagası e çe çlemeğe koyuldu. _ s o N _ 
Falrat beyninden da..'ıa tatmadan 

11 
______________ _ 

• 
1 

evve , 
l'mt ge en birisi onu kovdu. Kimse HALK OPERETi 

.. "kmed ~ goıu en gelen bu birisi koea Bu akşam Bakırköy Miıtiyadi sine-
bir hayvana benziyordu. Fakat bum: masında (Üç Yıldız) ' Pazartesi Kadıköy 
çakal değil, yakın köyden gelen zavalı: SüreyYada (Kadınlardan bıktım) 
bir köylü idi. Cesetler kendi tarlas Sah Pangaltı Kurtuluş 

Üzerin.de olduğ'undan onları oradan u~ Satılık otomobı"' I 
zakJa.ıtırmağa karar vermi~ti. 

Ruslardan ödü koptuğu için adeta 
yerde türüklenerek yürüyor, ufak bir 
ganimet almak arzusile yanıp tutuıu
yordu. Askerlerin araştırmasına rağ
men cesetlerin üzerinde bir kaç dökün
tü, bir kaç elbise krrpıntm bula•.;ağı 

hakkında tatlı bir ümit de beıliyordu. 

Esex markalı hususi 928 modeli az 
kullanılmış, lacivert renkli yeni, maro
ken döşeme 4 kişilik, tabanca boyalı 
dört (4) şişe benzin ile 140 kilometre 
yapar. 

Görmek istiyenler Taksim Merkez ga
rajında Hüseyine müracaat. '(V.P.242 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
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Hicrt: 1357 - RebUllevvel: S o........... 0 ........... 
4,55 19,09 

Talı:H a..ı.aıı. Olta nt.e ......... Tat• t...u 
3,15 12,11 16,04 19,09 20,53 :?,57. 

İstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, Kad1k3y için: 60020, tl'ıkt1du 
fc;in: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, T&rabya, Biiyiikdere,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 
köy, Karla!, Büyilkada, Heybeli, Durgaz, Kın ah, için: Telefon muhabere menıu• 
runa yangın demek kafidir. 

Rami uta iyesi: 22711 
Deniz ,, ,. 36 •. 20 
Beyazıt kulesi: 21!196. Galata )'angın 1..-ulesl: ~0080. 
Sıhhi imdad: 44998. l\lüddeiumumnik: 22290. Emniyel mfidilrlütü: 2•382, 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 4'4801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cibatf: 20222. Nuruosma .. 

... ,ye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havagaıi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyollu: '4642. 

Denizyolları 
İstanbul acenteli~i: 227(0. Karaköy: 42362. 
Mudany:ıya: Pazar, Sah, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 'da Tophane 

rıhtımından. 

Karabigaya: Sah ve Cuma sünleri sa.at 19 "da Tophane nhtımın"dan kalku 
ve Tekirdağ, ?ılürene, Erdek, Şarköy iskelelerine uğrıyarak Karabigaya varır. 

Akdeniz postası: Yarın saat 17 de hareket edecek olan vapur: Gelibolu. 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık ve Dikiliye u#rıyarak İzmire gidecektir -

Karadeniz postası: Yarın sefer yaplmı yacaktır. 

Müzeler 
Ayasofyo, Roma - Dizans, Yunan eserleri ve Clnill Köşk, Aslier1 Mlhc "e 

sarnıclar, Ticaret ve Sanayi :Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.>: 
Türk ve İslAm eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romnnyo. vapurları: Cumartesi günleri 13 de Kôstenceye: Sah eQnleri 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderJye. 
İtalyan vapurları: Cuma gQnieri .saat 10 da Pire, BrendJz:J• Yenedik, TrJyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MıldUrlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 'de kalJiar ve :Avıııpadan gelimi 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasafat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder. 19 33 de geli~ 

Anadolu Hattı - ' · 
Hergün hareket eden şimerıditerler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 "de Diyarbakır ve Samsun t5 30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. ' ' 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubteliti Pazartesi Çarşamba 

ve Cuma gilnleri Haleh ve Musula kadar seter etmektedtr. ' 
MONAKASA iLANLARI: 
İnhisarlar idaresinin Camaltı luzlnsı için 18-86 ebadında ve beşyüz adet 

yatak çarşafı ile askert mektep ve garnizonlarında kullanılmakta olan battaniye 
terden de 500 adet pazarlıkla satıl alınacaktır. Pazarlık yarınki cuma günü saat 
2 de idarenin Kabataşlaki levazım ve müba yaat şubesinde olacaktır. 

Geçen Sene Bugün Ne oldu? 
• Başvekil t~met İnönü İngiliz kralının tac giyme merasim.inde bulunmak Ü· 

zere bu akşam Londraya hareket etti • 
* Halit Ziyanın sanatinin 55 inci yıldönümü kuUulandı. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEYOCTJU 
Tii.rk 
Saray 

Melek 
/pd 

Sümer 

Alka:ar 

1-'\r,1.vnuL 
Alemdar 

A:ak 
Millt 

Ferah 

KAD/K(JY 
Hal~ 

(JSK()DAR: 

: 
: 

ı: . . 
. . 
-: 

. . 

.. . . . 
': 

OIOm zeplini la Habenera 
Elmas kaçakçılığı ve Ma. 
!akalı kadın 

Altın yağmuru 

Meşum semi ve Dişi 

Tarıan. 

Arşın mal alan ve Es-
rarengiz gemi 
Olilmle karşı karşıya ve 
Beyaz atlılar intikamı 

Hind mezan ve Silah 
kuvveti 
ARSIN MAL AJ,AN 
Hind mezarı ve Pariste 
buluşalım 

Kalbin sesi lfece adamla. 
rı korkusuz suvari. 

AŞK ÜLKESl 

Hare Esirler gemisi 

Tiyatrolar: 
TUP.AN TtY ATROSUNDA 

Komik Dümbiillü ls. 
mail Atıl ve arkadaş. 
ları birlikte. İlk defa 
olarak FAHİŞE dr:ım 
2 perde 

O olsun Bu olmasın komedi 2 perde varı 
yete, solo, dücı. J.ocalar 100 her yer 20, 
pararli 1 O kuruştur. 

Eli"'n1'RUL S.-tDI TEK 
Bu gece LOLEBUFI 
GAZ balkevinde bfi 
yük müsamere heyel 
birkaç püne kadar 
tstanbuJa aönecektir 

1&1Drftl 
ıstanbul Radyosu 

5 ..\1AYIS - 1938 PERŞEMBE 
17 İnkilAp tarihi dersi, Üniversiteden 

naklen: Yuşuf Hikmet Ba)'Ul', 18,30 pl!kla 
dans musikisi, 19,15 spor musahabeleri, 
Eşref Şefik, 19,55 Borsa haberleri, 20 Sadi 
Hoşses ve arkadaşları tarafından Türk mu 
sikisi ve halk şarkıları, 20,'5 hava rapo
ru, 20,45 Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev, 21 Radife Neydik ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk ~arkıla
rı, 21,45 (saat avarı), orkestra 22,15 ajans 
haberleri, 22,30 plAkla sololar, opera Te o· 
perct parçalan, 22,50 son haberler ve er· 
lesi siiniin programı, 23 son. 
BÜKREŞ: 

18 pliık, 20,15 plAkla halk ,arkıları, 20, 
45 radyo orkestrası, 22,45 kate konser. 
BUDAPEŞTE: 

18 radyo orkestrası, 18,50 plAkla Türk 
müziği, 20,30 si~an orkestrası, 23 plak, 
24 hafif müzik, 23,30 cazbant. 

Acele satıhk 
apartıman 

Kasımpaşada Tabakhane caddesinde 
23 numaralı üç daireli iki dairesinde dör
der ve birinde de üç oda ki ceman on b~ 
oda. üst katı muşamba d~ mutfak. 
halA ve muntazam elektrik ~tı ve 
suyu havi aparbman ~ bin liraya acetti 
satılıktır. 

Görmek istiyenlerin üst l<attaki şabi~ 



• 
s mns - 19ss 

Sükut· 
altındır 

Konya ovası 
baştanbaşa bol 
suya kavuşuyor 

Oksfirenlere ve •KATRAN 
gögüs nezlelerine HAKKI EKREM 

Baş taraf r 11 incide 
ve cs;yasını muayene ettirdikten son
ra bir köşeye oturup ahaliyi seyre 
başladı. Biraz evvel üç Hindlinin tev
kif edildiğini görünce hayli heyecan 

geçirmi~ti.Bir iki dakika içinde altı ka 
dar polis, üç zavallıyı ortmarma alıp 
götürü vermişlerdi. 

Kalabalık yavaş yavaş azaldı. Artık 

kalkıp gibnenin sırası. M. Numa ya
vaşça merdivene yaklaştı. İngiliz po
lisine oynayacağı oyunu düşündükçe 
içinde bUyUk bir sevinç duyuyordu. 
Allah vere de yakalanmasa! Hele ka
raya ayak ba-c:sın. derin bir nefes ala
cak. Marsilyah, elinde çantası, ağır 

ağır verdivenden indi, ahalinin aras\
na karıştı ve rıhtımın parmaklığına 

yaklaştı. Birazdan çıkıp kurtulacaktı. 
Tam o sırada bir el onun omuzundan 
yakaladı. Şişman, matruş bir adam 
onu, etrafa nezaret eden beyaz üni
formalı biı zata takdim etti: 

- Size bahsettiğim dostum M. Nu
ma; doğrusu bize çok yardımı oldu, 
o olmasa herifleri aldatamayacak-
trk.. " 
Marsilyanın şaşkın §3..§kın baktığı-

nı görünce gülerek: • 
- Beni tanıyamadınız? dedi. Ne 

kadar olsa memleket değiştirdik, ar
tık sakalını da yok .. Ben, hani şu 

kahvede tanıdığınız J ones. Çok teşek 
kür ederim, sayenizde bahsi kaazn 4 

dım. 

Sonra cebinden bir zarf çıkarıp 
uzattı: 

- Belki Marsilyada tekra,r buluşa
mayız: müsaade ederseniz borcumu 
şimdiden ödiyeyim. 

' Hararetle M. Nu.manm elini sıktı. 
Polislerin elinden kurtulduktan son 

ra M. Numan dı§anda. bir araba bul
du, cebinden bir kağıt çıkarıp araba
cıya gösterdi. Ara.bacı: 
Y• - Peki, dedi, KabiJ oteline gidece
gız. 

Birçok sokaklardan geçip nihayet 
büyük bir kapının önünde durdular 
Çıkan uşak Marsilyabya baktı ve ba
şını sallayarak: • · 

(Beş tarafı 6 ıncıda) 
Mevcut suları arttırma işleri 
- Su arttırma üzerinde yapılanları 

ı.nlatır mısınız? 

- Bu husus ıçin büro, hemen bütün 
vilayet sınırlan içinde etüd gezileri 
yapmıştır. Köylere gitmiştir. Arklar ve 
kaytajlar hakkında tetkikatta bulunmuş 
ve halkı irşad etmiştir. Bir çok yerlerde 
parlak neticeler c:lırunış, •sular arttı;ıl
mıştır. Yapılan öğüdlerin mahallen ne 
dereceye kadar tatbik edildiği de villi
yetçe kontrol edilmekte ve halkın fay
claylanması korunmaktadır. 

Yeni su bulma faaliyeti 

Suyu arttırma katagorisine dahil o
lan işlerden biri de yeni su bulmaktır. 
Bizim bir davamız vardır ki, bu da çok 
mühim bir iştir. Bunu da size kıSa'.:a 

anlatayım: 

Konya ovasının bir kısmının sulan
masını Beyşehir gölü ile Çarşamba su
yu temin eder. Çumra sulaması bu işi 
organize eder. Beyşehirden Bağra ka
nalı vasıtasile gelip Mavi boğazda Çar
~amba çayı ile birleşen sulama suyu bu 
h<ıvzayı sular. Ovaya kifayet etmiye
cek olan bu suyun mıkdannr arttırmak 
için başka bir menba bulunmuştur. Bu 
da Seydişehirin ta yanı aşında Koğl u 
dtnilen gudur. Bu su oralır.da üç hek
tarlık bir bataklık yapmıştır. İçeri Kış 
la ve Yeldibi su:arı da sidde ile yüksel
tilerek burada birleştirilip sekiz kilo
r.: etrelik bir kanaılle Bağra ana kanalı
na verilince saniyede üs metre mikabı 
bir su almak kabil olacaktır. Bu su da 
iki yüz elli bin dekarlık bir ar~ziyi su
layacaktır. Bu kanalın yapılması ile 
gerek Seydişe'hir yanında, gerek Soğ
!a gölünde on dört bin hektarlık bir a· 
ıazi kuruyaı.:ak ve münbit bir saha el
de edilecektir. 

Ova için bu da kafi gelmiyc'.:ektir. 
Yardımcı su olarak da yukarda söyle
diğim gibi mühim davalarımızdan bi

ri de Göksuyun bir kısmının ovaya a
btılmasıdır. 

- Yerimiz yok, dedi. · • 
.M. Nuına gülümsiyerek ısrar etti: Bataklıklar kurutuluyor 
- Fransadan geliyorum. Seyid Bataklıklara gelince... Günden güne 

:Muhtarı göreceğim, beni Devani Ling, inkişaf eden Ereğlinin daha geniş ölçü
gönderdL Müstacel. • cc kalkınması için Ereğli bataklıkları-

Uşağın eline bir kağıt sıkıştırdı nın kurutulması işi de birinci planda 
U~k, yolcunun söylediği isimleri du- gelmektedir. Bataklığın kısa bir zaman
yud n~a bir titredi ve: "Biraz bekleyin,, cJa tayyare ile ve fotogrametri usulü 
eyıp hemen içeri girdi. Bira zosnra iie topografik h:ıritasmm alınması için 

yanında başka bir Hindli ile geldi. Bu l:ıir İngiliz ve bir .de İsviçre şirketile 
adam temiz bir Fransızca. ile: konuşulmaktadır. 
. - Seyid Muhtar benim, dedi. --------------

- Devani Ling bana bir oda bula- • ... 
cağınızı ve beni d,erhal Selim Mirza- KADER'i arıyorlar 1 1 : 

ya götüreceğinizi söylemişti. Aoeba • 1 

. - Emrederseniz.. Derhal gideriz.. KADER Gı.ŞESı· 
iki dakika sonra bir otomobil gel-, 

di, bindiler. T&-ar birçok sokaklar- nereye taşınını§tır.? 
dan geçip depoya benz.eyen bir bina.- '. 
nm önünde durdular. Sessiz dehlizler 
birçok kapılar. Nihayet kadife blı
perde açıldı, şark1dirı eşya ile süslen
mi§ bir odada, nurani yüzlü bir ihti
yar ayağa kalkahk: 

- Safa geldiniz, dedi. İn§allah !e· 
~atiniz iyi geçmiştir. Dostlarımız. 
d:u1 bazı kimseleri görmüşeünUz.. Se
yıd Muhtar bana bir ka~ getirdı··-. · - ıu <iti... gı 
nızı soy Yor. • 

- Buyurun. 

Tayyare biletini almak için 

KADER Gişesini ! 

arıyan muhterem miişterilerine bir 
kolaylık olmak üzere yeni nakletti
ği Bahçekapıda Anadolu Hanı kar
§IBmda 19 No: lu gişesinden baş
ka Köprübaşmdaki sol köşkte bir 
şube at;mışt:rr. 

KADER ismine ve adreslerine dikkat 

İstanbul, Bahçekapı, Anadolu hanı 1 

~da No. 19 Tel. 23970 

Beyoğlu 1stiklfil Cad. No. 109 
Taşra siparişleri derhal gönderilir. 

Kadın gittikçe 
suni leşıyor 

(Başlarafı 7 incide) 
tatistiklere göre, bütün dünyada, bir 
hafta içinde 200 milyon kişi sinemaya 
gitmektedir). 

Kndm1arm güzellik derdi 

Kadınların bilzellik derdi yalnız bu 
gün değil, eskidenberi mevcuttur. Es
kı Yunanlı kadınların kozmatikleri 
meşhurdur. 

Giizellik ve sü!; hevesi asırlarca 

sürmiiş, orta çağa, son asırlara, muh 
telif şekillerde devrolunmuştur. Ma
dam dö Pompadur ilk defa olarak 
yüksek ökçe iskarpin modasını çıkar
dığı zaman bütün kadınlar bunu tak
lit etmişler, on dördüncü Luinin göz
delerindcld süslerde derhal o devirde
ki bütün genç kızlar arasında yapıl
mıştır. 

On dördüncü Luinin gözdeleripi 
taklit eden kızlar, herhalde kralı ken 
dilerinc çekmek istemiyorlardı. Kra
lın ho8una giden bu kadınların yap
tığı şeyler, onlarca, erkekleri cezbet
mek için bütün kadınların yapması 

lazım gelen süslerdi.. 
Bugün de, sinemada göre göre er

keklerin ilah diye tanıdıkları güzel 
yıldızları taklit etmekte kadınların 

hakkı vardır. 

Yalnız §U farkla ki, eskiler, ne ka
dar süslenirse süslensin yine tabii 
kadın kalan güzellikleri taJclit eder
ken, bugünküler, bir makine işi olan 
sinemaya intibak etmek için sımi bir 
güzelliğe bürünmüş yrldızları taklit 
ediyorlar ve onlar da bu suretle su
nileşiyorlar .. 

Bugün, Holivutta. dönıın sinema 
makineleri dünyaya suni kadın mode
lini yayarken, bütün dünyadaki birçok 
güzellik rnüstehzaratı fabrikaları da 
kadınlara, bu suni güzelliği temin 
edecek şeyleri hazırlamaya çılı~ıyor
lar. 

Yine lngilterede yapılan bir istasti
ğe göre, yalnız bu memlekette 1'6 ila 
50 yaş arasındaki on üç milyon kadın, 
haftada 1 milyondan fazla dudak bo
yası harcamaktadır. 

Bugün, 8 bin çe§it güzellik müsteh
zaratı vardır. Her sene bunlara. veri
len para (yalnız lngilterede) 50 mil
yon lngiliz iirası tutmaktadır. 

Amerikan kadınları Ingiliz hemşi
relerinden daha fazla süse düşkündür. 
(Bu da sinemanın kadınlar üzerindelU 
tesirini gösteren diğer bir delildir). 

Geçen sene, Amerikadaki yirmi bir 
YB..§ından yukarı olan otuz milyon ka
dının yalnız bir günde kullandıkl~rı 
allık, pudra gibi şeyler 1 milYon İn
giliz lirası tutmaktadır.. Saç boyaları 
eşa.mpuvanlar ondülasyona. ve't-ilen 
paraların yekunu ise, 90 milyon İn

giliz lirasıdır. Dudak boyası sarfiyatJ 
da yirmi beş milyon kutu olarak tes
bit edilmiştir. 

Bütün bu rakamlar tuvalet malze
mesinin bugün kadın için bir gıda 
halini aldığını gösteriyor .. 

Kadın Şarlok 
Holmes 
anlatıvor 

Y. ... 1:1um~m eüzdanmdan çıkarıp 
ve.nligı kağıtları ihtiyar büyük bir 
hfirmetle aldı; onların üzerinde bazı 
iıaretler görmüş olacak ki yine bir 
şeyler söyledi ve kalkıp Marsilyalının 
da elini öptü: "*ıs ? ı a n 1Ht"lllll11111111ııııı ı 

Kendı raltımasile istikbalini temin etmek _. B~ttarafi 5 incide 
- Size minnettal'ız efend' , ım. 

M. Numa kalkıp nıü.ıiaade •istedi 
ihtiya1"1'J onun elini sıkarken. pa.rm~ 
ğına kocaman taşlı bir yüzük taktı ve 
onun teşekkürü iiu.rine: 

- Bilakis, dedi, biz size minnetta
rız; bütün Hindistan si2.e minnettar. .. "' 

Üç hafta sonra Marsilyaya dönün
ce M. Numan, yüzüğü bir kuyumcuya 
yirmi bin franga sattı. Bu para onun 
gönlüne göre bahçe içinde küçük bir 
ev almasına kati idi. 

Bittabi bu macerayı ötekine beriki
ne anlatmamazhk edemedi. Hatta bir 
az mübalaga ettiği de o~adı değil!.. 
Her ne hal ise, bütün şehirde duyma
C!ık kimse kalmadı. Onu her anlattsm-

istiyen üç Türk bayanı lazımdır. rı.yorum. Kızın buradan çıkarıldığını 
1 - Taliplerin biri orta, biri u5e, biri kımse duymıyacak .. 

yüksek tahsil görmüş olınası 
2 - Yaşı yirmi ile kırk arasında bu

lunması şarttır. 

3- İstanbul posta kutusu 597 den ad
' re:Slerini yazhıak suretile mufassal ~erait 

istemeleri. 

•• il - ... 
dan sonra bir dunır ve: 

- Doğrusu, derdi, çalışarak para 
kazandığım oldu, oldu ama susup hiç 
bir r.ıey yapmamanın daha büyük mü
kafatını gördüm! 

Bir gözünü kırpıp ilave ederdi: 
- Ama. bir Marsilya.lı için de en 

mr i~ mısmak değil ml!ir? 

,,. . . 
Lordun kızını hastaneye kaldırdık. !· 

ki üç saat sonra kendine gelmiş ve ölüm 
tehlikesini atlatmıştı. 
Kızın annesine babasına verdiğim sö

zü tutmuş, kızı bulmuş ve kurtamuştım . 
Çinlilere de verdiğim sözü tuttum, kah
ve}i o gün basmadım. Fakat, ert~i gün, 
takip etmekte olduğum bir suçluyu orada 
tevkif ettirerek, bu esrarhaneyi kapat
tırdım. 

Lordun km, bundan sonra bir daha 
c~rar çekmemeye yemin ctmi~ ve o da 
yeminini tutmuştur .. ,, • 

Devlet Demıryolları ve Limanları . işlt-tme . 
Umum idaresi illin/arı 

• 
M.uhammen bedelleri ile miktar ve evpfı apğıda yazılı 3 grup malz 

me her grup ayn ayn ihale edilmek prtiyle ~2.5.1938 perşembe günü sa 
(10.30) on buçukta "Hayldarpapda gar binası içindeki eatınalma komisyo 
tarafından açrk eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında 
zıh muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon reis 
liğine müracaatları lazrmdır. • 

Bu işe ait prtnameler Haydarpapda gar binası içindeki ısatmalma komi 
yonu tarafından parasız clarak dağrtılmaktadır. 

1 - 10.000 kilo donyağı muhamme•n bedeli 4200 lira muvakkat temina 
315 liradır. 

2 - l 50 kilo çöven, 2000 kilo tutkal, 500 kilo aarrbalmumu muhammen 
bedeli 1350 lira muvakkat teminatı 101 lira 2-' kuruştur • 

,3 - 6 kadem muhtelif cins ve eb'atta yuvarlak ve lama demiri muhamm 
bedeli 1627 lira muvakkat teminatı 122 lira 3 kuruıtur. (2352): 

9 uncu ltletme Müdürlüiünden: 
Muhammen bedeli 11015,60 lira olan 28 kalem muhtelif öemir, çelik, bakı 

pirinç, kurıun ve aleminyum malzemesi kapalı zarf uıuliyle 16 - 5 - 938 pazart 
günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu İfletme binasında aatm alm3caktrr , 

Bu işe girmek isteyenlerin nafia ve diğer vesikalarile beraber yüzde 7, 
nisbetindeki teminat makbuzlarını muhtevi kapalı urflanru ihalenin icrasında 

bir saat evveline kalclar komisyona vermeleri lhnndır. Şartnameler paraııız ola 
komisyonc\an verilmektedir. (2486) 

• 
Muhammen bedelleri tle miktar ve evsafı aşağıda ya.zıh iki grup ma 

zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek Uzere 16.5.1938 pazartesi günü saa 
(10,30) on buçukda Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komi 
yonu tarafından açık eksilme ile ııatmalınacaktır. 

Bu işe girmek lstfyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarmd 
yazılı muvakkat temlnaiıartle birlikte eksiltme günü sa3ıtine kadar komtı 
yona mUracaatları IA.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafın 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - l O adet vantflA.USrın kabllt na.kil oca.k,20 adet el ray destere mak 
~esi, 5 adet rayları birlblrlnden uzaklaştırma.ğa veyahut yaklaştJrmağ 
mahsus Alet, muhammen bedeli 3205 lira muvakkat teminatı 240 lira 3 
kuruştur. 

2 - 50 c:.det 50 &iloruık IV'C 150 adet de 100 kiloluk plombajln pot . ' muhammen bedeli 2975 lira muvakkat teminatı 223 Ura 13 kuruştur, 
(2'69) 

• 
.MERSiNDE DEMİRYOL 1SKELEUOBETLEB1 INDIRIL.'\llŞl'tR. 
· l/Ma.rıs/1938 ~rlhinden ltlbaren Mersinde idaremize alt iskelede 

geçirilecek tuz, kereete, çimento, her noV' işlenmiş ve lşJcnmcmtş cıemlr.ı 

ler, her nev'i maden kömürleri, maden cevherleri ve zahirelerden beher Yüz 
kilo ve kesrinden bir kuruş ve dlferemtea ve etyanm keu. yüz kilo kesrin .. 
den iki lc:urUf, Hayvan l:ıqma büyii5derden beş kuruş. Orta boylardan Uo 
kuruş, küçüklerden bir kuruş, Adi ynk "t'e binek arabalarının beherlnden 
yirmi kuruş, otomobil ve diğer motörlil vasıtaların beherlnden yüz kuruş 
iskele ücreti alınacaktır. Vinç ücretleri de muamele başına Uç yllz kuruştan 
az olmamak şartlle ton başına beherpar~uının ağırlığı bin beş yUz kllo
ya kadar olanlardan yirmi kuruş, bin beş yüzden Uç bine kadar altmış ku
ruş, Uç blnoon fazla olanlardan Uç yUzkuruş olmak üzere değlşlrllmlşUr. 

Beher parçası 3 na. 9 ton afırhğında bulunan ağır cisimlerden 1/Ha
ziran/938 tarihine kadar, daha ehven olan, eski tarife ucretlerl alınacak. 
tır. Fazla tafsilA.t için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1289) '(2553) 

• 

• 

~ 

Çttnkü ASPIRT~senef ercfenl>etl 
her. türfü :Soğukargmlıklarına: ve· aO! 

nlara karşı 1 tesiri şaşmaz bir Uaç 
• 

olduğunu 1 isbat ~etmiştir:, 

• • 
AS P 1 R 1 N iri;tesirindenYemin ,i~lmak.:!_Çr.!!J 

. ....... ' lİ 
J_ütfç_~ E0. markasana _ di~kat ~ ediniz. 
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T~tanbul Beledi\'esi ilanları 
Seneli 

934 
Bchtt metre murabbaına ilç Ura becld tahmin cdı.~ıı Aksaray yügfrf yerirı· 

de Şeyh Ferhat ıaahallelinde Kuıltaf IOkai.mda 26 ı11tı adadm 8_.pıetre SO eantim 
yüzlU. 59 metre H IUdmetre murabbaı llllah ana l&tı1mô IHlle açık artırmaya 
konuimuttur. 

935 

Şutnameai Levazım Mı:ıdürlülüncH görillebilir. lıtekliler 11 Jira 80 karUtluk' • 
Dk teminat makbuz veya mektubiJe beraber 6 • 5 • 938 Cuma rünü uat 14 de 

934 

Daimi Ent..-iimende bulumnalrdırlar. (B) (2306) 935 

Devren satılık 
aşeı dOkkAnı 

Sirkecide Anbra caddesi Antalya an· 
barı kariısmda 255 numaralı dükkAn ta· 
knnı ile satılıktır. Talip olanların ayni 
dükkına müracailtı. 

•DOKTOR ÇIPRUT• 
CiJdire ._ Zühreviye matebaıaa I 

Beyollu Yerli Mallar Puan 
':ar;·:ında Por eokağr kCSıeıinde 
Meymenet apartmwu. Tel: ·i-3353 

DOKTOR 
Necaetlln Ataugun 
Her atla •behlan IClda buçulı 

aqamlan lf de 20 ,. lladaı Llle 
11 tanaıe apartmanlan lkiucl daüc 

13 awnarau butalarau lrabul edeı. 
Cumartai &ünleri 14 den zo ye b 
dar blataıanm parac: · ı, Kunm, Ha 

ber okayucu18nm dUupoo muJra. 
bı linıif' 1'1"111111.'Pn~ eder T..!Pf · 2:*ı.il:~ 

-=ı•mzım=:m::mmı:mUIUIAIWU&•• 

Dr. irfan Kayra ı 
Röntken Mütehaaıı11 
HergOn l51feden 90m'8 eaat 3 ten 1 

Ne. 8-10 

DENiZBANK 
DENIZYOLLARI 

ltLETMESI 
Acentaları: Karaköy - K5prübagı 
Tel. 42362. Sirkeci Yolcu salonu 

- Tel.22740 

ıtlersln Postası 
6 Ma71s cuma rtıntı Menin pos

tasına kalkacak (Sadıkzade) Ta. 
puru bu sefere mahsus olmak tıze 
re mezkQr gOn. Galata nhtımın.

dan saat 16 da kalkacak Te lzml. 
re pazar sabahı varacaktır. (!Hl) 

Blrlncl ıınd Opent.lr 
r. CAFER TAYYA 
mumt cerrahi ve ei.nir. dimal estetilı: 

cerrahisi mütehaSSISI 
PARlS TIP FAKD'LTESl S. 

ASlSTANI 
Erkek, kadın ameliyatlan, dimai 
..... :ı. •• • ..n-e8WMA. , -. .. meme. karm bmuşuk-

lulu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve dolum mtttebassısı) 

~=~e.s:=arı Meccııen 
Oileden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

BeyolhL Parmakkapr, Rumeli han. 1. 

935 

935 

934 

935 

935 

934 

935 

934 

934 

934 

934 

934 

934 

934 

934 

934 

ye kadar Belediye. Binbirdiıek Nuri· I 
conktt sokakta Aslaner apartmıan 1 

==-=-::::am::mw.::a:a::ıa::muwwwa. • •••••••~---

140 MARKiZ DÖ POYP Anını -da onun koluna dayanarak yüriiımeğe 
bqladı. 

Bir kaç dakika IOnra drprda idiler. 
Kıt gecesi .ofuk ıve ayc1ıiılıktı. Sema 
cb yıldular parlıyor ve mehtap her 
ıeyi mavimtrak JJıima ıarkediyordu. 

Jan, hiç bir teY .Sylemiyordu. 
Yalnız ara sıra eJf kaymca, kavalye

ainin kendisini kolundan ııla bir ıeldt
de tuttufunu fadrediyordu. Meçhul a· 
dam, her halde, orıun kaçmumdan kor 
kuyordu. 

Bira% ıonra afaçbklara geldiler. 
M&yö ]ak. kUçilk evden oıı bet •· 

dım meaafede, hemen bemel\ ~pmın 
karşıamda durdu ve bir afaçrn arkası
na (izlendi. 

Janm g~zleri kapıra diki14i. 
Şfmdl Asabiyet içinde titreyordu ... 
2CSyleee yarmı aat geçti. Etrafta hiç 

kimseler yoktu. Her ıey derin bir ses
ıf.tlik :çtnde idi. Kllçilk ev, mehtabın 
l§ığı altmda iyice g8rJnilyor,du: 

M6ıyCS Jak birdenbire mmldandı: 
- Dtlckatr 
Donla katıiqan toprak Uzerinde a· 

rak setleri duyuluyordu ... Hermn aka
b:nde iki kiti g8rUndf1. 

Ml:iıyl:S Jak ıenç kadınm kul~ 
dogru efilerek fıırl..!adı: 

- Majeıteyle odatıar !.. 
Jan, biitUn vücudu ile uzun uzun ür· 

perdi, .. 

AdaıiıJardan biri durdu, sonra geriye 
dönerek afaçlann ıölgeli içinde· kayb
oldu. 

Diğeri de, ıUratle kapıya yaklaftı ve 
tokmajı iki defa vurdu. 

M&ay:S Jak, Janm ellerini tutara~: 
- Balan r.. İJte kral r .. 
Diye mırıldandı ve ıeııç kadının ha· 

iırmuma manJ olmak için elini onun 
•fzma f8tilnnefe hazırlandı. 

Pakat, Jaıı bir tek hareket bile ya
pamıyordu, 

Sacbce, pyn ıuuri bir hareketle, 
mulı:ealni sıbnmttı. 

On be~inci Lui artık ~eriye girmit 
ve kapı tekrar kapanmııtı. 

Ve Jan, zihni harab olmut bir halde 
ebediyen kaybettiği saf ve bUyilk aık 
hlilyaaına ağlıyordu •.. 

Evet 1 Bu kraldı. Bu sevgili Lui idi. 
Bu eve giren o idi. 

Jan, bir en, onua çehretlnl 
görmüıtU. Fibt, OftUJl ~ 18r· 
meseydi bile, onu hirelretlerlnden, onu 
ıdımlanndan, yÖrllyil!fliftthn, hare-
1setlerindcm tanırdı... 

Her teY bitmittil .• 
Gen~ kadin mUthlf bir- ratırap duyu. 

yordu. 

Dudaklanndan, YIV&fÇI. haıta bir 
ÇC,Cufun eninleri yUkseJfyordu: 

- Şimdi artık kanaat getirdinb mi? 
]an: 

- Beni götfüiln, diye, kekeledi ahı 
GatilrUn beni. .• Çok ıstırap çekfyo~m r 

- Su halde gelin, çUnkii konupcaJc 
feylerimlı var r •• 

M&yö Jak tekrar genç kadınm ko
lunu tuttu. Jan onu takip etmek istedi. 

Faka~ o z~an ona öyle geleli ki kuv 
veti tamaoıiJe tfikeniyor, yerler ayaJcJa. 
ı'ının altından kayıyordu... Bunun il· 
zerine, ktndisJne bu kadar f enalı:C yap
mıı. olan bu meçhul adama, ormandaki 
geyığln mtırap dolu nuarlınnı atfet
ti ve onun koliarında bayıldı. 

Masyö Jak, göğ.sü üzerinde uıh du
ran 6JdUğO çıkardı ve ıesaizliiin için
de <Sttilrdü. 

Bir kaç dakika ıonra yil% metre ınea
fede ağaçlann arasında gizlenmit olan 
bir araba yavaşça onlara yaldqtı. 

Mösyö Jak, bayğın Janı yaıtıklar 
Üzerine uıattı, kC'ndisi de yanına bindi. · 

Su iahnede.n yarım aaa.t aonra Jaıı, 
Rez~rvuar aekağmdaki evin esrarengia 
pavyonqn.da, J>Uyük bir yatakta uzan. 
D1Jl bulunuyordu ... 

Yanın.da hizmetçi vardı .•• 
Ve yataktan bir kıç adım muaf ede. 

bir maaaıun üzerinde, mötyö Jak, bü· 

lstanbul Defterdarlığından 
lsmi lıi AdNli :Verıisi lhbamamem Mehmet Lokantacı v eıir iskelesi 13 134 69 kazq 1/1 

26 94 buhran 
Ziya Gardirob 15 76 22 K. 1L2 .. 

11 43 Cezt. . 
17 53 B. 

Hiristo FJmıekçi " ,. 53 59 3' K. 1/4 
11 8' B. 

ReoitYunus Tatlıcı .... 2 73 06 K. 1/5 
14 61 B. 

Rıza Kolu Ahçı .. tJ 44/l 22 50 K. 1/7 
3 38 B. 

Haralambos bekes Fotolraf Hamidiye 36 199 80 K. 1/8 
·Levaımu 39 96 B. 

Ağa Bala Kahveci Han sokak 7 82 83 K. 1/16 
12 42 Ceza 
19 05 B. 

Hasan Sucu Yenimahalle S. 6 73 82 K. li'18 
14 74 B. 

Panayot Ahçı istasyon bill No. 15 70 K. 1'l19 
3 14 B. 

Hasan Ahçı · İstasyon 7 6 25 K!. 1/20 
l 25 B. 

Mazhar Bostan Sahilboyu 208 ;& 65 K. ızu 
Sergisi 70 Ceza 

I 17 B. 
Ferit Elektrikçi 

Sanasaryan ' 7 50 K. 
I 50 B • . 

Y/31 

Ycqi Zolidi Sarraf Sanasaryan han 24-6 9800 K., 1739 
19 60 B.' 

Ycqi Zolidi ' Sarraf Sanasaryan han 24-6 72 00 K. 1740 
10 80 C.ell 

• 16 56 B. 
0ıner Hayn -. Komisyoncu Sanasaryan 4/6/8 126 40 K.. ·'17.U 

25 28 B, 
~ Avukat Mitbatpa§a han 22 168 95 K. !740 

25 34 Ceza 
38 86 B. 

Osman Muakkip Yeni Türkiye han S-4 24 42 K. 1'150 
3 66 Ceza 
5 12 B. 

Arap Yusuf Bmtan Sahilboyu bill 3 24 K. 1164 
Sergisi • 50 Ceza 

75 B. 
Ahmet kahveci Kahveci Hamidiye 19 . :es 61 K. 1174 

Mihaiol 

c 

Fotolrafçı Hamidiye 53 

yet, madam d'Etyol1e t8vaJye d' Anaa J~ 
ıeceyi beraber geçirmitlerdi. 

Jan muhatabım ilrperten bir ıevinçı~ 
cevap verdi: 

- Evet, f8valye d. Alaaı I 
Mhy& J111 bUyWr blr tecesıUtle: 
- Bu renç erkekle al&War miydi

niz? •• 
Diye sordu ve bir ilmldlD oııu heye-

tanla Urperttlli halinden anlqıldı. 
Jan aac!ece: 
- Eftt:, dedi. Onunla enel1 kendisi 

için, sonra da yapacağına dair yeminds 
bulundap bir it için altbdar oJuyo
nım J.. 

MCSsya Jak. sarararak bafa'cb: 
- Bir it mi? M&y& d"AMU'a bir it 

mi verdiniz? 
Bu prip yabancının telindeki heye

candan hayrette kalan Jııa. ayni hayret• 
le cevap verdi: 

-Bvetr .. 
M8ey6 Jak ayala JraUctı, ellerini ~ 

du ve odada bir lraç adım attı. 
Sonra. eofukkanhhimı tekrar elde 

etmiı g6r1Aerek Jaıım. yuma d~ndii. 
- Bu it nedir madam? .. Bunu mu· 

hakkak bilmem lbmı! .. 
Jan, diplomat dotmqtu: Karpamda 

duran adamm, dtlfilnc:e " ldllerinl cb· 
leııaekte ton der.,_e mahir olduianu der 
hcll anlamı:t ve bu çehrede hiç bir u
man nüfm edilmemek. Kepedilmemek 
iradetüı:n kuvvetini tenıitti. 

Buna ratmea bu adam, heyecuı ve 
Adeta deh9et aeri ıa.teıınifti. 

Binaenaleyh, d' Allum bir iti illerine 
alınası or.un için ciddi ve tehlikeli bir 
meseleydi ı .. 

Genç kadın, esrar dUIUmtlnılln itte 
burada olduiunu hiuetti ve hakiki bir 
c:liplQIDat gibi, balrilratl aöylemele ka
rar ver.eli. ÇüııkU imam hakikat kadu 
pprtall bir .., yoktur ... 

- Möıya, dedi. Sizi tanmııyorum.. 
Sizin hakkınızda ancak bir tek fey blli· 
y ... rum: Btltün haJdaı'a mupyrr olarak 
beai hapaedi70rau.nu. Pek haklı aebe~ 

9 72 B. ~ 

109 17 K. l'/75 
21 83 B. 

(Lütfen ar.ıy/"111 Çeviri1iiı) 

UT 

1e.r dolayıaile, CSyle .zannedi70nun ki, er. 
ıe; açıkça dUtman olacalu ve timdiye 
kadar da abli olarak dill'JWldık. Buna 
nğmen benden, ıize itimad etmemi is
tiyonunuz ..• 

- Suf tizin menfaatiniz namına, e
ğer isteneni%, bunu benJm menfaatim 
tel&kld edin: fakat sbo yemin ederim 
ki. bu ana ıidn menfaatiııis benlmküt
deıı daha ıllatllndllr. BiaaenaleJb efeı< 
tövalye d'Auua ve bqbJanna fenalık 
plınemeatni Jatiyoraaaq Rnrim! olun, 

Jan Grperdl.. 
Batblanna. .. ŞUpheais .mtftUUbahs 

eclilmek iatenea kraldı ••• 
- Satnimf o1acaizm, decli. Bu IOl1 

glinler, ptonan Af tarafında ba1anan 
kUçük bir evde lbmet ettim. 

M8ay6 Jak, ya ıihnlnl toplamak ya 
hu4 da dUıUnceJerini cizlemek için 
e8zlerini kapadı: 

]azı devam etti: 
- Bu evde ... Çok •JAld&r ....,. 

fam... Hatta hayatımdan fula kıymet 
verdiğim. .. Bir phu kup bir tuak 
banrlandıfmı haber aldım. 

MCSsyö JaJr, rcss kapa1danm aıır a· 
iır açtı. ]ana bir nuar atfetti, t0nra 
gözlerini kapayarak tcsYle dGtllndil: 

- Kralı mı amyor?? n• Alluı mı 
seriyor? Yo~ fklaini birden mU 

Jan devam etti: 

- Bu f8Psı kurtarmak için mevauu 
bahsolan evi tc.rketmek mecburlyetln
d~ kaldım. .. l>qarda m8ty8 J8 f&valye 
d Auua teeadtlf ettim, o da beni bura· 
ya cetirdl... Halbuki tuzak fU fdL. Ba 
Wııa beni cUnnek behanealle benim 
bulundufum eve r8tilrfUecütf. ... 
enaleyh JDn'ZUubüta plmr, bir an "'" 

· vel, artık evde ohmdıfiın hu.tutunda 
haberdar etmek Uzandı: Ba lfl m1Je. 
yö d' Auaa Uzerine aldı.. 

ll&ya Jak, hayretindeıa 'ft het1d d• 
hayranlığından ürperdi ve: 

- D'Auaı bu iti Unrine mi aJclıJ 
diye 90rdıa. · 
-Evet,~! .. 
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NEOKALMiN A HER AKŞAM 

ESKi AMBASADöR 
GRiP - NEZLE NEVRALJi 
BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI ARTRITIZM 
~----

934 11. Sirano~ Vartan Ahçı Yangın Ef. 14 

935 Yakup Kömürcü Ebussuut 67 

934 lsak Dişçi Muradiye 10 

934 Hüseyin Manav Sucu sokak 2 

934 Recep Ferdi Kahveci lbni Kemal 44 

931 Osman Kahveci ,, 54 

934 Feyzi Lokantacı Hekim çıkmazı 4 

931 Jirayer Tabelacı Aziziye 56/1 

931 lsmail Hallaç Nöbethane 21 

934 Besim Müslim Terzi Alemdar 63 

935 Yusuf Ahçı Hüdavendigar 7 /) 

934 Omeroğlu Muharrem Simitçi ,, 60/1 

935 Mehmet Kahi'eci Hafız Ferhat 10. 

. 

22 04 K. 
4 41 B. 
4 60 K. 

69 Ceza 
1 06 B. 

76 75 K. 
16 98 B. 
8 61 Ceza 
8 72 K. 
1 20 Ceza 
2 04 B. 

13 27 K. 
1 99 Ceza 
3 05 B. 

32 45 K. 
4 87 Ceza 
7 46 B. 

28 05 K. 
4 21 Cez;ı 

6 45 B. 
4 50 K. 

90 B. 
13 36 K. 

2 00 Ceza 
3 07 B. 

12 15 ~ 
1 82 Ceza 
2 79 B. 
2 90 K 

58 B. 
12 65 K. 
1 90 Ceza 
2 91 B. 
2 28 K. 

46 B . 

1177 

2/25 

2/26 

2/31 

2/37 

2/38 

2/39 

2/44 

2174 

2175 

2178 

~/82 

2/64 

Hocapaşa maliye şubesine 934 ve 935 mali yıllan için kazanç vergisinden borçlu olup terki ticaret eden yukarda isimle-
ri ve eski İ~ yerleri vergi miktarları yazılı bulunan mükellefin yapılan tahkikatta yeni ikametgfill adreslerinin meçhfil kal
ması dolayısile vergi ihbarnamelerinin bizzat tebliği mümkün oimamasma binaen hukuk usul mahkemeleri kanununun 
141 ve 144 üncü madde!erine tevfikan nan yoluyla tebligat ifasına lüzum görülmüş olduğundan yukarda yazılı matruh ver
gilere tcrihi ıır.ndan 30 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde kat'iyet kcsbedeccği tebliğ olunur. (2566) 

SALONUNDA 
ki sene evvel muhterem eehir halkmm pek büyük ralbetini kazanan ve 

kere yalnıı on bq gün için angaje edilen 

RAKS KRALIÇESi 

MELiHA SELMA ve 
SJDJKA ŞAMiYE 
Tel: 43778 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bUtUn 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, milrekkebin 
ceplerine akma1I11dan, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yeclne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi ta9dik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı milrekkebli 
kaılemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halla 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutanmıtır. 
TIKU ucu aıın
mu, bol mil
rekkeb ahr, 
kuvvetli 

Asık bırabl· 

dıiı halde her ne· 
ıekilde durursa dur

ıun milrekkeb akmu Te 

kurumaz. TIKU en saclam 
ve en kullamılr mUrekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yqil, mavi ve kınmn 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde aaynm. FiatI 3 liradır. 

Depoıu: Havuzlu han No. 1, fıtanbut 

baaıhrsa 

3.4 kop
ya çıka
rılabilir. · Taıra1a poıta ile pnderilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Ma1Jıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 
-- --- ---- ------------- -- -------- - - ---- -- ----- - -- ---- -- --- - -~------ - -- - - - -- -- -- -- ~ -- -- --------- - ----- - - - --- -- ---------- - - ------ ---- - --- -- -------- - - -- ---- -------- - --

• 13S AARKTZ Dö POM11ADtm 

- D'Assas ... On heıinci Luiyi kur
tannak vazifesini üzerine aldı, öyle . , 
mı ... 

Jan, birdenbire dogruldu dehJet ve 
heyecan içinde soluyarak: 

- Kralın mevzuubahs olduğunu si
ze kim söylüyor, dedi. 

Mösyö Jale, omuzlannı silkti ve gü
lümsiyerek: 

- Çd.:uğum, dedi. Sizin küçük ev
<leki bütün maceralannm biliyorum ..• 
Fakat, bu haizi ehemmiyet bir Jey de· 
ğil... Faltat ,şunu lutfen tekrar edin, 
demek siz §Övalye d'Asaası krala gön
dC"rdiııiz, o da bunu kabul etti öyle mi? 

Madam d'Etyol tekrar etti: 
-Eveti 

Mösyö Jak bir kaç dakika, düıürtce
~ kaldı ve nihayet içini çekerek J(>yle 
düıUnciü: 

-Demek aıkm feragati nefiı ve ıaya
nı hayret f cdalcirlddara kadir olduğu 
~grudur, öyle mi? A!ı r bu iki çocu
gun samimiyeti bana, bir çok nazırla
~ gizl~ kapaklı iılerinden daha büyük 
bır endiıe veriyor. 

Jan, titrek bir sesle devam etti: 
- .Möeyö, eğer mösyö d' Anum kra 

h. görüp görmediğini bana ıöylerse
~~z •• ~ karır yaptığınız cebir ve tazı. 
yiki ödemit olursunuz r.. 

- Demek, bu kralı bu kadar ıeviyor-
aunuz öyle mi? 

Jan, sadd.:e: 
- Bütün ruhumla, dedi. 
- Şu halde endite etmeyin madam. 

~~yö d'Asaasm krah görüp g5rmedi
gmı bu anda bilmiyorum. Fakat size t
•a. ~amuı~ yemin ederim ki -ve bu ye
mını nadırcn tekrarlanm- kral hiç bir 
tehlikeye maruz değildir. 

Ch !an, sevinç ~inde ürpererek bağır-

. - Kral, hiç bir tehlikeye maruz degil f.. 
• - ~att~ .sizin terkettiğiniz eve gitse 

bile hiç bır tehlike ile kal'IJl&fllllYa-
~ 

jan baıını elleri araıına alarak mırıl· 
da:ıdı: 

- Oh 1 Bu neyi ifade ediyor 1?? 
- Şunu ifade ediyor ki, çocuk orta· 

da hakikaten bir tuzak vardı, fakat bu 
krala değil, size krulmut bir, tuzaktz .• 

- Bana mı? Bunda kimin menfaati 
olabilir? 

- Krah seviyorsunuz, değil mi? 
-Size ıöylemittim: bütün ruhum-

la! • ._ 
- Pek ili kralı baıka bir kadın da 

sevemez mi? 
Mösyö Jale ona dikkatle bakarken, 

J aa da kalbinden zedelenmiı cibi 1&• 

rararak minldandı: -
- Baıka bir kadmf .• 
Mösyö Jak devam etti: 
- Ve bu baJka kadın da sizin cuy

duğunuz hisleri duysa; sizden daha 
cüretkar, daha azimkar, daha atılgan 
olsa, sizin yerinizi alsa! Dünyanm 
muraflanru yaparak hizmetçiniz Süzo 
nu ele geçirse ve hattı sizin karşınıza 
çıba! ... 

Jan, korkunç bir çığlık kopardı: 
- İmkan yok, buna imkin yok, bu 

bir alçaklıktır. 
Möıyö Jale: sözilnü tamamladı: 
- Bu kadın .Ui firara ~ahrik et.e., 

ve rahatça kralı bcklemeğe baıtasa f .•• 
Jan: 
- Korkunç, korkunç r .• 
Diye kekeledi. Mösyö Jak da onun 

t:lJerini tutarak devam etti: 
- Dahası da var l Bu kadın krala 

sizin kendisini beklediğiniz tıuıuıun.cU 
haber göndermiıtir. 

-Ah, yarabbim l Çddıracağım ! .. 
- Ve kral, duyuyor muıunuz, bed-

baht çct.:uk, kral ıizi orada bulacağını 
zannederek oraya gitti f Kral evveli 
lr:zdı r.. Sonra ... 

Zavallı genç kadın inler gibi bağır• 
dı: 

- Bitirin söziinüzü r 
- Sonra, güzel ve cazib kadının ken· 

eli.sini eevaiğini görerek afktti. Y.e aia 
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onu nasıl ~urtaracağıruzı OJ§Ünmekle 
geçirdiğiniz ıeceyi, kral ..• Onun kolla• 
ıı arasında geçirdi!. • 

- Buna imkin yok! .. Bu imkanıız
C!ır, diyorum size r •• 

- Neden irnkinsız olsun? .• 
Jan ruhunun aaflığınôaki b:iyülc 'bir. 

emniyet ve itimadla bağırdı: 
- Çilnkü,)ual beni aeviyor! .. 
Möıyö Jak bir kaç dakika tereddüt 

tder göründü. Kim bilir, belki de Ja· 
nın kalbine müthit bir darbe indirdiği 
için nadimdi. 

Fakat, merhametsiz ve korkunç po
litika. bu hiıse galip gelmiı olacaktı 
ki devam etti: 

- Demek kralın geceyi o ev4e ge
çirdiğine inanmıyorsunuz, öyle mi? 

- Hayır, hayır. Kendi ıukutuma i· 
nanmayı tercih ederim r 

- Şu halde, onun bu eve bir defa 
daha döneceğine btmbütün i • 
nanmamanız lizım değil mi ? 
Bilhassa ki mösyö d' Auas onu bu evde 
bir tehlikeye maruz olduğundan ha
berdar etmiş bulunuyor... Şu halde ço
cuğum, bu akpma kadar sabredin .•• 
bu bir kaç &aatlik bir meseledir. Yalnız. 
krahn sizi sevmediğini: ve hiç bir za• 
ınan sevmemiş olduğunu değil füat si 
zi istihlif eden kadını .• Kontes dü Bar
ri yi sevdiğini ıize iıbat edeceğim!.. 

Bu sözler üzerine mösyö Jak deh~t 
içinde kalan Janr olduğu yerde bıraı. 
karak, çıktı kapısına dogru değil fakat 
yanda.ki odaya atıldı. 

Bir kaç saniye müddetle Jan, goliç· 
lükle nefes alarak, pJkın durdu ... Son 
:a, kendisini tophyarak: 

- Ah l diye mınldandı. Bu a.damın 
her ıeyi izah etmesi... Her §eyi an· 
latması lazımdır l Kral beni sevmiyor r 
Bu kadın, bu Jüli... Kontes dil Barri 
mi? Ne münasebet! Onu elbette, bU. 
tün h.tıkikati söylcmiye icbar ederiml.. 

Meçhul adamuı girdiği odaya koıtu. 
Hiç kimseyi görmedi... 
:Apartmıanın her tarafını aradı, tara- 1 1 

dı ... 
:Mösyö Jak ortadan kaybolmUftul •• 
Ma.yö Jak, tüpbeaiz, duvarlar ara~ 

ımdan aİzıp dıpnya çıkabilecek mayi 
bir mahlCık değildi: Sadece, d\IV&l'Jar.. 
da. o devirde bir çok evlerde oluiu ci· 
bi g\zli kapıla.ır vardı ki, mCSwyö J* da 
cradan girmiı ve yine oradan çıkıp &it 
miıti .•• 

Bu müthiı ve kudretli adam, Janla 
görüştükten iki saat eoara Uç milblm 
ıey biliyordu: 

D' Alıılas kralı görmeğe muvaffak ol· 
mtl§tu. 

Şövalye tevkif edilmiıtLı 
Kral, küçük eve tekrar &itmefe 1dfo 

rar vermi§ti. 
Mösyö Jak, bunlan öğrenince kara· 

nnı derhal verdi ve akıam aat onda. 
hep ayni gizli yoldan Janm b.rpama 
çıktı. Genç kadının biraz öte l>eri ye
meğe razı olduğunu ve mlltıemadiyen 

ağladığım hizmet~den öirenm.ittf. 
Filhakika, onun sarardığını, çehredo 

nin mustanp bir hal aldığını ve (Özle
rinin, Adeta mukadderattan merhlmet 
dilendiğini gördü. 

Mösyö Jakın çehresinde merhamet 
ifadesi belirdi. • .. 

Fakat, söylemiı oldufumuz veçhi. 
le bu müthiı adam, sonuna kWr ıit 
meğe karar vermiıti. Bunun için ya 
vaJÇa sordu: 

- Madam, beni tekip etmefo rut 
mısınız?.~ 

Jan büyük bir metanetle cevap ver 
di: 

- Hazırım. 
Bunun üzerine genç kadın C!erbal 

mantceunu giydi ve mantonUJ1 bqlı

ğmı kafasına örttü. Bu tedbit möe
yö Ja.ka JÜpheaiz kifi ıörünmemit ~ 
lacaktı 1ci, ıiyah kadifeden ~ bir. ' 
maske de verdi ve Jan htç bir ter fllr• 
lemeden bu maskeyi yüzüne örttU. 

Mösyö J ak da geniş mantosuna bit 
ründil ve o da yüzüne maske faktı. 

Sonra, kolunu Janaı tabiin eıt't!I Jlıe. 


