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Müttefikinıiz Vugoslavyaya gitnıek üzere 

Başvekil b~ sabah şehrimize geld 
Varın akşanı 

..... -

Hariciye Vekili ile beraber 

Belgrada gidiyor ı 
Bu ziyaret, Vugoslavya ile dostluğumuzun kuvvetini ve Balkan 

antantının büyük kudretini bir kere daha dünya efkarı 
omumlyeslnln gözll Unüne koymağa vesile teşkil edecektir 

Maliye Vekili de 

Başve1\°il iTe Hariclye ve Maliye Vekillerimiz llayaarpaşa'da .. 

Alnıanya 
Çekoslovakya meselesinde 

ltall}anın tavassutunu 
kabul etmilJecek 

Göringin gazetesi: "Südetler meselesi ıtalyayı 
aUlkalnndıran bir iş haline gelmiyecektir,, diyor 

Hitlerle Musolini Balkanlarda 
nüfuz mıntakala rı iş~ni de 

ğörüşüyorlarmış 

bu sabah geldi 
Yugoslavya Başvekili ve hariciye na

zırı EkseHlıls Stoyadinoviçin bir müddet 
evvel Ankaraya yapmış olduğu. ziyareti 
iade için Yugoslavyaya gitmek üzere 
dün Ankaradan hareket eden Ba~vekil 
Celal Bayar ile hariciye vekili Dr. Tev
fik Rüştü Aras bu sabah eksprese bağlı 
hususi vagonla şehrimize gelmişlerdir. 

_... Dcv:ımı 12 incide 

Sivil halkın 
bombardımanı 

Çin tarafından 
protesto edildi 

Cenevre, 7 (A.A.) - Çinin daimi 
mümessili Ko~ tarafından Avcnola tev
di edilen bir notada 27 - 10 • 1937 dc:n 
beri Çinde sivil halkın marus kaldıfı 
bombardımanlar ve Japon kuvvetlerinin 
sair gaddarane hareketleri zikredilmek
tedir! , 

Sonuna kadar mücadele ••• 
Hankeu, 6 (A.A.) - İcra konseyi 

ikinci reisi general Şang - Çung, şu 
beyanatta bulunmuştur: 

''- Japonya, Çine karşr olan politi
kasrnı değiştinneldikçe, Çin kat'iyyen 
sulbü düşünmiyecektir. Mareşal Çan. 
kayşekin idaresi altmda, Çin en büyük 
fedakarlıklara rağmen, tam hakimiyeti 
garanti eden bir sulh elde edinciye ka
dar mücadelesinde devam eyliyecek
tir.,, 

ispanyadaki 
italyan 

lejyonerıe·ri 
Franko bunlardan 

pek memnun 
görünüyor 

Burgos, 5 (A.A.) - Bir İtalyan ga
zetecisini kabul eden başkumartdan 

Franko "Lejyonerlerin askeri fazilet -
terinden sitayişle bahsetmiş ve Musoli. 
liniyc krırşr hayranlık duyduğunu,. söy
lcmi}tir. 

Kastellon bombalandı 
Bars:oıon, 6 (A.A.) - Frankist tay

yareleri diir. Ca.stellon'u iki defa bom· 
~ Dcv:ımı 12 incide 

Atatiir7.=, ıovvc1ki gün1cü pezintileri esnasında ııığradıklarıı 'J.,-üçük Ül1dü • 
evinilc lıC?n§ireleri bayan Makbule, profesör Afet ve küçük Ülkü ile bera 

Atatürk'ün gezintiıer 
Geçirdikleri gripten sonra hekim tavşiyesiyle bir müddettenberi 

istirahat cbnekte olım Büyük Reisimiz Atatürkün evvelki gün Anbrada 
bir gezinti yaphkfo.nnı yazmrıtık. Atatürkün bu gezintisi, o gün kendi-

lerini görenler tarahndan, bir anda Ankaraya yayı)mıt, sevgili reislerini 
tekrar tam sıhhat ve tıeş'esiyle, aralannda bulmak, bütün halk için büyü)( 
bir ibayram sevinci te~kil etmiştir. Bu sevinç, dünkü gazetelerle gezinti 
haberi lbildirildiğindenbcri bütün Yatandatlarmuzın müıterek hisleridir. 

Kuleli lisesinin 
"Harbiye,,ye kazandırdığ 
kıymetli gen~ler 

Bugiio kendilerini yetiştiren mektepten ay 
rılmaları münasebetile merasim yapıyorla 

sonra mektebi iyi derece ile bitirenlere 
mükafat vcrilccktir. Bunlardan sonra 
geçit resmi ve spor hareketleri yapıla
caktır. 

Bu münasebetle Kulelinin bu seneki 
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Sü,µısa 

Belgradda 
Bqba.kanımız sayın Celfil Bayar, 

Dr. Tevfik RUştll Arasla birlikte bu 
ak§alll Ankaradan ve pazar günU l&
tanbuldan Belgrada hareket edecek
tir. Seyahatten maksat, Yugoslav Baş 
vekili Dr. Milfuı Stoyadinoviçin vubat 
ayı içindeki Ankara ziyaretini iade 
etmek, TUrk~e ile Yugoslavya ara
sındaki sevgi ve dayanışmanın sarsıl
maz kuvvet ve samimiyetini bir daha 
tebarüz ettirmektir. 

Bu sevgi ve dayanı§ma ,hatırası 
Yugoslavlar için mukaddes ve müeb
bet olan kral Aleksandrla, Türk mU
lctJnln kurtarıcısı olduğu kııdnr, bU
tün tarih boyunca onun rehberi ka
lacak olan Atatürk tarafından kunıl
mu§tur. Sadece bu şehadet, aramızda-

' ki doetluk ve ittifakın, memleketleri
mlzin tabii menfaatlerine ne kadar 
uygun olduğunu isbat etmeğe kafi ge
lir. O gUndenberi gelip geçen hadise
ler ,Türkiye ile Yugoslavya münase
betler! arasında en ufak bir tezad de
ğil, bilfilds tam bir ahenk ve iştirak 
olduğunu göst<.'nni§tir· Balkan antan
tı, orta. Avrupadnn Irak ve 1ran hu
dutlarına kadar, ndeta bir kıtalık böl
ge üzerinde, 60 kilsur milyonluk bir 
barı3 ve emniyet blokuna vücut ver
mi§tlr. 

Ayni bölge, uzun zamanlar, münf e-
rit veya umumt harp tehlikelerinin 
ba~lıca kaynağı fdf. Birbirleri ile mU
nasebctlcrlnln tek esası düşmanlık ve 
rakiplik olan bu milletler arasındaki 
yeni rabıtanın kuvvetini ifade etmek 
için dostluk ve tesanüt tabirlerini 
hafif bulmaktayız; kardeşlik ve itU
fak kelf melerini kullanmaktayız. Her 
tUrlU f e.13at ve tahrikler ,yorgun ve 
ümitsiz düşerek, bizi takip etmekten 
vazgeçmiştir. 

Marsilya faciası ile ağır bir tali 
darbesine uğrayan Yugoslavya , naip 
prens ile Başvekilinin basiretli ve 
kudretli ldcıresind~ birlik ve istikra
rını eweıa korumue, sonra kuvvetlen 
dirmlg ve artık hiç kimsede şüphe 
bırakmayan bir fnki§afa mazhar kıl
mı§tır BugUnkU Yugoslavya, orta 
Avrupa ve Balkanlar muvazenesinde 
bqlıca amillerden biri olmuştur. 
Dost ve müttefik devletin ileriye doğ
ru bu devamlı ve emin tekAmillUne 
eahit olmak. Tilrkfye için her zaman 
husus! bir bahtiyarlık te3kil etti. Bu
nu söylerken, diğer dost ve milttefik
Ierimizln de fikirlerine tercUman ol
dufumuza ~Uphe yoktur. 

Milletlerimizin §Uunına kadar işli. 
yen yeni tarih! hakikat, Balkanlar. 
parçalanmasının hepimiz tein müşte
rek bir f el!ket olduğundan ibarettir. 
Hepimiz milll hUITlyetlerimlzin sahi· 
blyiz; Ulkelerimfzde mUstakil ve ha
kimiz; hepimiz say, bant ve emniyet 
davası peşindeyiz: Balkan antantı, 
milletlerimizin bu kadar mukaddes 
kıymetleri mlldafaa etmek hususun
daki karar ve iradelerinin timsali ol
muştur. 

Anknranm selfun ve eevgisinl Bel
grada götüren B~bakannnızı ve ar
kadaşını, hllımetle uğurlayalım. 

Falih Rıfkı Atay 

Bir Ftansız 
fi osu 

Llmanlarımıza 
dostluk ziyareti 

yapacak 
Parfs, 6 (A.A.} - Pöti Ptırlziyen 

gazetesinin bildirdiğine göre, Fransa. 
nın Akdeniz filosu yakında bir dost
luk ziyaretinde bulunmak Uzere Mısır 
Tilrk • Yunan ve Yugoslav limanları
na u~ayaca.ktır 

B ö ır ca dl c§l liifil 
lUI Y lk UI V lUI lUI fil l6!I t fllil °lUI ~ 1 

22 senedenberi .. ' .. .. gozunu 
• 

yummamış 
Si ırk cıırelkt ?S>ırDeırı onu vahşi hayvaınna~ır gibi 

Agm aınuar D<aıifa tasını teşhir etme~; 
satuını · aumak Ds\temDşOeır 

Uykunun ne olduğunu unutan adam .. 
1915 senesi haziranının 15 inci günü 
Polonya cephesinde patlayan bir bomba 
ile yaralandı. O gündenberl, artık uyu
muyor. Macerasını bundan evvelde yaz. 
mış olduğumuz bu adamın ismi Pol 
Krendir. Kansı, ve üç çocuiile beraber 
Buda~te civarında oturuyor. Harpte 
harp madalyesi almıı bu eski ihtiyat za. 
bitinin vaziyeti, ıimdiye kadar hiç 
rastgelinmemiı tuhaf bir h!disedir. Bil· 
tün dQnya doktorlan bu adamla allka • 
dar oldular. Ona türlil tarın ilıçlar ver .. 
diler. Fakat il!çlarm hiçbirisi mQessir 
olmadı. 22 senedenberi bir saniye bile u .. 
yuyamadı. 

lste bu adam son günlerde yenidm 
tıb füemini meşgul etıneğe ba§lamıştır .. 
Kendisi Beıline çağrıldı. Orada Alman. 
yanın en meşhur mlitehac;sıslan tarafın. 
dan muayene edilecek .. 

Berline gitmek için Budapeşteden ay. 
nlmadan evvel Pari • Suvar muharriri bu 
~i askerle konuşmuc:tur. Adamcabz ha 
lf n1 gazeteciye şu cümlelerle anlatıyor: 

Gllnde sekiz defa yemek 
yiyorum! 
"Hayatımda gündüz ile gece arasında 

hiçbir fark yoktur. Günün yirmi dört sa
atini sekiz parçaya ayırıyorum. Her Uç 
saatte bir defa yemek yiyorum. 

Bu ~ur«le fastlasıı g~ yirmJ. dört 
saatlik zaman bazan bana pek uzun ge. 
liyor. Biliyorsunuz içtimai sigorta daire
sinde memurum. Sabahleyin daireye gi
der ve orada akşama kadar çalışırım. 

Ak~ üzeri evime döner ve odama ~ 
kilirim. Orada gazetelerimi okunun. Bu 
dapcştede çıkan bütfin gazeteleri a1IYo
rum.. Fakat Macar gazeteleri uzun ge
celeri doldunna~a kafi gelmedi. Fran
sızca birçok gazete ve mecmualara abone 
oldum. Bu da yetişmedi.. fngiltereden de 
mecmua getirtm~~e başladım. Tablt fran 
sızcaYı iyi bildi~imi anlamışsmızdır. 

Yemekten sonra ail~mle beraber odam
da roman okumakla vakit geçiririz. Her 
~it roman okuma~ çok ~rlm .. Bil
hassa ac:kerf romanlarla tarihf romanlar
dan hoşlanmm. C'~yansma d~ ka
nın ve çocuklanm U\ı.tm~b Ri"erler. 
Ren ooat!a bhr \'e colntfY.a De ulrap. 
nm. Hayalen dilnyanm uzak ve pra'let· 

Bastonsuz 
Claha güzeO 

U LUS refikimizde, "bayat ve sıhhat,, 
umwnt ba~lığı altında balkın an

hyacağı bir dille sıhhat makaleleri neşre-
den G. A. fistadmuzın ''Kadınlara bas

ton,. serlevhasını ta5ıyan makalesini o
kudum. Serlevhasmdan "kadınlan neden 
döğelim?,, manasını çıkardığım için. .• 

Makaleyi tamamile okuduktan IOru'a 

kasdettiğim manayı taşımadılını anla
dım. Üstad §Öyle diyor: 
0Bayanların sokakta baston ta~aJan 

~imdi moda olmamakla beraber, kendi 
kendilerine bu modayı çıkaran bayanla
nn ilk gençlikte bulunanlarma baston 
çeviklik ve kıvraklık, ikinci gençliğe gir
miş olanlarına da kibarlık verir. ikinci 

gençliği de hayli ilerlemiş.. mihrabı ye
rinde bayanların ... ,. 

Anla§ılıyor: G.A. nrn kasdı. ''Güzellik 
temin eder,, nasihati altında her ça~daki 
kadm elini bir ~tahta techizdir. Biz ka
dınlan bastonsuz daha gQ.ıel buluru.ı. 

Maamafih hayat güzel ~ylerle dopdo
ludur. Baıan §Öyle düşündüğüm de olu· 
yor: Bu çok güzel seyleri gönnek için 
insan ömrü yetişmez .. Nasıl oluyor da 
benden başkaları saatlerce bu manzara
lardan uzak, yatak içerisinde ölG bir ha. 
hayat yaşamağa tahammül ediyorlar? 

Fakat bütün bunlara rağmen yirmi 
dört saatlik zamanın ıstıraplı anlan da 
var .• Bilhassa ikindiye doğru olan saat
ler .. Ben yalnu bu saatlerde yorguh]u
~u duyuyorum •• Sabahleyin bilseniz 
vakit ne kadar çabuk geçiyor! Saat dört 
te giyiniyor, trenle Budapeşteye gidiyo.. 
nım. Fakat ikindiye d~ üzerime müd 
hi, bir yorgunluk çöküyor.. Saatin 
yelkovanı yüıilmeı oluyor, o vakit bir 
koltu~a uzanıyor. gözlerimi tavana diki
yor ve yanm saat hareketsiz duruyorum. 
Sonra yorgunluğum geçiyor .. Tekrar i§i· 
me baslıyorum. 

Bütün tctl.avilcre rağmen bir til rlü Ben kendimi çocukken görmek hassa-
uyuyamayan adam sını kaybeden bir köre benzetiyorum.Ar 

tık renkleri blribirinden aymuruyan ıa-
lerle dolu memleketlerinde seyahatler ya. vallı nasıl onların kafasındaki inbba· 
panm. Haritaları kopye edrrim. Sonra lannı düşünmek ile kendini avutursa ben 
uzak memleketlerin hayalimdeki manza- de tıpkı onun gibi baian eski uyudukla
ralanru kQıt llzerine çizerim. tarımı düşiinerek uykunun hatırasile a-

vunmak istiyorum. Fakat muhayyilem 
Uyumadan dinleniyorum f her vakit bu intıbalan bana tamamile 
Dolctorların tavsiyesi lli:erine gQndU.ı · canlandıramıyor. O vaklt te mezarda u

Dd sat g~zlerim kapalı olanik otııtmağa zun bir iıyku içeri inde geçteelr gün1erl. 
aliştırt1ı .. Doktorlar bU tavsiyelerini din- nfr dfisünerek teselti. arı;ortım: 
leinezsem günün birinde kör olaca~mı . •• • 
söylediler. Her gece sabaha k~ yatağı • . Bana yapılan bütun tekliflen 
ma uzanır, ve tam iki saat gözlerim ka- reddettim 
palı beklerim. Odamda koca bir dolap bana gelen 

Uykusuz gecelerimden mühim bir par- teklif mektuplarile doludur. Bilseniz ba
çasmı radyo doldurur. Bilhassa Londra- na neler teklif ettiler? Sirk direktörleri, 
nın dans musikisini dinlemeği pek seve- beni sirklerinde vahşi hayvanlar ve ga
rim. Musiki dinlerken hiçbir §CY düşün- rip mahluklar arasında teşhir etmek iste
meme~e çalı~ınm. Fasılasız düşünmek diler. Taştan para çıkannayı bilen bir 
mecburiyeti bilir misiniz ne kadar elim çok adamlar da dünyayı dola~mayı, ve 
bir eeyt.. tnsanm kafasında bir çok fi- her yerde konferanslar vererek hayatımı 
kirler dönüp dolasıyor. Kafamdan bu anlatmayı teklif ettiler. Amerikalılar öl· 
binbir türlü düşünceyi boşaltmak için in- diikten sonra kafatasımı satın almak is-

. san kuvvetinin fevkinde bir irade sarfct- tediler .. Fakat ben bu tekliflerin hiçbiri-
meğe mecbur oluyorum. sini kabul etmedim. Benden bahsoJun-
Kafamı fikirlerden kurtarrna'k için ki- masırn istemiyorum: Sükt1net içerisinde 

tabı mukaddesi okuyorum. Bilhassa Da- yaşamak istiyorum. Kafata!\.l'mı da sat
vudun menkibelerini daima tekrarhyo- mak arzusunda de~llm. Öldükten sonra 
rum. Sonra onlan ezbere tekrar ediyo- toprak olmak inc:an için. en hoş netfce-
rum. Bu maddeten hem de manen heni dir. Bunda. geldiğimiz meçhQle dönme--
dinlen.diriyor. rıiTt zevki var! ... 

OUtü, 
öldıUırlUıır mltlı ? 

G EÇENLERDE bir gazetenin mah
keme havadısleri arasmda gözüme 

ilişti. Bir l"UllC:iura boyacısı kans.ıru hı· 
çak]ryarak öldürmüş. Devam eden mah
kemesinde evlenme dairesinden gelen 
cevap okund~ zamanda boyacının ev
lenmek için müracaat ettiği, fakat, ev
lenme muamelesi yapılmadığı bildiril
mi~ HAkim sormus: 

- Sen bu kadınla evli değilmişsin, ne 
dersin? 

Suçlunun cevabı şu: 
- Benim böyle eeylere aklnn ennei 

Evlenme işini kanm (!) takip ediyordu. 
Ben evtendi~mfrl bitiyordum. 

Bovacmm verdiği cevabı okumazdan 
evvel. bir ölO "bir bac:ka!=•nt öltiürchillr 
mi? .. diye dü!j{inmüştüm. Meğer kendisi 
daha ölmemişmiş. 

}$. 

isminde 
aramana . . 
B lR ajans haJ.;>eri. La Havan'da bir 

kadının bir batında yedi çocuk 
dünya} .. getirdilini ve çocukların hepsi 
nin de al oldulumı kaydediyor. 

• 1 

~ t • ~ i • • ' • ' 1 ~ ( ,, 

Bir batına yedi çocuiun nasıl sı~dığı
ru şöyle bir tarafa bırakalım, şimdi, dok
torlar, bu kadına harik'UJA.delik vasfını 

veren sebebleri anyacaklardır. Şimdiden 
bildirelim ki bu araştırmalan beyhude
dir. Bu kadının yedi çocuk dünya)'a ge
tinnesfnin sebebini ben kadmm isminde 
buluyorum: Rafaello KAZANOVA 

)#.. 

Köpe~ıesma 

B lRlSlNE: ••tnsantaştı ve köpek!* 
tf.,, dediliniz zamanda biınu nasıl 

bir maksatla sôylediliniıi kolaylıkla an· 
lar, insanlaşmanm, daha insan olmak; 

köpekleşmenin de düşkün, izzeti nefis sa
hibi olmıyan manalanna geldiğini bilir
siniz.. Fakat ''köpekleşme,,yi hakikf bir 

köpek için kuJlanırsaruz gene ayni ma

naya· mı gelir: Hayır. Bu köpeğin hakik
ki bir köpek olduğunu anlatır. 
DOşününOz: 

Bulgaristanda bir köylü, köpeği için 
bir piyango bileti almış. Tesadüf bu yı 

tam 200.000 leva kazanmış. Köpeğin sa
hibi bu kô.pekleşen köpeği §İmdi Sofyaya 

götürüp teşhir edecekmiş. 
tnsanlann köpekleşmesile • . hayvanla

nr, köpe]de§meSi ammıdaki bu farkı bu 
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Celal Bayar BeJgrat 
yolunda 

A SIM llı, başuekillmizln Yu11oılao ba,.. 
vekilt Stouadinoviçe uapaca4ı tadel 

zluarclln ehemmiuetinJ tebarilı ettlriuor. 
Son gQnlerdı orta Avrupa vazluetine dalı: 
milhlm kararlar alrrıan küçQk antant kon.. 
f eraruından ıonra iki baıvekilln uapacak • 
ları konu1111alara huıaıl bir ehemmiueC 
pumek 11er.lndedlr. Kuran Baımaharrlrl 
dluor ki : 

"Hatırlardadır kf geçenlerde Bıılkan e. 
konomik konseyi ile birlikte Yıldız salon. 
larında toplanan Balkan basın birliği kon. 
greslnde Yugoslav komitesi reisi ve Ava. 
in nJan~ı direktörü Yuvanovlç Balkan an. 
tanımı bi.r hvJcre, bu antanta dahli olan 
dört devleıten her birini de bu lıı\•Jçre
nln birer kantonuna benzetmişti. Sayııı 
ve idealist meslektaşımızın ince bir zekl 
eseri olan bu teşbihini beynelmilel ı;iyasct 
bakımından tamamlle bir hakikat olarak 
telükkl etmekte asla hata yoktur. Nitekim 
Balkan anlnntı daimi konseyinin son An. 
kara toplantısı bunu men isbat etmiştir. 
Bir kaç gün sonra Belfıratta iki hükömet 
relıi arasında cereyan edecek olan konuş. 
malann netice&I sene bu hakikati hiç şüp 
hesiz teyit edecektir. · 

"Ekonomi aahasına gelince bu noktada11 
kısa bir zaman )cinde ne bnyQk terakkller. 
tahakkuk etmifllr. Bu terakkller cilmlesha 
den olarak bugünlerde Yugoslavyanın Ad. 
rlyatlk aahlllndeld Suşak limanı ile Kara.. 
deniz sahilinde Romanyanın Köstence 
Umanı arasında lşlemele aç,Jıcak ol•n Yu 
ıoslav deniz nakliyat postaları ııasterile. 
bilir. Zira bu 'l>ostalar Balkın memleket
leri arasında do#rudan doğruya bJr deni:s 
Ucaret nsıtası olacatı gtbl bu memleket. 
lerln turistlerini Adriyatİk denizinde Duo 
rovnlk ve Dnaç, Split, adalar denizinde Pi 
re ve lzmir, Marmarada lstanbul, Kanıde.. 
nlzde Varna ve Burıu gibi Turizm mer. 
tezlerine ıl>lflrecektır. Ve yalnıı Balkan 
memleketlerlal blrlblrlrlne lkUsadl r:ıbı.. 
tatarlı bağlamakla kalmıyacak, bu memle.. 
kellerdeki muhtelif ırkJan ve milletleri 
birlblrlerlne daha ziyade yakJaştırnc:ııc_ 
daha ziyade biribtrlerinl tanıtarak sevdir .. 
mele hizmet le edecektir. 

Huldsa Balkan birliği fikri bugün artı~ 
bir hayal olmektan ç1kmıştır. HergQn en 
anrauı adımlarla ha)tkııt yolanC!a llerle.. 
m_ckt~dir •• ~ .. .., 

· Bugün Bilkan antantı devletler1ıılıı ba. 
şında bulunanlara medyun oİdu{lumaz ba 
guzeJ ve mesut neticeyi yalnız Balkanlar 
için deJlll, dilnya litllhu için de bnyük bir: 
kazanç olarak seltıml:ımnk hem vntnn sc 
verllk, hem de lnsnnhk vazifemizdir • 

* TAN -
Maşallah Hidrellezimize 
F El.EK uazıuor: 

"Eskiden Hıdırcllezde her taraf yeşil. 
llk, alaçlar çiçekle, kuzuların bir kısmı 
cayırda bir kısmı fırında olurmuş. 

DilnkQ Hıdırellezde de kuzular fırında 
imiş amma ısınmak için gitmişler. Bu mü 
nnsebctle itiraf etmeliyiz ki; bu b:ıhorda 
sıcaktan şlkAyet edemeyiz. Mevslmln hak
kını yemlyellm, do#rusa ıerln geçti, No 
terledik; ne kuraklık yilziı ıördilkl · 

Kulaklan çınlasın, Pap KA.zım dostu .. 
muz demlryol gQzerıAhındı bir ıehrln h~ 
ledlye reisini liyaret ederek kendisine 
demiş ki; 

- Bilhassa ıatılllnbl tebrik lcln gel. 
dlm. Bu kadar zamandır 4ehrlnlr.den ge
Jlr ıecerlm. Yazın bir damla çamur, kışın 
bir rerre toz sl\rnıedfm. Aşkolsun 1 

Onun ılbl biz do bir zerre toz if5rmc. 
dlllmlx bu bahar mevsimini kutlulamah
)'lr, 

Valdem der ti: 
- E!klden Hıdırellezde knıular fırında 

fken kar yaAmış imiş. Dua edelim ki; şlm 
dl Myle bir 4ey yok. 

Arkadaşlardan biri bu a5ziımQ işitince: 
- Buna ıaten lmkln yok, dedi. Ve izah 

etli: 
- ... çOnkil kumlar akıllandılar. Fın

na Jlrmlyorlar. Fınnlarda mercimekten 
yer kalmadı. 

GQJOştfik. Kalın paltolarımm giydik, 
ııcak odadan çıktık. Ben bir kapalı trıım 
vaya atladım. Bir aralık, kapı bir parmak 
açık kaldı. Hemen yolcular: 

- Yahu 1 Şu kapıyı kapayın! Hasta ol~ 
ca~u:! diye ha~ırdılar. 

Biletçi de: 
- Hıdırelleıde knpı ncıhr mı bayım' 

diye bu işi yabnn ~·okuya lıU nth. Eve 
gittim. Kıpkırmızı pencerelerlle bana a. 
ley eder ı;:lbi bakan snlamnndıradn cllcrt
ml ısıttım. 

Hıdırellcı dire eskiden bir sayılı ı::ün 
varmış, şimdi onu ela buzdolabına koydu. 
tar. Rayatlamasın diye!,, 

dakikaya kadar düşünmüş değildim. Ta
li, köpeklerle insanların köpekleşmelerini 
bile başka şekillerde ortaya koyuyor. 
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:Havata ...................... 
Yeni bir seri 

C ZERiNDE bir numara ~ıyan ki· 
taplar bilmem daha kolay mı sürü-

1 üyor? Ö}1e olacak ki kitapcılammz, son 

zamanlarda, seri halinde ne§riyat usulü· 

ne rağbet ed,iyorlar. Doğrusu ben, şahsan 
böyle şeylerden h~lanmam: bir seyahat

name ile tariht bir romanı, Voltaire'in 

bir hiki~·esile bir cinayet romanını yan

yana koymağı aklım almıyor. Muhtelif 

kıymetleri biribirine kanştmnak insana 
bir tuhaf geliyor. 

Fakat bu benim ~ bir hi·dm. 
Dünyanın her tarafında böyle seri ha-

linde neşriyat var; milyonlarca insan o 
kitaplan alıp seve seve okuyor. 

Kanaat kitape,; de yeni bir seriye 
başlamış: Ankara kiitüphanesi. Birinci 

numarası çıktı: meşhur Robinson Cru

Mayıs içinde bulunmamıza. rağmen, havalar hala bozuk gidiyor. Bu 
vaziyette bu .sene ilkbahar göremiycceğimiz anlaşılıyor. Çjlnkü ha.ziran1a be
raber doğrudan doğruya yaza girmiş olacağız. Maa.ınafih ha va bugün düzel· 
digi için Umitli olabiliriz! 

Dün, Hiderellezdi. !stanbulun eski bir adetine göre, her sene Hiderellez.. 
de halk KAğtthane çayırına giderek ağa.~lar altında eğlenir, yer, içer, dere. 
de sandallarla gezintiler yapardı. soe ( 1). Beyaz bir kfığıt üzerine temiz 

basılmış, resimleri fena değil. Koleksi· 

yonun rağbet görüp çabuk zenginl~me- P"" 

sini temenni ederiz. 

~ IE IHI ü IR. ID IE VE 

Halbuki, dün hava, Hidcrcllez günlerinde ender görünen bir vaziyette ka
palı \'C yağışlı geçti. Bu yüzden Kağıt haneye kimse gidemedi. Yalnız öğleden 
sonra, hava düzelip, güne§ açtığı için halktan bir kısmı vapur ve sandallarla 
Kağıthane dereseinc giderek eski tea nıUJU yerine getirdi. Fakat bu sene Ka4 

ğıthane o kadar te.nha idi ki ortada, eski Hiderellezleri hatırlatacak hiçbir 
eğlence görünmiyordu Halbuki (resimlerde görUldüğU gibi) geçen sene ayni 
gün Kağıth:ıne epey kalabalıktı. 

IMllE IMllL IE I~ IE l T IE Böyle bir kitabla başlanılmı~ olması 
hayırlı bir allmet sayılabilir: Danlel de 

Foc'nun eseri lliada gibi, Don Kişot gi
bi dünyanın en güzel, en mühim kitap

larındandır. Çocuklara da okutulduğu 
için birçok kimseler indinde itibarım 
kaybetmiş olmasına bakmayın: onu bir 
çocuk kitabı sananlar ekseriya ne de

diklerini bilmiyen kimselerdir. Robinson, 

çocuklara da okutulabilecek, hatt! oku

tulma!ı l&znn, büyük eserlerd~ndir. Za
ten çocuklara mahsus addedilen güzel 

eserlerin - belki Alice in Wondcrland 

mGstesna - hiç biri ~ar için yazıl
mamıştır: i~te Gulliver, i~te La Fontaine' 
in §İirleri. 

Asri antrepolar 
Komhane antreposu 
inşaatı tamamlanıyor 

Istanbul liman idaresi tarafından ge
çen sene yıkılan Mumhane antrepola
nnm yerine inşa ettirilmekte olan asri 
antrepoların esas inşaatı bitmi§tir. Bun 
dan sonra antreponun sıvaları ile tel böl
meleri yapılacak ve Avrupadan getirtilen 
bQyük yük asansörleri konulacaktır. 

ihracat mallarımızın 
deniz navh.inları 
üzerinde ihtikar 

Dağılmaz cam 
Otomobil ve otobUs

lerl n hepsine 
takılamadı 

Otomobil ve otobüslerin hepsine dağıl
maz cam takılmaSI hakkında belediyece 
verilmi~ olan kararla verilen mühlet bun
dan evvel iki defa uzatılmıştı. Piyasada 
dağılmaz camın kafi derecede bulunma
mamıdan dolayı yeniden verilmesine 
mecburiyet hasıl olan bu mühletlerin so
nuncusu da bu ay nihayetinde bf tecektir. 
Haziranda başlıyacak olan muayeneye 
otomobil ve otobüslerin dağılmaz cam 
takmış olarak girmeleri lilzımdıt: 

Bu ilk kitabı Yaşar Nabi tercüme et

miş. Okumadım; fakat tüikçesinin temiz. 

!iği hususunda Yaşar Nabi'ye itimat e
debiliriz. Fakat, bittabi, bu kitabı kaU 
bir tercüme sayamayız. Bir kere asJmdan 

değil, fransızcasmdan çevrilmiş. İkinci, 
üçüncü derece muharrirler, eserler için 
terdlrneden tercilme cab olabilir; fakat 
böyle klAs.ı'Jc kitapıarı, bir devir a~ 
insanlık için bir iftihar sebebi oımu, mu
harrirlerin eserlerini, asıllarındaki gü
zelliği, kuvveti d~dan doğruya tada
rak tercüme etmek IAznndrr. 

Sonra bu tercüme, kitabın haaninden 
belli, eserin tamamı değil, bir hulasası. 
Dilimizde, Robimon'un tam bir tereüme
si lhımdır. 

Fakat bunlan, Yaşar t\abi'}i muahaze 
için söylemiyorum.O, bir sanat eseri vü
cuda getirmek değil, çocuklar için okun

ması tatlı, onların merakmı uyandıra
cak bir kitab tercüme etmek istemiş. An

cak bu vesile ile, bQyük bir 'eserin dili

mize çevrilmesi lüzumunu da tekrar söy
lemekten kendimi alamadun. 

Robinson Crusoe. öteden beri bizde 
Robenson Krüzoe diye anılır; kitaba da 
o ad verilmi~ Fransızlar ''in,, i ''en., (). 

kurlar diye bizim de ôyle telAffuı etme

miı.e bir İngiliz adına İngilizlerin ancak 

bin mü§kü]Atla çıkarabilecekleri ''il,, se
sini kan~tınnağa lüzum olmasa gerek. 

Hiç olmazsa İngilizlerin talif futuna gö

re yaımağa çat~malıyıı. Fakat bu, ayn 
bir dava. ' 

Kitabı okurun. çocuktannııa da oku
tun. 

Nurullah ATAÇ 
(1) 50 kuTUl (Kanaat) 

Romanyadan 1600 
a-ll~men geliyor 

Geçen sene, Romanya ve Bulgaristan 
dan memleketimize nakledilen göçmen-

lerden bir kısmı, kış mevsimi geldiği için 
getirilememi§, bu seneye kalmıştı. Bun-

lardan 1500 Romanyalı göçmen memle
ketlerindeki işlerini o zaman tasfiye et-

miş olduklarından bu sene ilk parti ola
rak sevkedilmcleri karar1aşmıştrr. Bu 

göçmenler Köstenccde sevkedilmelerini 
beklemektedirler. 

Bunun için, iskan umum müdOrlüğfi 
hir ~pur kiralıyarak bu ay içinde bu 
ı:-öçmenleri almak üzere Köstenceye gön
::lerecektir, 

Yeni asrt antrepolar limarumızda ge
çen senedenberi görülen büyük antrepo 
buhranını krsmen k3J1Jlıyacaktrr. Bu 

antrepo ihtiyacı kendisini gittikçe daha 
fazla olarak hissettirmektedir. Yapılan 
tetkikler İstanbul limanı için Mumhane
de yapılan antrepo gibi daha altı büyük 

antrepo yapılsa ihtiyacın ancak karşılan 
mış olabileceğini göstenniştir. Yeni li
man projesinde Saraybumuna kadar o
lan kısımda yeni asrt tesisatlı antrepolar 
yapılması ve ErninönUnden Sirkeciye ka
dar sahilde uzayan eski gümrük ba~O
dürlüğü binasının da büyük bir antrepo 
haline getirilmesi vardır. Liman idaresi 
bugünkQ ihtiyacı karşılamak için Kaba
taşta iskele yanında bulunan tütün depo
sunu antrepo olarak kiralamıştır. 

Hamam 
tar•feleri 

Bahşiş usulll kalkacak 
Hamam ücretlerinin pahalılığı hak, . 

kmdaki iddialar üzerine belediye tarafın 
dan tetkiklere başlanmıştı. Bu tetkikler 
üzerine lstanbul hamamlarında semtine 
göre ayn ayn fiyatlar tatbik edildiği 
görillmQştür. Filhakika, belediye, ha
mamlar için evvelce bir tarife hamlamış 
ise de bir çok hamamcılar bu tarifeye 
riayet etmemektedir. Bundan başka, ha
mamlarda kadınlar için ayrı, erkekler i· 

çin de ayn tarifeler tatbik ediliyor. Bil
farz bazı hamamlar, kadınlara adam ba
şına 12,5 kuruş almaktadır. Buna muka
bil erkeklerden yalnız yıkanma ücreti 
olarak 25 kuruj alrnmaktadrr. Kese, sa
bun ve yıkama ücreti olarak bu para, 
bir ~k hamamlarda 70..80 kuruşa kadar 
çıkmaktadır ki işte ihtikar telakki edi
len bu fiyatlardır. 

Bunun için belediye hamamlarda si
ya.nen tatbik edilecek bir tarife hazırla
maktadır. Bu tarife ~n her tarafın
daki hamamlarda ayni olacaktır. 

Aynca hamamlardaki bahşiş usulünün 
de bir nizama almmast mukarrerdir. Ha 
marn müstahdemlerinden çoğu hamamcr 

!ardan aylık almamakta, bahşişle çalış
maktadırlar. Bunlar, müşteri ham.-ımdan 

çıkarken kapıya ditilmekte ve bahşiş 
ic:temektedirler. Bu suretle ekseriya müş
teriler. hamam ücreti kadar da bahşiş 

vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Çün
kü tellrutlara, kurulayıcılara, kapıcılara 
vesaireye verilen bahşişler on beş. yirmi 
kurusu bulmaktadır. Bunun için ha-• 
marnlardan bahşiş usulünün kaldmlma-
sı düşünülmektedir. 

Kumpanyaların fiyat spekUIAsyonları 
yapmamaları için bUktlmet ciddi 

t edbirler alıyor 
Memleketimizde çatışan ecnebi ,·apur 

kumpanyaları g~ ihracat mevsiminde 
aralannda tröst yaparak navlunları yük 
seltmi§ler ve ihracatçdan müşkül vazi
yette brrakrnışlardı. Bereket versin, hü
ktlmet bu işe vaktinde müdahale ederek 
Yunan vapur kumpanyalarile. mukavele 
yapmış ve ihracat ma11anmızı zamanm. 
da naklettirmişti. llıracat kumpanyalan 
hükQmetimisiıı ba caı1 hanıketi karp
smda tröstü daha fazla deyam ettiremi
yerek navlun fiyatlarını birer birer indir 
mişlerdi. 

lşitiğimize göre, kumpanyalar, §İmdi 
başka bir yol tutturmuşlardır. Harice 
büyük miktarda mallar sevkedileceği gün 
ler tarifelerini elbirliği ile yükseltmekte, 
sevkiyat az olduğu zaman fiyatlar, hü
kllmete verdikleri tarifelere göre indir· 
mektedirler. Kumpanyalar, bu iş için 
muhtelif iskelelerimizin ihracat zaman 
ve vaziyetlerJni kollamaktadrrlar_ Bun
dan başka ticaret anlaşmalarındaki müd 
detleri azalmış ve derhal mal sevketmek 
vaziyetinde olan tüccarların bu sıkışık 
vaziyetleri de istismar edilmek"tedir. 

İhracat tüccarları. vapur kumpanyala
rmm bu )"eni politikasından şiklyet et
mişler, bunun üzerine alakdar makamlar 
işi resmen tahkike başlamışlardır. ihra
cat tüccarlannın iddialan gibi lrumpan
yalann böyle muvazaalı yoUara saptık
tan ve bazı sıkışık vaziyetleri fırsat 
biterek ihracat işlerimize zarar verecek 
emrivakilere ba~vurduklan sabit olursa 

Haliç ştrketl hAIA 
fesbedlleml yor 

Haliç şirketi idare meclisi, şirket ve
saitine belediye tarafından vaziyet edil· 
ınesine kBI'§ı harekete geçmediği için lk· 
tisat vekAleti aleyhine ticaret mahkeme

sinde açılan dava ile istenen 7500 lira 
tazminat talebinin reddedilmesi üzerine 
fena bir vaziyete dü~üştür. Şirketin 
ayni ~ilde belediyeden tazminat isti· 
yen bir davası da vardır. Bu dava devam 
etmekle berabCr şirket idare meclisi esas 
itibarile İktisat veka.leti aleyhine açılan 
davaya ehemmiyet vermekteydi. 
Aldığmuz malQmata göre idare meclisi 

bir defa da Devlet Şurasına müracaat 
etme!< tasavYurundadır. 
Diğer taraftan şirketin belediye ile 

anlaşmak yolundaki teşebbüsleri müsbet 
netice vennemiştir. Bunun için heyeti 
umumiyenin son kararında "icap ederse 
şirketin feshile tasfiyesi yoluna gidilme
si ... " hakkındaki fıkraya uyulmasmdan 
başka çare görülmemektedir. Çünkü se
nelerdenberi devam eden teeşbbüslerde 
muvaffak olun~rr. · 

bunlar hakkında hükfunetçe kararlar a
lmacaktır. 

Diğer taraf tan, memleketin mevzuatı
na çok aykm olan bu hareketlere şimdi
den sonra meydan vermiyecek esaslı ted
birler alınacaktır. Bu arada Deniz ticaret 
müdürlüğü limnlarnnızda is yapan ecne
bi vapurların tarifelerini sıkı bir kontrol 
altında buluduracah'tır. Aynca, harice 
Tiıık posta wpurlariJe .plepllrinin mun
tazam seferler yapacakJan tarihe kadar, 
ihracat mevsimlerinde hfikfunet lrumpan 
yalarile ayn ayn mukaveleler yapacak
lardır. Bu mukavelelerde her cins malla
nmum muhtelif mahreç memleketlere 
ait navlunları ayn ayn tesbit edilecek .. 
tir. Bu suretle ecnebt vapur kumpanya
Jann, ihracat mallarnnızm sevkedilclik
leri devirlerde fiyat spekill§syonaln yap 
malannm önüne geçilmiş olacaktır. 

iskele tlcretlerlnde 
t enzlJAt yapılıyor 
Devlet demiryolları idaresi, şimdiye 

kadar bütün Türkiye dahilinde demiryo
lu §ebekesinde muhtelif vesilelerle tari
felerde ehemmiyetli tenziller l'aptıktan 
sonra gene idarenin elinde bulunan ikin
ci bir kısım işte tenzilat yapmak üzere 
tetkik1ere başlamıştır. Devlet demiryolla 
n, şebekede tatbik edilen fevkalade ten
zilatlı tarifelerle idarenin elinde bulunan 
iskelelerde tatbik olunan tarif el erin uy
ması için iskele ücret tarifelerinde de 
mühim tenzilita karar vermiştir. Buka
rarın ilk tatbikatı da idarenin Mersin is
kelesinde gösterilmistir. 

Büyük bir hinterlAnda sahip olan Mer 
sin iskelesinde tuz, kereste, çimento, de
mir. maden kömürleri, maden cevherleri 
zahire, emtia ve eşya, her c~it ve boyda 
hayvan, motörlil ve motörsliz vasıtalar
dan alman iskele resmi fevkalade olarak 
tenzil edilmiş ve aynca vinç ücretleri de 
indirilmiştir. Mersin iskelesinden sonra 
de-.•let demiryolları şebekesinin sahillere 
ulaştığı diğer iskelelerin ücretlerinin ten
zili de tetkik edilın°~" haşlanmıştır. 

Yapılan tetkiklere göre elan dağılmaz 
cam takmanuş olan otomobil ve otobüs
ler çoktur. Buna da sebeb gene camın 
bulunmamasıdır. Bir taraftan müddetin 
sona yaklasması dolayısile cam fiyatları 
yeniden yükselmiştir. Bu yüzden hazi
ran muayenesi başlayınca otomobil sa
hiplerinin belediye nezdinde teşebbüsle
rinin tekerrür edeceği anlaşılmaktadrr. 
Fakat daimi encümen müddeti son defa 
uzatJrken bir daha temdit edilmiyeceğini 
§art olarak koymuştur. Bunun için bu 
defa dağılmaz cam koyrnryan otomobil 
ve otobüslerin seferden menedilecekleri 
muhakkak görülmektedir. 

:Hake' cWı ~Adlte 
Tüırl!< kızUarınnn 

eaışı sergisi 
Kültür bakanlığı, memleketimizdeki 

bütün kız sanat mekteplerinde, ak:."3Jll 
sanat mekteplerinde ve terzilik mek
teplerinde okuyan ve çalışan J..'Ulanmı .. 
zm el işleri ile Ankarada bir sergi aça .. 
cakmı~. lstanbuldaki mekteplerden bu 
sergiye, her nevi giyim eff3.SJ, §3.pka, 
ev ~yası ve el i~eri olarak sanat kıymeti 
kadar maddi kıymeti de çok yüksek nü .. 
muneler gönderilmiı:. 

Bu sergi, muhakkak ki bir cennet bah .. 
çesi olacaktır. 

El, dünyaya varlığımızın izini bırakan 
büyük ustadır. İnsanın el denilen ve cefa 
çekmeğe mahkfun, bozulan, yıpranan 
fişüyen, kesilen bir azası olmasaydı, ke
milc bir mahfaza içinde saklanmış beyin 
bugünkü insanbat elli bin yıl evvelki 
ceddine benzemekten kurtaramıyacaktı. 
insanın beyni, eli emirlerine hazır bu

lunca iltıhi olmuştur. 
Omür kısa olmasaydı çabukluğu ve k04 

Tabanca mantarı 
fabrikasında yan~ın 

DOn öAleden sonra, Beylerbeyinde ta. 
banca mantarı yapan bir fabrikada infil!lk 
vukuhulmuştur. 

Elindeki fosforlu maddelerle ul;raşmnk
tıa,olıın Yaşar isminde bir kız, birdenbire 
bunların porlanı:ısı üzerine şaşkınlıkla 

fosforlan lczRAhın üstüne fırlatmış ve bu 
sefer de oradaki dolu mantarlar lnrıIAk 
etmiştir. Bunun Ozerine fabrikada bir yan 
gın başlangıcı olmuş, fakat yelfşen flfaJ. 
ye tarafından söndürij.Jmilşlür. 

~ layhğı aranuyacak, büyük bir roma .. 
nı, muharririn kargacik burgacılC 
el yazısile okumağı tercih edecektik, meş 
hur tablolan kopyelerinden tarumağa. 
tenezzül etmiyecek idik, elimizde demir 
asa ayağımızda demir çarık, seddi çini 
görmeğe gidecektik. 

Fabrika sigortalıdır. Tahkikata devam 
edflme.ktedfr. 

Bir genç kızın, kelebek kanatları gibi 
nakı~h gönlünü dinliyerek çektiği ilmik .. 
lerle makinenin hoyrat manivelasına bağ 
h iğnenin işi bir ohır mu? 

Halk edebiyatnnızda krılamnmn el is.o 

I (LUtfen sayfayı çeviriniz}. 

Rqrıt Ekrem KOÇU; 



lÇEROE: 
• LEHİSTAN mllll bayramı milnasebeli. 

le relsicumhur Atatilrk Ue Polonya reisi
cumhuru Mosclkl arasında telgraflar teati 
edilmiştir. 

• VALlI'>E hanının yıkılmasına devam 
edilmektedir. Bu iş haziran sonuna kadaı· 
bitecek, ondan sonra, hanın arkasındaki 
dükkAnlıırın istlmlAklne başlanacaktır. 

• YANGIN mushıklarının arttırılmasına 
karar verilmiş ve bir komisyon kurularak 
faaliyete geçilmiştir. 

• OTOBÜS işletme imtiyazını Qzerlne 
almış olan bel di)·e, hu iş için kredi temi
ni için bankalarla temas elmektedir. 

• ET flyallarını le!'>hit eden komisyon 
dün topl:ınmış, flyatlıırda hi('blr deAişik
Jik yapılın:ımn!liınR kımır vermiştir. 

• HAYAT ucuzlultunu temin için, hele. 
diyeh~re 1tönderllen bir tamimde bu işlerle 
allkalı yerlerin Jntizam altına alınması 
ve rı:ızar ycrlerlnfn çoifollılması hildlrfl
mişlir. 

• 0!\'0t'r.ASYON makinelerini knllanıı
cakların r]crs görmeleri icin berberler ce
miyeti tarnfınd:ın karar verilmiş ve beledi 
yeye mOracnat edilmiştir. 

• KADIKÖY suyunun ıslahı için beledi
ye tarafından karar verilmiştir. Bundan 
sonrn suların sık sık ke~ilmeslnln /SnOne 
geçilecektir. 

• Jş dıılre5i müfettişleri mayısın on ol. 
tısında Ank:ırada bir toplantı yapacaklar, 
iş kanununun bir senelik tatbikatından 
alınan neticPlcrf tetkik edeceklerdir. 

• ISTANBUI~ - Ankara. Adana Te hmlr 
hava postnlnrı :ı#m:tosta haşlıyacaklır. 

,. A'K.'1Y fdarc,lnfn tzmfrden aldığı "Su. 
'.'Vak,. vapuru llmanımızıı gelmek üıere htı-

....,.,ıı:,._~uuııınn 
leri üzerine ne zengin ve ne nefis §CY· 
ler vardır. 
Başı al uala (1) lı küçücük gelin 
Sihirle arılan güle dönmüşsün 
Başına takmışsın altın çelengi 
Turnadan alınan tele dönmüşsün! 
Diyen karaca oğlanlara küçücük ge-

linlerin en güzel armagam hiç şüphesiz 
ki kenarlarını küçücük ellerile oyaladığı 
o al \'alası olacaktı. Milzelcrimizde, hali 
vakti yerinde ailelerimizin cihaz sandık
larında Türk kadmlannm, kızlarının 
el iflerine hayran olmamak kabil midir. 

On sekizinci asırda, güzide bir İngiliz 
edibesi, Leydi Montagu Ingiliz sefirinin 
ze\cesi olarak 1stanbula gelmiş, memle
ketimizden lngiltcrcdeki muhibbelerine 
do.~1anna nefis mektuplarından birinde
bir sultanı ziyaretini ve bu sırada kendi
sine verilmiş bir ziyafeti anlatırken: 
" .... sofra takımının mükemmeliyeti de 
sultanın ziyneti ile mütenasipti. Bıçak
lar hep altından, saplan elmaslı idi. Ba
na en ziyade dokunan sofra örtfileri ile 
peşkirleri idi. Bunlar ipek ve smnadan 
i~Jemeli tabii çiçeklerle işlenmiş bir nevi 
bezdendi. Hatt~ bu memlekette yapılan 
en güzel çevrelerden zarif işlenmişti. 
Bunları fevkalade acıyarak kullandım ... 
Yemekten sonra altrn leğenler ve yemek 
te kullanılan peşkirlerin a}'ni havlılada 
su verildi. Bunlara ellerimi sildim. fakat 
bunu da kıyamıyarak yaptım ..... diyor. 

Leydi Montagu'ye hak vennek için 
Türk ve lslfun eserleri müzesinde Kanu
nt Süleymanrn gözdesi Harremin ~ir 
ve çevrelerinin görülmesini tavsiye ede
rim. 

Türk km, cihazını, yedi yaşından ba~ 
lryarak kendi eliyle hazırlardı. Çocuklu
ğumun geçtiği Konyadan hatırlanın, 
Konyalı bir kızın zengin cihazı arasın-

da en az bes yüz çeşit oyası bulunur, 
bunlar billtlr kutular içinde t~r edi
lirdi. Elli altmış oyası olana dudak bü
külürdü. Binbir çeşit çiçek ve yaprak o
yalara örnek olurdu. "Çimen oya,, açıklı 
koyulu y~ilden yapıbrdı. "Kirpik oya,, 
siyah uzun kılçık gibi işlenir, hepsinin 
tepesine iki iğneden birer küçücük beyaz 
gözyaşı konurdu. "Biber oya., zemini 
yeşil.bir ufacık kırmızı biber.yanına da 
etrafı beyaz göbeği san bir biber çiçeği 
v_e bir de küçücük yapraktan mürekkep
ti. Bunların yanında "kusdili oya,,larr, 
"silnbül oya.,lan, "selvi oya,,ları. 
"Şaver hanım kahküliı,,nü, ''pirinç km
ğı,.m tarif etmeğe bilmem lüzum var mı? 

Selanik, Konya ve Bursa oyaları bil
hassa çok meşhur. kıymetliydi. An
nemde Selanik işi yüz yıllık bir "limon 
oya,. ile bir "biber oya .. vardır ki. bir tek 
kelime ile iki şaheserdir. 

Türk kızlarının el i~eri sergisini, An
karadan sonra. lstanbulda görmek iste
riı. 

Reşat Ekrem KOÇU 
(1) Duvalt, örtü 

reket etmiştir. Vapur Ada se!erlerlne tah
sis edileeekUr. 

• ŞİLEPÇ1L1K şirketinin Almanyadan 
aldığı ve limanımıza selmiş olan "Bakır" 
,ııebinde bugün, saat 16 da bir çay zl)-afe
tl verilecektir. 

• İLKOKULI.ARDA 31 mayısta dersler 
kesilecek ve imtihanlar 15 hazirana kadar 
devam edecektir. Tam devreli klSy mektep 
!erinde 28 mayısta dersler kesilecek, ltıtll 
8 haziranda başlıyacaktır. Uç sınıflı köy 
mekteplerinde ise 15 mayısta dersler ke. 
sllecek, ayın 21 inde tam yapılacaktır. 

• ABİDELER komisyonu dün güzel sa. 
nallar akademisinde toplanmış Anadolu. 
nun muhteJlf mıntakalarından, Abide )'llP· 

hrmak icin vaki olan mnracutlan telkik
etmişllr. 

• ATİNA finlversltesfnden 96 talebe ve 
6 profesör dün Edlmeye selmişlerdir. Mi
safirler şehri gezml§ler, Atatürk Abidesine 
çelenk koymuşlar ve akşam memlekellerl. 
ne dönmüşlerdir. 

• ÜNİVERSiTE kimya enslilüsil talel>e
lerl yarın Cınarcılta bir gezinti tertip et
mişlerdir. 

• TlBBlYEI.11.ER b:ılosu bu akşam Bey. 
lerheyi sarayı salonlarında verilecektir. 

• YERLİ mallar sergisi bu sene gene 
Galata-;arny ll!ıe inde kurulacaktır. Diğer 
larıırtan, şehrimizde l·ııpılarnk sergi bln:ı
sının yeri, hlzzat bnş"rekll fMafındıın ya. 
kınıfo kararlaşlırılacoktır. 

• ŞfŞIJ - Kırkağaç ''e SilAhtarağa ara. 
sında otobüs işletmek fçin belediyeye mQ. 
raca:ıt olunmuştur. Seferlere yakında haş. 
la nacaktır. 

• YE~l Tilrk • Rumen transit anlaşma. 
sı hükümlerine 118re bir partide asgari 
heş tonluk Türk süngerlerinin Berlino 
beher ''Üz kilosunun 10.95 Türk lirası 
mukabilinde nakli (\zerinde mutabık ka
)ınmıştır. 

• Maarir vekili dün refakntlnde mOste
şnr, ilk tedrisat umum müdürü, Ankara 
m:ıarif mfidürll olduğu halde Karıaklıyuva 
Ovacık. h·cdik köylerinde bir ıetkik geıl!!I 
yapmıştır. 

• Slr:ısford şehrinde yapılacak Sekspir 
ihtifalinde Türkiyeyi fsı anbul şehir fiyat. 
rosu rejisörü ErtuJırul Muhsin temsll ede
cektir. 
DIŞARDA: 

•Balkan ve doğu Avrupa memlekelleri
nln iştirak etmiş oldukları Breıılav pana. 
yırı ' mayısta Alman maliye nazırının 
huzuru ile ıııernsimle ocılmışlır, Pana
yırda Bcrlln Türk ticaret odası tarafın. 
dan haıırlnnınış olan Türkiye pavlyoaun
da bircok hrac mahsullerimfı: ve clişleri 
itinalı bir surelle tanıim edilerek teşhir 
edilmiştir. 

• Leh hariciye nazırı Bek Milleller ce. 
mlyelinin 9 mayıs tarihli içtimaına işti. 
rak elmiyecektir. Zannedilcllğine güre 
ruznamenhı başlıca maddesi Habeşislan 
me3elesi olduğu ve Polonya da lıal)•an fm. 
paratorluAunu Bekin seyahati esnasında 
tanıdığı iı:in nazırın bu iş lclu tekrar Ce
nevreye gitmesine lüzum görülnıemlşlir, 

• Milletler cemiyetinin gelecek içtima 
devresinde So\•yetlcr berJiğini temsil e~ 
mek üzere J.flvlnofun paznrlesi günü Cc
nevrede bulunaca#ı haber nrilmektedlr. 

• Arabistanda Suudi hükumeti hava 
JmvveUerint arttırmaya ve hfikömel mer
kezindeki sivil ve askeri tayyare meydan. 
Jarını genişletmeye karar vermiştir. 

• Yunıınlstanda yapılan komünist ıe,•kl
fatından bahseden Alina gazeteleri komil
nlst propaganda merkezlerinde yakalanan 
vesikaların nrlık yeni komünist taraflarlar 
tedarklnl pek ziyade mOşkfilleşmfş olduğu 
nu gösterdiğini yazmakta komünlstlifte 
karşı en i)i mücadele tarzının Metaksasın 
yaptığı gibi işçi sınırı lehinde kararlar 
vermek oJdu~nu kaydediyorlar. 

• Maoar Ye Çekoslovak havacılık snlAhf. 
yeller makamları, Budapeşle ile Pres a
tasında daiml bir hava hattı tesisini karar 
lnştırmışlardır. Budapeşteden kalkacak o. 
lan tayyareleri Praga gidecek ,.e oradan 
Helslnki ve di~er Dallık memleketleri şe. 
hfr1erine doftru yolunn devam edecektir. 

• Alman Zeppelin fabrikası dlrektörO 
Ekner Ne.,.yorkta gazetecilere be)•anatında 
eğer Amerika Almanynya helyum ıazı 

salın almak imkl\nını vermezse Atlas de
nizinden balonla yolcu nakliyatına niha. 
yet verileceğini söylemiş n bu meseleyi 
görüşmek üzere Vaşingtona gitmekte oldıı
#unu bildirmiştir. 

• lngilterede l.fşfild dairesinde dün ya. 
pılan mebus intihabatında işçi partisi 
namzedi muhafazakar partisi namzedini 
mağ!Up etmiştir. nu sene i('inde üçüncfi 
defadır ki, işçi partisi nnmzedi hükumet 
parlhl namzcdine salebe çalmakladır. 

• Almıınya havacılık, mektebi öğretmen. 
lerlnden pilot Rofmnn iki kişilik pllanör 
ler fcin dünya mesafe rcporunu kırmışlır. 
Bu pilot iki kişilik bir pl~nôr ile yedi sa. 
ntıe 400 kilometrelik bir me~are katetmiş. 
tir. 

• Lehistan Polonya münakall\t nezareti. 
nin bir hP.yeti iki memleket arasında hava 
nakliyat mukavelesi müzakerelerinde hu. 
lunmak üzere Berllne gilmlşUr. 

• SovyeUerJn eski harict ticaret koml
serliiU muavini Marckalof SovyeUer blrJl. 
~inln Berlin büyük elcili#ine tayin edil. 
mlştlr. 

• Enternasyonal kalay konferansı önQ •. 

Sovyetlerle 
ticaret 

anlaşması 
DUn Mecliste 

alkışlarla kabul 
edlldl 

Ankara. 6 (A.A.) - BUyUk Millet 
Meclisi bugün Fikret Sılaym başkan· 
lığında toplanarak bazı azanın mezu • 
niyetlerine ait riyaset divanı tezkere
sini ve Eylfil • lkinclteşrin 937 ayla
nna ait raporunu taavip etmfoUr. 

Vakıf malların taksitle satılması ve 
kiraya verilmesi, satıe paralarınm 

kullanılması ve emaneten idare edilen 
mülhak vakrflardan idare ve tahsis 
masarifi alınması hakkındaki kanu
nun da birinci müzakeresi yapılmı~tır. 

Gene buglinkü toplantıda Tiirkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosynl.st cum
huriyetler! ittihadı arasında imza e
dilen ticaret ve seyrüsefain rn ıahc~ 
denamesiyle merbutlarmm ve ticaret 
ve tediye anlaşmasının tasdikine a t 
kanun layihasının ikinci müzakeresi 
yapılarak reye konulmuştur. 

Kanunun kabul edildiğine dair tas. 
nifi!ra neticesi riyaset makamından 
bildirildiği zaman heyeti umumiye 
§lddetli ve sUrekli alkı§larla. ka.rııla
mıştır. 

Büyük Millet Meclisinin bugUnkil 
toplantısında Sovyet Bilyilk elçisi Te
rentiyef de elçiler locasından Meclis 
müzakerelerini takip etmekte idi. 

Meclis Pazarte!i günü toplanacak
trr. 

llP(J.lt;i#itH 
Pencereden dU,en 
bir çocuk daha •• 

Galata mektep sokak 2 numarada 
oturan aşçı Basrinin 5 yaşındaki kızı 
Nigar, evin iiçUncU kat penceresin
den sokağa bakarken muvazenesini 
kaybetmiş ve kaldırımlar üzerine dilş
müştür. Zavallı yavru beyninden ve 
vUcu.dunun muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanıru§ ve imdadı aıhhl 
otomobilile Şi§li çocuk hastahanesine 
kaldırılmııtır 

Sinemada hırsı,.ltk 
Dün akşam, Çapada oturan Fatma 

Tekköz isminde genç bir kadın, polise 
müracaat ederek Melek sinemasında 

film seyrederken yanına bmlkt.ığı çan 
tasından 5 lirasile bir saatinin çalın. 
dığmı şik§yet etmiştir. 

Hadise e..cmasmda orada bulunan 
Asmalı mescitte Sümbülzade apartı
manı kapıcıslc arkada§ı Ahmetten 
§Uphe edilmiş ve üstleri aranınca sa
atle beş lira kapıcıda bulunm~tur. 

Bu sinema hırsızları hakkında tah 
kikata başlanmıştır. 

Meşhur Opera Lirik şnntözU 

OLGA SOMOGYi 
Yunan operH&ı tenoru 

BAKEA 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNi'de 
Mo. Kemal örkeslrası işlir<ikilc 

KlmHesiz bir ev 
kadını arooıyor 

lki kişilik bir ailenin hizmetini ya
pacak kimsesiz ve iş bilir bir bayana 
ihtiyaç var Talip olanların İstanbulda 
Ankara caddesinde Vakit Yurdu 105 
numara.da. Vakit Propaganda servisi
ne acele müracaatları. 

.mııDOKTOR ÇIPRUT• 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehaaaısı 1 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 
':ar:;:·::nda Por sokağı köıesinde 

Meymenet apartımanı. Tel: ,3353 

mıizdeki toplantısını Pariste 2 hazirancla 
yapocaktrı. 

• Sovyeller birliği yüksek meclisi riya. 
sel rlvanı, Skrinnfkovu stoklar halk komi. 
serli#ine ta) in etmiştir. Skrinnikov, şlm. 
dh'C kadar, Sov:rellcr birliği gidal endü~l
rl h3lk komiser muavlnllğlnde bulıınm:ık 
ta idi. 

7 MAYIS - 1938 

SAKARYA Sinemıt1mda 

2 güzel ve bUyük filmden mürekkep müntahap bir proıram: 

SON SEYAHAT 
(Frarı&Zca .özlU) 

CONRAD VEIDET ve 

RtCHARD TAUBER 
tarafından mUkcmmel bir operet 

olan 

VIVIAN LEIGH V 1 Y A N A S E N 1 
tarafından oynanmıı l!ıfk ve l S E V 1 Y O R U M 

heyecan filmi. .; Bir musiki ı:iyafeti 

İlaveten: Kıymetli Baıvela1imiz Bay CELA.L BAYAR ve Hariciye 

Vekilimiz TEVFiK RUŞTO ARAS'm Atina ıeyahatleri • 

~Şirketi Hayriyeden t 
Mühim ilan 

1 - Fevkalade itenzilli aylık ebonman kartlamnızın :yeniai Ma-
Yll 1 t inden itibattn tatbik editeeeiinden ıimdiden Merkezi idare 'Ye 

Köprü Giıelerinde !atıhğa çıkardmııbr. 

2 - Boğaziçinde yaz mevsimini aeçirmek iıteyenlu ~Pek mühim ve 
fo\'kamde) tenzilih havi 3 ayılk kart abonmanlar ihdas edilmittir. Bu 
kartlar biri Haziran 11 inden digeri ae mekteplerin tatil bqlansıcı nar.an 
alınarak Temmuz biri Men itibar edilmek üzere a.yn ayn iki .seri üzerine 
tertip olunmuıtur. 

1 
3 - Tenzilat, Anadolu cihetinde Oıküdardan Çubukluya., Ru:rneli 

cihetinde Rumelihiııarından Jıtinyeye kadar % (40) Paıabehçe ve Ye
niköyden Kavaldu:ı kadar % (SO) dir. 

4 - Bu karttan hRmil olAnbr &)'Dİ alinde mükerrer 8ıe)"llhat yapabi
lecekleri gibi Pazarlan mmtaka farla aranmftkınzm Bolum her iskelesi 
iı;in mutebn olacaktır. 

Sevdiği delikanlıyı 
kaçıran genç kız ! 
Şimdiye kadar zabıta.ya akseden 

kaçırma hadiselerinde, kaçmlan dai· 
ma kızlardı. Halbuki dün mUddeluınu· 
milik, bir genç kadının Ali ismindeki 
sevgilisini kaçırdığı yolunda bir iddi
ayr tetkik etmiştir. 

Dadaym Loklik köyünden olan Şe
fikayı, ayni köyden İbrahim. Ali ve 

1 

ı 'uman ismindeki kardeşlerle, a.rka
da§lan Halilin kaçırdığı haber veril
mi§ ve lbrahim e Halil yolda. yakalan 
mışlardı. Bunların verdiği ifadede Şe
fikanın Zonguldaktan bir vapura bin
dirilerek lstanbula getirildiği ve E
dirnekapıda bir eve kapatıldığı bildi
riliyordu. 

Dün, verilen adreste Ali ve Şefika 

bulunarak yakalanmışlar ve milddei
umumiliğe teslim edilmişlerdir. 

23 yaşında bulunan Şefika tabibi 
adli tarafından muayene edilmig ve 
kız olmadığı anlaşılmı§br. 

Şefika, kendisinin nasıl kaçırıldığı 
yolundaki suallere ~u cevabı vermiş
tir: 

- Ali beni kaçırmadı ki, onu ka· 
çıran benim! Kendlsile anlqtık, ya
kında evleneceğiz. 

Müddeiumumilik tahkikatı yaptık

tan sonra kızın reşid olduğunu tesbit 
ederek Su1tanahmet !birinci sulh ceza 
mahkemesine vermiştir. Hakim, kaç
manın cebirle olmadığınr görınüıt ve 
gençleri serbest bırakmıştır. 

lskenderunda tahrikçiler 
Türklere ateş ettiler 

Biri ağır olmak üzere 
beş kişi yaralandı 

İskenderun, 4 (A.A.) - Anadolu a- l olduk, bunu bir daha tekrar etme
jansınm hususi muahibiri bildiri)'or: 

Usbe ve lttihadı vatani mensupları bu
rada şiddetli tahrikata başlamışlar ve 
kahvede bir Türkün şapkasını yı~ar 
dır. Tahrikfıtçdar müteakiben sokaklar 
da şapkahlara tecavüze başladıklarından 
Türklerle aralarında kavga çıkmı'} ve 
kavga ~ilah teatisi suretile müsademe) e 
çe\Tilmiştir. Şehirde bu yüzden panik 
çıkmış, mağazalar birkaç saat kapalı kal 
mıştır. 

Türklerden biri ağır olmak üzere 

yiz. 
Atatürk TUrkfye11i, Osmanlı TUrkl-

Y"Sinden başkadır. 

Araplar Osmanlılarla nasıl müca
dele ettllerse Kemalist Tilrkiye de 
Ovie mUcadcle etmiştir. 
Eğer Arap şehitleri bugUne kadar 

yaşasalardı Türklere mU\•cddetle 
bdlı en yakın kimseler olurlardı. 

Gellnlz, mazinin sayfasını ka-pata
lrm, çlin'kU o sayfa kendi nefsimize 
vatanımıza kendi elimizle yazdığı· 

dört kişi ve bir ortodoks çocuk yara- mız idam kararıdır.,, 
lanmıştır. TabrikAtçılardan yarala- Bu neşriyat, Hataydakl intihap 
nanlar yoktur. sırasında alA.ka uyandıran bir mahl-

Jandarma kumandanı mesullerln yet göstermektedir. 

mutlaka yakalanarak tecziye edile- 1/19 Al.Eı!t1DAR SINEMASI ... 
ceklerlnf bildirmiştir. 

Kayıt muamelesi buna rağmen 

devam ediyor. 
KınkhHnıi11 kııtvıt 
Kırıkhan. 4 < A.A.) - Kayıt mnn

:nPle>sl buı?Un burada <la hRcladr. T:t
blf şeklinde denm rdlyor. 

Şimdiye kadar (!dinilen maH'lmat 
tnscn munmPlt'slnln TOrk cE>maatfne 
mllsalt ı:;ekllde Cf!rryan ı>tmektc o1· 
,..n~n merkezindedir. 
~amffn ma'·nl f'Törfü; hn~'ıulı 
Antakya, 4 (A.A.) - Şamda çıkan 

Eddfta gazetesi. 26 Nisan sayısında 
haşm:ıkalcsfne iri hartı ... rle şu rUm-
1tıkrl b:ışlık yapmıştır: 

Daima iki film birden · 

KAN DAVASI 
TEHLIKELt AŞK 
ilaveten Fox dünya handiıleri 

-Kendi çalı§ma!Be istikbalini temin 
etmek istiyen U~ Türk baya:ıı l!zmı
dır. 

1 - Talipl...rin biri orta, biri lise, 
UçüncUsil de yilksek tahsil görmil§ 
olması. 

2 - Ya§!arı yirmi ile kırk arasın
da. bulunması şarttır. 

İsteklilerin İstanbul posta kutusu 
527 den adreslerini yazmak suretile 

"Mazide yaptıklarımızdan nadım mufassal eeraıt istemeleri. 
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HABER'ln zabıta romanı 

tım. 

Aıçı ba~ıya veda ettim: 
- Anlatılan patron daha uyannuya· 

cak ... Halbuki ba§ka bir yere yetiımek 
ıı:ecburiyetindcyim. Ben Kataloklarr 
size bırakayım; kendisiyle görüşUrsü

nüz. Neticeyi sizden öğrenirim. .. 
Yolda ciderkea kafum lfpl eden 

bir tek §ey vardı : muke.. Tahminle· 
rimde yanılmadıfımı anlar gibi oluyor
dum. 

zt masamın başına çökerek Şarli'ye bir 
mektup yazdım ve pastahaneye gön· 
derdim. 

gitmeğe karar vcrmiı im. 
Saat on bire doğru gazinoya girdim. 

Her nedense '.:anım sıkılıyor, ortada 
danseden kalabalıktan hemen hemen 
hiç bir zevk alamıyor.dum. 

Fabrika adedei 

1880 2767 
1905 7840 
1920 46,150 

1930 62,234 
1936 85,174 

Ticaret gemilerinin 
tonajı 

41,215 T. 
938,783 T. 

3,047,498 T. 
3,907,908 T. 
4,034,284 T. 

Sarf olunan 
elektrik enerjisi 

1500 Kv. 
18,547 Kv. 

2,7f.Y7,637 Kv. 
2,797,637 Kv. 
3,889,561 Kv. 

il 

-Birinci ımıf Operatör 

ı~~~!!E._R,!~!ıy .. ~ 
cerrahisi mütehaSSISI 

PARIS TIP FAKÜLTESİ S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik "yüz., meme, karın buruşuk
luğu ve gençlik ameliyatı,, 

(Nisaiye ve d~ mütehaSSJSI} 

~':~ea~~:an M 1CC1D1 B 
Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 

Beyo~lu. Parmakkapı, Rumeli han. ı. 

Bir aralık, elime matbu bir kağıt ıı· 
kı§tirıldr. 'üzerinde şunları okudum: 

Japon propaganda brofOril bundan ----------------- ------

Karnaval gecesi, meıhur Eaterel say 
fiyeai "Yedi poıtlu hayvan" otelinde, 
hu sece saat 23 te koıtümlü ve maake
li balo. 

Derhal gazinodan fırladım. Araba· 
ır.a atladım ve Agay yolunu tuttum. 
Comiı dağı, ay ıfığmın altnda. gülü.

yor, deniz, bir gümU§ gibi parlıyordu. 
Mütemadiyen Muryel'i dil§ünJyor, 

ikıbeti hakkında ihtimaller yürütüyor· 
c:ium. 

"Yedi postlu hayvan,, oteline gelin· 
ce, kendimi bin bir gece masallarında 

sandım. 

Kalabalık taracada iki orkestra mev· 
ki alımın. Biri durunca diğeri bqlı· 
yordu. 

yorum ..• 

Bir kaç ta küfür savurdum. 
Onesima Kar eyice yanıma sokul· 

muıtu: 

- Ah, ne var, ne yok Bay Ralf? .. 
Dedi ve elime çek ııkıttırdı. Moryan 

bankasına hitaben yazılmıı yüz kırk 
bin franklık bu çek benim namımaydı 
ve Lord Seamor'un imzaaıru tapyor
du. 

- İyi amma, yediğim yumruklınn 
karııhğı değil, dedim, Lord attığı yum 

ruf u kan:le ödemezse adam diye do
Iaımam. .. 

.. -- Or. lh .. n Saıni --
Uk sUrUk şurubu 

>ksfirük n ncles darlığı bofmıcı· 
Ye kızımıt öksffrükleri için oek re 
sirli ll•çnr. Heı eczanede ve •cıı 

Ibk bir mart gecesiydi. Herkes gü· 
lüyor, herkes neıeleniyordu. Etrafın 

bu çılgm.:a neıesi, beni sarmakta ge· 
cikmc.di, bir aralık, maskeler çıkarıl.uı· 
ca, gözüme Lord Scamor'un daktilosu 
ilişti. O da beni görm:.iştü. Yanıma so
kuldu. Bir çok manalar ifade etmek is· 
tiyen siyah gözlerile yüzüme baktı: lll•• depolanndı bulunur. 

- Bay Ralf, demek siz de burada-
sınız ... Siyah elbise size ne kadar da 
yaraııyormuş f 

- O benim yakıtıklı oluıumdan de
lil. tıerzin.İll aatahimdan ileri geliyor! 

Dedim. Caz tekrar başlamıştı. Onu 
dansa d1vet ett m Beraber dönüyor
duk, fakat, itiraf edeyim ki, cenç kız 
fevkalade dansediyordu. 

()evren ~alılık 
aşçı dOkkAoı 

Sirkecide Ankara caddesi Antalya an· 
ban karşısında 255 numaralı dükkan ta
kmu ite satılıktır. Talip olanların ayni 
dükkAna müracaatı. 

sonra bize P1U iıaha çalışıyor: 
''Endüstri istihsali arttıkça, muhtelif 

\:memleketlerden alınan iptida! maddeleri 
tapmak ve ihraeat efY3Sl!ll nakletmek 
için ku11andılmm gmıiler de çolalmı,.. 
yani blı bir bOyQk mdilltrl w büyük 
denb ticareti devleti olmupızdur. Fakat 
endfistrimiıin inkip.f ettili nisbette pa
zarlar azahnala batJaınqbr. Afrikamn, 
A vrupanm, Avustralya ve Amerikanın 
bntün kapılan bize kapanmı,tır. Ortada 
kala kala bir Asya kalmıştır ki onun da 
bir çok kısımlan muhtelif Avrupa dev
letlerine ait milstemlekelerdir. Mallan· 
mızı ne yapalım? Bize satacak yer IA
mn? Görünüzde müsait tek mıntaka Çin 
dir. Binaenaleyh Çinden §Utllan istedik: 

l - Muhacirlerimlzi kabul etmesini, 
2 - Mallamnıza pazar olmasını 
3 - Bize ucus iptidai madde ve yiye-

cek temin eder bir çiftlik haline girmesi· 
nf. 

Çin bunu kabul et.mele yanaşmadı. 

Yanaşmış olsaydı, bu gürültülerin hicbi
risi olmıyacaktı.,, 

• • • 
Japonyarun noktai nazarmı iJah eden 

brO§iir bundan sonra biıe bir hayli ra
kam ve temsi)[ resim daha takdim edi
yor. Fakat bu izahlardan sonra Japon-
yanm hareketlerini haklı bulmak mOm· 
kiln müdür? 

Asla. 

·----·-------------------------· t S TEM Yeni Kontr ·Plak Ltd. Şirket· 
S • Fabrikaamda 

KIZIL, KAYIN, 

Kuru Sistemle 
yapılan KELEBEK marka 

Kontr -Plı~IH 
Çarpılma, çatlama, kabarma Te u.lr< 
gibi hiçbir arıza c&termea. 

Kontr • pi.Aklar bu gibi arızalara 
kal'fl garantJ ile satılır. 

KARAAOAÇ'dan mamul 
Kontr - pl&klar stok olarak her zaman mevcuttur • 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbulda: RÜŞTÜ MURAT OGLU, Mahmutpaşa Ktlrkçtl Han No. 

28 lSAK PlLAFlDlS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. 

Ankara'da : VEHBİ KOÇ Tfcarethanest. 

tzmlrde : KARL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NBJAD TEZOL, Xereatecllerr 
YUSUF ve KADRİ lŞMAN. 

ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 
Samıunda: GÖÇMEN OGLU KARDBSLER. 

Umumi satıtı yeri: lstanbul, Sirkeci, MnhOrt!arzaC!e Han Na. 3 

YENt KO 'TR PT AK Ltd . Şlrk<'tl, T 1 "2~ 01 

........................................... -



MEMNU 
MEYVE 

ınsanıaır neden yasak oıaırıı 
şeyDeıre düşlkündüır '? 

Eski Roma lllesoflarından Ovlde 
göre "kolayca elegeçlrdlklerl
m5zi istemeyiz; gUzllmUz, bize 

verllmlyen şeylerdedlr !,, 
Fen adamları, kocaların neden genç, Eski bir Alman darbi meseli de: 

güzel kanlarım bırakıp çarpık, çurpuk ''Ortadaki hailler ne kadar çok ve bil· 
~adınlara aşık olduklarım, papas ve yük olursa aık lda o kadar şiddetli o· 
hoca Jazlannm neıden çok oynak oldu· Jur." der. 
ğunu, bazı zevklerden vaz geçmenin ne Bu tabii kanuna bıaıkacak olursak 
den o kadar zor bulunduğunu, bir ço- kendini aıık olduğu delikanlının ayak-' 
ğumuzun neden bir sürü lüzumsuz, saç larına atan kızın o adamda niç bir al!
ma sapan eşya satın aldığımızı şöyle i- ka uyandıramıyacağına inanmak lazım. 
zah ediyorlar: Kral hanedanına mensup kimselerin 

Çünkü insanların tabiatlarında öyle neden avam ile evlenmek arzusu duy· 
garip b ir inad vardır ki cnlar menedi· dukları da yine insanların bu ruhi za· 
len şeylere karşı temayül gösterirler, file izah edilebilir. 
elde edilmesi güç olan şeylere malik ol- Mesel:i Vindsor dükü, ancak ingiliz 
mak isterler. Bu, beşeriyetin zafırlır. hükumeti onun nr.ı:lam Simpsonla ev-
Meşhur Amerikan ruhiyatçılarındaın lcnmesine mumanaat ettiği vakıt cnsuz 

Vright bu sahada gayet enteresan etüd yapamıyacağını hissetmiştir. Bu izdi· 
lcr yapmıştır. Doktorun tecrübelerin· vacı körüklemiı ve hızlandırmıı olan en 
den bir kaçını ~yalım: büyük amil işte "bu yasaktır. 

Doktor, arkadaşlanna bir meyve zi· Eğer ana baba insan yacatıhşındaki 
yafeti vermiştir. Bir teırafın duvara da- bu zafı iyice anlasalardı, oğullan iste· 
yalı uzun !bir masanın üstüne iki sıra medikleri kızlarla evlenmezler; lazları 
yemiı tabağı dizmif, Misaiırler bu ma sevmedikleri damadlara kaçmazlardı. 
sanın başına getirildikleri vakit hemen Çocuklann pek küçük yaştan gizlice 
hemen bilaistisna önlerinde duran ve cıgara içmeleri de yine yasağın tesiri
kolayca yetişebilecekleri tabaklan ala· dir. Onlar cığara içmekten şiddetle, ce 
cakları yerde arka sıraya uunarak: ora· birle menedilecekleri yeı1dc kendilerine 
dan meyve almışlardır. cığaramn mazarı:Qltları anlatılsa alına· 

Her iki sıaradaki tabaklara konan cak netice çok daha iyi olur. 
meyveler de hep ayni boyda ve renkte 
seçilmi§ olduğundan misafirlerin arka 
sıradakilere rağbet göstermeleri sırf en 
ların alınmasının daha zor olmasrndan 
ileri geldiğini ortaya çakarmı§tır . 

Doktor Vright üç çocuğu bir odaya 
kapamrş ve onlara bir çok oyuncaklar 
vermiştir. Yalnız bir tek oyuncağı ay· 
rı bir yere koymuş, ona ilişmemelerini 

çocuklarıı tenbih etmi§tir. Çocuklar ön· 
lerine konan oyuncaklarla oynameıkla 

qeraber gözlerini öbür oyuncaktan bir 
ttirlü ayrramamışlardır. 

Onların her hareketleri önlerindeki o 
yuncaklarla sırf iş olsun ldiye oynadıkta 
nnı, hallerinden hiç de memnun olma
drklannı göstermiştir. 

Doktor Vright öteki oyuncakla da 
oynamaları için izin verince üç çocuk 
birden büyük bir tehalükle ona t1aldır
mışlar, diğer oyuncıı.klarrn yüzüne bile 
bakmamışlardır. 

İnsanların memnu şeylere karşı olan 
meclubiyetleri bugünkU psikoloji ~le· 

minin öğrettiği bir hakikat değildir. Es 
ki R~a filozoflarından Ovid ''Kolayca 
ele geçirdiklerimizi istemeyiz, asıl gö
zümüz bize verilmiyen şeylerdedir.'' de 
mişti. 

...... 
1 ş adamları gıinde yüzlerce mektuba 

imza almak n:ccbııriycti11ded1r. Bu mec· 
buriyet çok defa canlarını sıkıyor. Onları 
bıı meşguliyetten kurtarmak üzere elek
trikle işliyen bir imza makinesi icat edil
miştir. imza edecek ômir, sillüloit bir 
kıiğıt üzerine imzasının aslını atıyor. Bu 
Miti •lrineni,. iztri'9e konuluyor. Ka· 
lmt eltktrikle harekete geçiyor. imzanın 
butiin inhinalarım, biitiin çizgilerini ay
nen kağıdın itzcrine geçiriyor. 

Amerikada içği yasağı ortaya çıkın· 
ca içki mUbteJalarının adedi birdenbire 
artmıştı. O zamana kadar ağzına içki 
koymamıı olanlar yer altlarındaki gizli 
meyhanelerin müdavimleri olmuş~dı. 

Memnu olan ıeyler bizce hakikaten 
daha zevkli otduklan için değil sırf 

memnu otdukları için zevklidirler. Zi-1 
zuma sarhoş olup yerlere yıkılmakta, 
ertesi günü kazan gibi bir kofa, bozuk 
bir mide ve çirit çanapna dönmUı bir 
ağızla uyanmakta hiç bir zevk yoktur. 
Bunu pek iyi bilenler yine Erk sık ya
parlar; çünkü bu, yapmamaları lazım 
ol<.ın bir şeydir. 

içki mübtelalarını bu ibtililarından 

vaz geçirmekle maruf bir doktorun tat· 
bik ettiği usul ıudur: 

o.en evvel hastasını içkinin söylenil· 
diği kadar mazir olmadığına ikna edi
yor ve onun içi çektiği zaman içki iç· 
mesine müsaade ediyor. Hootalar, içki· 
nin yasak edilmcldiğini görünce ona 
kar§ı temayülleri kalmıyor ve onu ko
laylıkla ibırakabiliyorlar. 

Zengin bir adam, evinin bahçesinin 
etrafına yüksek bir duvar çevirtirse ora 
dan geçenlerin bahçe kapısından içeri 
bakmaları yenilmez bir arzu haline ge· 
lir. Okunması menedilen kitablar en ç.ok 
okunan kitablardır. 

Dışarda pyet ciddi olan, pek büyük 
mevki sahibi adamların yalnız kaldıkta· 
rı vakit çok garip §eyler yaptıkları bir 
hakikattir: 

Eski Amerika cumhurreislerinden 
Teodor Ruzveltin odasına kapıyı vur
madan !dalan bir gazete muhabiri cum· 
hurreisini burnunun üstünde bir tüy 
toz süpürgesi durdurmağa uğraşırken 
yakalamıştır. 

Velhasıl Adem ile Havvayı cennet· 
ten kovduran meşhur memnu meyve hi
kiyeısi pek muhtelif ıekillerdc her gün 
insanlar arasında tekerrür edip dur 
maktadır. 

Çauııkaro<dla 
Sıtma yUzde seksen 

azaldı 
Çankırı, (Hususi) - Birkaç yıldan

l::eri sıtmaya karşı açılan ge~iş savaş 

fe1ydalı neticelerini vermeğe başlamıştır. 
Eskiden Çankınnın başında büyük bir 
dert olan sıtma sistemli çalışmalarla 

çok azalmıştır. Vaktile §ehrin sıtma yu· 
vası olan Fesligen bataklığı kanallar 
açılarak kurutulmuş.onun yerinde bağ
lar, bahçeler, bostanlar yükseltilmi§tir. 
Rakamlar hastalığın yüzde seksen azal
dığını göstermektedir. Bu yıl da hara
retli çal11malara devam edilmektedir. 
Burada açılan kanalın mahafazası ve bo· 
zulmamasr için 24 köpra yapılmıştır. 

Umumi meclis bu seneki bü~eye bu i~ 
için tahsisat koymuıtur. 

Trakya da 
Peynircilik 

Büyük sllrü sahipleri vUAyette 
bir toplantı yaptılar 

Edime, (Hususi) - Trakyanuzın 

belli başlı istihıııaılitından birini tetkil 
eden peynirciliğin inkiıafı için man· 
dıraların ıslah ve tanzimi ile mikdarla
nnın azaltılması ve bu suretle istihul 
masraflarının ucuza mal edilmesi husu· 
sun<b görilşmelerde bulunmak üzere 
büyük llıoyun sürüleri sahipleri viliyet· 
te bir toplantı yapmıılardır. Bu içtima
da Valimiz Niyazi Mergen ile ziraat 
ve nümune ağıl mildürü de hazır bu -
lunmuştur. 

Topıantıda teshil edilen esaslı nok
talar üzerinde incelemeler yepıldıktan 

sonra gereken kararlar alınacak ve 
derhal tatbikına geçilecektir. 

Manisada KUy 
davası yUrOyor 

Manisa; (huıusi) 

Köycülük heıreketle

rinin bUtün hızını al· 

dığı 1u günlerde Ma· 

nisada geniı bir faa
liyet belirdiği müp.· 

hede olunmaktadır.Mu 
hitte ideta köylü ıe

!erberliği vamuı ıibi 

köy davası ehemmiyet. 
le tekip edilmektedir. 

Manisa köybürosü Köy bürosunun değer 
Hikmet Bozkurd li tefi bay Hikmet 
Bozkurd ırk sık köyleri tefti§ etmekte 
ve ihtiyaçlar üzerinı:: el koynıdrtadır. 

Vali LQtfi Krrdann tensibi ile ilk 
tedrisat müfettiıliğinden köy bürosu 
!eniğine getirilen Hikmet Bozlıcurd, 

müfettişiliği zamanından Manisa köyle· 
rini daima gezmit ve muhiti pek iyi 
tarumıı. köy ve köylünün dert!lerini an 
lamış o~ı itibarile vı1ayete bu yeni 

vazifesinde de pek müfid bir uzuv cl
muş, çalışmaları vali tarafından daiına 
takdirle kargılannuştır. 

Ağaç mı telgraf 
direği mi? 

Bcrğama; (hususi) Yukarki re-
simde gördüğünüz cadde Bergamanın 
izmi.r tarafınd:ıki methalidir. Ve caldde 
nin ortasında görülen Çınar bu metha· 

lin en göze çarpan yerinde yetiımiıtir. 

Dikkat edilirse ağacın uzayıp gitmit o· 

lan budanmış ve çıplak kolunda yedi 
t-<.Qe fmcan çakılı olduğu görülür. Bu 
fıncanları oraya posta ve telgraf idarc.i 
çaktırmııtrr. 

Geçen gün anlattılar: ''Son gelen bir 
kaç Fransız turist, Berğama hartıbele
rinden evvel bu ağaçın resmini aldılar, 
ve gülüştüler." 

insanın böyle fincanla örtülü bir a· 
ğas;t Berğamadaı değil, Hakiıinin bil· 
mem hangi nahiyesinde göreceğine ihti 
mal vermiyenler bulunabilir. Fakat bun 
da abdanılmrş olunacağını kabul etmek 
lazım. 1şte görüyorsunuz ki Bergama 
da,yani asarı atikasile bir turist mem-

Seyahat Notları 

Bahkesirde yer yer 
yeni temeller aflhyor 

Halkevl, mektep, kDtUpbane 
ve evkaf hl naları yapılıyor 

Mahsul vaziyeti bu yıl çok iyi 

Balıkesir valisi "Aykut Manyas Tıü~me~ 
söı 

Balıkesir ( Anadolu muhabirimiz· 
den) - Konya.dan İzmir yolu ite la -
tembul& gelirken hiç bir yerde durma
mak niyetinde idim. Fakat, gün bat
tıktan sonra nura gömülen Balıkcsirin 
gece manzarası istasyondan gözüme i· 
litince bu niyete .ada.kat ıöateımenin 
.zorluğu doğdu. Bahkeairin miizikli ha· 
vaıı bilhana bu mevsimde gelip geçen
leri burada mıhlamak kudretini tqır. 

Trende söylediler: "Yağmurların 

henüz dindiği ıu günlerde bu viltyette 
yeniden intut faaliyeti bafladı." 

Yeni bir inıaat faaliyetinin bqla
ması tabii bir ihtiyacın neO.:esidir, di
ye dilfilnmllştiim: tehirlerin nilfusu art 
tıkça mesken buhranı belirir. Buna ce· 
vab ve.rebllmek için de yapı hareketleri 
baı g<>sterir. 

Dü1ündüğüm şekilde değilmiş .. Bu ca
Lpnalann mesken buhranı gibi 1eyler
dcn doğmadığını anladım. Yapılanlar 

viltyete müteallik umumi i§lerdir. 

Vali Ethem Aykutu ziyaretim bunu 
bana anlattı. Kendisini dün makamın
da bulamayınca nereye gittiğini sor-

dum. " 
- Kazalarda, dediler. Manyas ve 

Bandırmaya temel atmağa gitti. 
Onunla dü."1 ak13m Bandırmada mi· 

safir edildiği otelde konu9tum. Her za 
manki gıöi gJler çehre ile bana: 

- Hoı geldiniz ... 
Diyen valiyi yorğun bulacağımı tah· 

min ediyordum. Tahminim doğru çık
madı; uzun yolculuk ve iki günlük me 
raaim killfeti onu yoramanuı. Gazete
cilikte uıul biliriz ki sormaktır. Halbu
ki vali beni cevab vermek mevlriindc 
brraktı: Kon yadaki milphedelerimin 
hüliaasrru dinlemek istiyordu, anlat· 
tım. 

İnşaat faaliyeti 

Bu geziıinde Bandırmanın Aksakal 
köyü okulu ile Manyasın hükumet kcr 
nağı ve yine Manyasın Sıfat istas· 
yonu temellerini atan ilboy bugün de 
Bahkeaire advet etmiıtir. Onımla ~ 
di makamında konuguyoruz. Lakin her 

zamanki gibi telef onun zili bizi rahat 
brrakmıyor. Vali cevap ve direktifler 
veriyor. Sonra yine önünden eksik ol· 
mıyan tomadanru inualıyarak benim 
le üç bet cümle konupbiliyor : 

- Bandırmada geçende 65 bin lira 

leketi olan Bergamada böyle bir gari
be bulunmaktadır. O, İzmir valisinin 
ve Berğama kaymakamının nazarlann 
den kaçmadı. Müteaddid defalar emir 
verdiler ki bu fincanlar sökülsün. La
kin söylenildiğine göre Po.ta ve Tel· 
graf idaresi oraya direk !dikmek için 
merkezden tahsi!at almamı§! .. 

İnsanın aklına ıu geliyor: Bergama 
Belediyeıi bu a~ı budamıı. Ağaçın 

bütün kollan kesildiği halde bu kola ni· 
çin imtiyaz verilmiı? Belediye lüzum 
gösterse de şu münasebetsiz manzarayi 
kaldırsa zorlukla mı kaqılaıır? 

temtlatma 

bedeli ketifli bir Halkcvi ile Edremid 
merkezinde 26 bin lira kctifli bir mekte 
bin temelleri atıldı. Bu okul cumhuri· 
yet bayramına kadar titımit olacaktır. 
Villyet merkez b.ıumda bir kilt1lpha 
ne binası inpun.a bqlıyacağu. Bunun 
baf1amna• ile bitmesi öntımüzdeld ha· 
ziram. kadar 90fta erecektir • 

Yapılmakta olan evkaf dairesi binaıı 
da bitecek itler meyanındadır. 

Zirat vaziyet 

Vilayette bu aene umumi balamdan 
daha müaaid bir esenlik kaim olacağına 
kanüm. Mahsullerin veziyeti iyidir. 
Zeytinler de bu yıl iyi randıman vere· 
cek haldedir. Bu yılki istihaa1 ile eelc
<:ek seneye her halde daha dinç bir,.bal
de gireceğimize fÜphe etmiyorum. 

Bizim memlekette refah seviyesini ölç 
mek için gözlerimizi toprak mahsulle· 
rine çevirmek icab eder. Siz geziyorsu
nuz, Konya hakkında size sorduklarım 
bir maksada müsteniddi. Dikkat etti
niz mi bilmem; yurdun her yanı bu se· 
ne heyeti wnwniye itibarile bol mahsul 
elde edecektir. 

Vali, bu sırada içeriye giren baytar 
müdürüne veteriner işleri üzerinde alı
nacak yeni tedbirlerle yapılması lazım 
gelen işler hakkında talimat verdikten 
ve müdürün getiTdiği dosyaya beş altı 
imza attıktan sonra bano döndü ve de
di ki: 

- İstihsal bolluğu umumi c-lursa tüc 
cari hareket ve refah da umumi ve 
memleket 1umul olur. Balıkcsirimizde 

mahsul durumunun iyiliği sadece kendi 
muhitimizi faydalandıraO'ığı için değil, 
fakat dolayısile bütün memleketi ali· 
kalandıran iktısadi harekete hisse kata 

~~ı .için kıymetlidir. 
B. Gii:na.y 

Kaphcalar 
Bursada pazar gfinleri lokanta, 

otel ve hamamlar yüzde 
20 tenzilAt yapacak 

Bursa, (Husuıi) - Mayısın onuncu 
günü Atıcılarda kurulac:&ık olan pana
yır münaaebetile ıebrimize geleceklere 

bir kolaylık olmak ÜZ'ere otel, hamam 
ve lokanta fiyatlarında yüzde yirmi 
miktarında tenzilat yapıbnağb karaır ve· 
rilmiıtir. 

Bu itle bizzat meıgul olarak alaka
dar esnafla temas ve mi!z.akereler yapan 
Belediye Reiıi Netot Kiper, aynca bir 
de pazar tenzilatı tatbikrnı temin ctmiı· 
tir . 

Yapılan müzakereler neticesinde, bü
tün yaz imtidadın'.:a her pazar gün4i bu 

kabil yerlerdeki sarfiyat, yüzde yirmi 
tenzilita tibi olacak ve bu tezilittan 
yalnız misafirler değil, herkes istifade 
edecektir. 
Bursayı lstanbula bağlayan yeni va

purun temin edeceği fazla ziyaretçilere 
karıı ittihaz edilen bu faydalı karara, 
bütün otel, kaplıca ve lokanta sahipleri. 
memnuniyetle ittirak etmiılerdtr. 



1 Biliyor musunuz? 

Bir kaç 
merakh 

istatistik 
DOnyada en çok kon~an 

diller ıunlardır: Çince ( 400 mil 
Yon insan), ingilizce (200 mıl 

Yon), rusça (120 milyon), hinı 
~ (100 milyon). almanca (8 
milyon), fransızca (70 milyon). 

İspanyolca (70 milYon) , japon
ca (6.5 milyon), portekizce (60 
milyon), türkçe (45 milyon), 

En mühim sanayiden bahse 
dince, umumiyet itibarile akla 
gelenler şunlardır: Otomobil, si
nema. radyo, t3)'}'3re. 

Halbuki siıara ııanaylini ih -
mal etmek bilyük bir hata olur. 

Bundan üç sene evvel Amerika
da neşredilen statistikler sipra 

aanayünio ehemmiyetini göster
mektedir. Filhılrib yalnu Ame 
rikada kullanılan sigar adedi 
1U tekilde tesblt edilmip. 

1906 de: 3 milyar 
1910 da: 6 milyar 

1915 de: 14 milyar 800 milyon 
1920 de: 41miJyar500 milymı 
1925 de: 65 milyar 
1935 de: 140 mil:rar. 

Bu 140 milyar sigara fıçuca 
konsa. 10.000.000 kilometrelik 
bir hat elde edilmft olur. 

Diler taraftan, bu 140 milyar 
sigara Amerikalılara taksim e • 
diline, kadmlar da dahil olmak 
Qıere her Amerikalı ba~ma se
nd!"lOOO sigara d~. 

Ptlfat4'w -- ft'wl Jap&m 
bu statistile aldanmamalı, bu 
miktann bugQn bir mJsline çrlc
ınş olması ihtimalj yok delildir. 

• • • 

A vustralyada yapyan '"Mop. 
rok.. admda bir kut . vardır ki 
d~ korunnı1lk için 

dallar arasına gizlenir ve öyle 

lıareketm bir hal alır ki, mn bir 

daldan kat'iyyen tefrik edilnıH. 

Top~a iyice saplanmı~ bir 
kazığa yava~a bir tahta par,a. 
sile üzerine sürmeniz.bu şekilde 
elde edilen ıhtizaz kurtlan \~ 
bilhassa sulucanlan topralın üs 
tüne çıkmağa mecbut eder. 

• • * 

Cenubf Afrikada ya~ 
''ZulO,Jar, son derece bisiklet 
meraklısıdırlar. Fakat. resJmde 
de g&diJl(lnQs wçhile bir kadJ. 
nm hindili bu bisiklet bir hayli 
tekAmOJe muhtaçtrr. 

• • • 

Develerin asıl vatanı Amerf. 
kadırl Filhakika deve nesli ev· 
vell cenubi Amerikadan fima· 
lt Amerikaya dalılrmt oradan 
da Asyaya geçerek nihayet Af· 
rikaya gelmJıtir. 

• • • 

MJJtttan 1500 ııene evvel. ka
dınlar ustura kullanırlardı! Bir 
Mısır mezannda yapılan .,..,m 
malar esnasında. bdmlara ait 
muhtelif eeyalar meyanmda, hiç 
bozul.nıamq bromdan bir ustu· 
ta bulunmuetur. 

Şen Fıkralar 

- Buıün. kadın
lar bütün i~lerde 
erkete rekabete
debiliyorlar. 
- Belki!.. Fakat 

- onJann yapmm-
yacaklan bir iı varsa oda itfaf
yedlikdir. 

- Niçin yapamamılar? Onlar 
da erkekler kadar cesur delil
ler mi? 

- Olabilir! Fakat bir jtfaiye 
neferinin, icabında. otuz saniye 
içinde giyinip ham olması 1~ · 
mndır ki bir kadmm bunu yap
maSJna imkan ~'Oktur .. 

{( * ~ 
- Müdürden bir 
haber var mı? 
- Azizim bana 
öyle geliyor ki ar 
tık ümit yok. 

- Dofru mu ~Y 
lüyorsun? 

- Evet. Bu sabah hastaneden 
'1kb!! 

~ .. {t 
Müsabakadan f!f 

~ ve1: iki dev dls
seli bok* arasın 
dald müsabakayı 
ufaak bir hakem 
idare edecek. 

Hakem - ÇDk rica ederim.. 
biribirinbe sanlmayın ... Sonra.. 
Bırakm decUlim ıaman binöiri
nüıden aynluı. Bu kadar! 

Boka&ierden biri - Son arzu. 
DUi bu mu? 

riyor. 

Yorucu bir meaa 
iden eonra. bir 
muaDlm yemek 
fçln lokantaya 
ıirlJor. Gmon 
ona listeyi aetl· 

Muallim listeyi iterek: 
- Bana fyl bir yemek ptirln, 

diyor. intihabı slJe bıralayo
rum. 

yemek bittikten eonra. mem
mm kalan muallim ll1"IOm bol 
ca bahtlı veriyor. Bunun OJeri. 
ne pnon omm lrulılma dolru 
tlilerek eOYle diyor: 

- Eler okumasını bDmlyen 
başka arkadao1annu da ftl'll 

onları da bana IOnderln. G6rQ. 
yorsunuı ki iyi yemekler intihap 
ediYorum. 

{( 

j~p 

)$.' * 
- Ewt. dostum. 
bir gQn, silthm 
ve yalnu bir as· 
lan 6ldürdilm ! 
- Olm eeyo delil! 
Nasıl yaptın bu 

- Kalbine bir~ !ıka
rak öldürdQm. 

- Fakat sen yalnn w silAh· 
sn oldu~nu söyledtn ya? 

KUçUk komedya 

Sinema oyunu 
Eılıaı: Nuri, Rasim, )alt, 

Rqat ( 4 yt11tnda) °""'· Rasim - Sinema artisti olmak 
istiyorum.. 

• • • 
Nuri - Çocuk • 
lar vazifelerimiz 
bitti... Hem de 
iyi çalıetık ... 
Rasim - Benim 

kiler de bitti. 
Reşat - Ben va
ıif elerimi yap
madon... 
Nuri - Niçin? .. 

Rept - Çünkü yoktu .. . 
Nuri - Bu iyi bir sebeb ... Ehi 

Büyüdüiiln zaman senin de va
zifen olur .. 

Rept - Şu halde ben bQyQ • 
mek istemiyorum... 

Nuri - Sus! .. Natıim sözünü 
knme. 

Rept - Natık da kim?
Nuri - Ben... 
Rept - Natık kime derler?· 
Nuri - GOzel' nutuklar !Oyti-

yene. •• 
. Rept - Şu halde radyo da 

nabktlr, ~le ml? 
Nmi - Sus.. Saçmalıyorsun.. 

CocakJar, tekrar ediyorum. \IUİ· 
felerimbl bitirdik.. Simdi isti· 
rahat llJD8DJDm. pldl_ Bina
enaleyh oynamala haldnmn 
Yit" Füat ne oymyahm1 .. 

Rmlm - it*- oyunu oym • 
yala iDi? 

Nuri - Ha:vır .. Bunu dan oy

nadık!" 
Jale - Mtsafirlik oymyahmt 
Nuri - Haıır.. Bu Gak cu 

iılıb2 lllr ---Rllllt - Y• dal ............ 
rl ,.- oyuna or·m wd 
olur1 

Nmf - Senin IBıll m...ıa 
bükm JOk.. Çnmktwr ben ıUe 
bir tetUf yapajii& SJıwm o. 
oyunu oynıyahm. 

Rasim ft Jale - llnema .oyu. 
numu? 

Nuri - Ewt.. Su .ı,ah kuta· 
yu alıp bJr eehpanm Olertne 
koyuyorum.. itte benim kame
nmı.. 

Nuri - Peldl! .. Bakalım fo
tojenik misiniz .. Gülümseyin.. 
Ailaym.. KotkmU§ gibi yapın .. 
Titreyin. di§lerinizi gıardatm.. 
(Tabit Rasim, Nurinin bütün 
söylediklerini yapar.) Simdi 
ses teaübesi yapacağız .. Şu 
cümleyi birkaç defa süratle tek 
rarlaym: "Bu duvarı badanala
malı mı, badanalamamalı mı?." 

Rasim (tekrarlamak ister) -
Bu duvan badalamanamalamı 
on .. çok zor. 

Nwi - Zor olduğu için size 
bu cümleyi sö~;letiyorum ya .. 
Tekrar edin hakalun .. 

Rasim (çok süratle. ravaı ee&

le ve hafifçe kekeliyerek) -
Bu duvarı badana1amalı mı, bu 
dala mı .. 

eeat - Bwlala kim? 
Nuri - Ne budalası? 
Rept - Rasimin b:lhsettifi 

budala .•. 
Nuri - Badana diyor, camın. 

Badana ((Rasime:) .. Fena delil 
fakat, daha yfibek... (Rasim bir 
sandalyenin Omine çıkar) • Ne 
yapıyonmıuı? 

Rasim - Bana: Daha yQksek 
di}'Ol'8UllUL Ben de bir sandal 
yeye plaJorum... 

Nmf - Aflllrya in, aptal .. 
Şfmd1 tekrar oymymü cOml&
yf tekrar et.. 

Rasim (odada damederfk ve 
&'5bek atmk), - Bu duvan ba-
"' 'p Pli - _.,,+ıınwnwlı 
IDl1 .. 

Hart - c..m - dlJe dans 
edlJOl-1 

Rulm - Bina OJDa dediniz 
ya? .. 

Nuri - 8111 sinema oranu oy 
naym. dedim. ,.. çifte telli 
oynaym cteme!lm • Neyae.. Sim 
dl film~ 

Rallm - Hemm cevlreJlm. 
'(Kamera 'u:lfellni l&'erı seh· 
payı alarlt imla dl!ırmıele bq
lar)' 

Rept - Kamera Nmf - Yahu, ne 
da ne demek? )'lplfOl'Uıur? 
Nwi - Bu llJ». Ralm - Bana: 
ma cekmel9 malı çeyi:rec:9hfnJz de 
1U1 fot.olraf ma- dildL Ben •de çe-
ldnesidlr- An- vlımele baP· 
Jadm mı?- dmı. 

Nun - Hayır, klh derKıde 
esmer deiilsiniz .. 

Jale - Bayım. ben Jan Krav 
fordum. •. 

Nuri - Alzmız klfi derecede 
kocaman değil.. Başka bir yıldı
zın ismini bul .. 

Jale - Buldum. .. 
Nuri - Buldunsa söyle.. 
Jale - Baymı. ben Merihim. 
Nuri - Bu da ne? 
Jale - Canım. bana: Bir YJI· 

diz ismi bul dedin .. Merih ytldıı . . ~ı ") 
ısını~· mı ... 

Nuri - Sen de Rasim kadar 
bu i§in cahilisin. Y aJnu ba&mı 

za rol yapmanua imkln yok, 
iyisi mi hep beraber bir sahne 
yapalım.. MeselA biz AfrikadaJd 
vahşi bir kabileye mensubuı \"e 

seyyahlar ORrlne hOcum edfyo 
ruz .. Haydi bakalım! (Hep be
raber vahp sesler çıkararak, her 
§efi devirirler.), 

Anne (koprak pllr)" - Deli 
mi oldunuı. Ne YBPIJ'OISWim? 

Nuri - Sinema oyunu oynu. 
YonJI. 

Anne - Bu kadar drlllttı yap 
mala l<mım var mı? 

Nmi - Fakat bu ..._ llne-
madır" 

Anne - Bu sesli sinema delil 
fakat tfmarhane sirıemnmr .. 
Beni dinleyin sizi eğ:enmtkten 
ve sinema oyunu oynamaktan 
ment&oek deiilim.. Fakat sis 
de sesstı sinema oynayın .. 

~:t:=· ~ BULMACA 
)'Ok.. Rasim. sen Gidebilirsiniz. 

sinema artisti olmak ame bana '(]ateye:) ma !ende.. Sen ba 
mOracaat edec:eksln. Ben dese- yQk bir artistsin ve gelip kendi-
ni kameramın arkasında kabul ni takdim ediyorsun. 
edecelfm., Haydi bakalnn, bq- Jale - Bayım, ben Greta Gar 
la!_ boyum.. 

Rasim ·coynamaıa baflarr - Nuri - Hayır •• KAff derecede 
Merhaba, bayım... sanşm delı1siniz .. 

Nuri - Bir n nü. amı edi- Jale - Baym, ben Janet 
yonunm?.. Mak Donaldim.. 

Manzum hlkAva · 

'Cç tane kıöritle altı rakam 
yamm. Bunları cemettiiiniz va
.kit rekdnu 144 olsun, 

HABE~ 
ÇOCUK SAWASt 

Bilmece lmponrı 
7 MAYIS - 1938 

... i<öÇök~etln•ın başına gelenler 

- f yi )"8, yalnız \"e sil!hm o
lan bir aslanı ~ldnrdOm ... 

AiD Uftdldl. tldr:mı.. i# .. 

~--·--- Jıııap:JS_ f ayat 

- .. -..... ·· 
~:. 5utçi ftrch kendine yabn 

Sanldı ata, Çetin kurtuldu 
Fıbt kothdan seti tutu!d~ 



Yugoslavyaya gidecek olan 

Galatasaray 
Şi rnal memleketlerinde 
büyük turneye çıkıyor 

l!U uç ay kadar evvel memleketimize 
ıelerek müsabakalar yapmış olan Yu-

p?.avyanm Yugoslavyaspor klübünUn 
bu zl)·aretini iade etmek maksadile Ga
latasaray klübü futbol, atletizm, güreş 
ve boks ekipleri milli küme maçlarının 

aonunda dost memlekete gidecektir. 
Yugoslavya kH.ıbünün 25 inci senei 

devriyesi münasebetile 10, 11, ve 13 ha
ziranda Belgradda tertip edilecek olan 
büyük spor bayramındaki güreş, atletizm 
ve boks müsabakalarına girecek olan at
letlerden ba~ka futbolcular da Yugoslav
ya, Fransız Rasing Ye bir İtalyan takı
mile Galatasaraydan müteşekkil dört 
klüp beyninde yapılacak olan turnuva
ya İ§tirak edecektir. 

Güreşte, Çoban, Ankaralı Hüseyin, 
Kenan, Adnan; atletizm de; Semih, Hay 
dar; Boksta; Melih, Levent, Fahri gibi 
beynelmilel ve tanınmış sporcularla Ga
latasaraym birinci takını kadrosuna da
hil futbolcuların Yugoslavyanın Belgrad 
Novi Sadada ve Borovoda şehirlerinde 

maçlar yaptıktan sonra yalnız futbolcu
lar şimal memleketlerinde büyük bir 
turneye çıkacaklardır. 

San kırmızılılar bu şimal seyahatlerin
öe; Estonya, Letonya, Litvanya ve Fin
l§ndiyaya da gidecekler avdette de Yu
nanistanda iki maç yapacaklardır. 

Yarınki milli küme müsabakasında 

Galatasaray - Altılar muhteliti Taksim 
stadında karşılaşacaklar 

Güneş - Beşiktaş takımlaın, yarın, 

milli kümenin en enteres'<'n maçların _ 
dan birini yapacakları ve bu maçtan ev
vel Galatasarayla Altxlar muhteliti de 
karşılaşacağından, İstanbul ~1alkr, yal· 
nız şehrimizin değil, fakat, Türkiyenin 
de en kuvvetli üç futbol takımım bir a
rada seyretmek imkanını bulacaktır. 
Güneş • Beşiktaş maçx, mim küme 

şampiyonluğunu artık kazanmış telak
ki edilebilecek Güneşten ziyc:Jde Beşik. 
taş için ehemmiyetlidir. 

Filhakika, geçen hafta Galatasaraya 
mc:ığh'.ip olarak milli küme ikinciliğini 

tehlikeye düşüren Beşiktaş, bu hafta 
da yenilirse, ikinci olması ihtimali as
~ari derecede zayıflayacaktır. 

Binaenaleyh, siyah beyazlıların, ge
rek bu ciheti n'1zarı itibara alaraka, 
gerekse, iki hafta evvel, hakim oyun
larına rağmen, mağlCıp oldukları Gü-

D n çgı n liteıre 

neşi yenerek milli küme şampiyonun • 
dan hiçte aşağı olmadıklarını isbat için 
çok çalr~acaklc:ın ve güzel bir oyun çı

kannağa gayret edecekleri muhakkak
tır. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar yaptığı 
bütün milli küme maçlarını kc:ızanan 

Güneşin de, bu parlak galibiyet serisini 
bozmak istemiyeceği ve bunun için 
elinden gelen her şeyi yapacağı aşikar 
ve bedihidir. 

işte bunun içindir ki, yarınki maç 
çok büyük bir alakayla takip edilecek 
ve her iki takım azami enerjisini harci
yarak oynıyacaktır. 

Maçı hangi tarafın kazanacağım 

kat'iyyetle söylemek, büyük bir kahin
lik olur. Her iki takım müsavi imkan
lar ıaltmda sahaya çıkacaklar ve bozuk 
oynayan yahut ta talihsiz olan taraf, 
sahayı mağlup olarak terkedecektir. 

Penaltı 

Bazı spor muharrirleri, Beşiktaş 

muh~imlerinin son maçta bozuk oyna. 
dıklarını söyliyerek, yannki maç için 
bunu mikyas olarak kullanmak istiyor
lar ki, biz hiç te ayni fikirde değiliz. 
Beşiktaş muhacimleri Galatasarayla 
yaptıktan son maçta, karşılarında son 
derece enerjik, seri ve kuvvetli bir 
müdafaa bulmuşlc:ır ve sırf bunun için 
her zamanki müessir oyunlarını oyna
y:ımamışlardır ı 

Bittabi bu iddiamızla Güneş rnüda • 
fıtasınm zayıf olduğunu söylemek iste· 
miyoruz. Böyle bir iddiada bulunmak 
gülünç olur. Fakat Güneş müdafaasının 
Galatasaray mudafaası kadar - amiyane 
tabiriyle _ "sıkr,. olmc:•dığı da inkar ika
bul etmez bir hakikattir. Bu hakikate 
bir misal olarak: İstanbul rnuhtelitinin 
First Viyenna takımına karşı yaptığr 

ıon maçı zikredebiliriz. Bu maçta, kuv-

Sparta 
Kırmızı şeytanları 

yendi 
Çekoslovakyanm meşhur Sparta klü 

bü Belçikanm kırmızı §eytanlar klübi 
nü 3-2 mağlQp etmiştir. 

Pazar günü Brükselde büyük bir kala 
balık önünde yapılan bu müsabakad' 
Çekler hakim bir oyun çıkarmışlar vı 
ilk sayılarını da altıncı dal~ikada atmağ: 
muvaffak olmuşlardır. 

İkinci kırk beş dakikada iki tara 
da ikişer gol atmış ve neticede ikiye ka: 
şı üç golle kırmızı şeytan takuru mağ. 
IOp olmuştur. 

A merika n 
.ADman 

yüzlYıcüDerı 
Berlinde karşılaşacaklar 

Almanya tarafından vaki otan bir da· 
veti kabul eden Amerika yüzücüleri 2C 
ve 21 ağustosta olimpiyat stadında Al
man yüzücüleri ile karşılaşacaklardır. 
Amerikalılar, 7 kişilik bir ekip halinde 
geleceklerdir. 

vetli bir muhacim hattına kU§ı ilk defa 
oynayan Güneş müdafii Reşat hiç bir it 
görememiş, buna mukabil Galatasaray
lı Salim • gene ilk defa oynadığı har. 
de • bir çok tehlikeleri bertaraf ederek: 
1>üyük bir muvaffalı:ryet g&termi§tir. 

Halbuki yerli maçlar nazan itibara 
alınarak yapılacak bir mukayesede Re. Haksız nıı 

cezası 
v e r i ldi ,, şadm mı yoksa Salimin mi daıb.a iyi mil· 

Atlet izm 
bayramı 

Müsabakalara 
her kes davetlidir 
lstmıbul Allelizm Bayram' Tertip he

J!elinden: 
1stanbul atletizm bayramının dokuzun 

cusu 8 mayıs pazar günü öğleden sonra 
saat on dörtte Bebekte Kolej sahasında 

yapılacaktır. Geçen hafta seçmeleri ka
zanarak finale kalan bütün atletlerin pa
zar günü saat on üçte Bebekte Kolej sa
hasında hazır bulunmaları rica olunur. 
Bu sene müsabakalara atletizm f ederas
yonunun tensibi ile diğer bölgelerden 
gelecek atletler de i~tirak edecektir. 

Müsabakalar duJ\uliyesiz ve herkes • 
öavetlisidir. İki senedir tatbik edilen ye
ni program mucibince müsabakalara baş J 

!andıktan sonra, ara \'erilm~·ecek, bir. 
müsabaka biter bitmez diğeri yapılacak
tır. 

Barot l{Ucü 
sahasında ki maçlar 
Bakırköy Barutgücü sahasında bu 

pazar yapılacak futbol karşılasmalan 

şunlardır: 

Saat 9 da: Beyoğlu Rum klümü • Ba
rutgücü genç takımı 

Saat 10,30 da: Bakırköy Rum klübü -
Pera A. 

Saat 12de Beyoğlu Rum klübü - Ba
kırköy genç timi 

Saat lf. de: Galatasaray B - Barutgü
cü B. 

Saat 16 da: Galatasaray lisesi A -
Bamtgücü A. 

Beşiktaş takımı hava kupası 
birinci/ilini kazanan kadrosı?e 

Giineş birinci 
takımı 

Geçen cumartesi günil Londrada 
Vembley stadında, kral Jorjun da da
hil olduğu doksan üç bin küsur me
raklr önünde yapılan kral kupası fi
nal müsabakasını ikinci küme üçün
cüsü Prestonun, rakibi Hundersfildi 
1-0 mağIUp ederek kupayı kazandığı
nı yazmı!:jtık . 

Bu tarihten haftalarca evvel baala
yan münakaşa ve dedikoduların şimdi 
gittikçe alevlenmekte olduğunu İngi
liz gazetelerinin neşriyatından anlı:·c 
ruz: 
Maçın doksan dakikasında taraf! : 

golsüz olarak berabere kaldıkları içb 
on beşer dakikadan iki de\Te uzatıl
mış ve bu temdit esnasında Preston, 
günün tek sayısını - penaltıdan - kay. 
de muvaffak olmuştur. 

l'ite bu penaltı lngiltercde günün 
hadisesini teşkil etmektedir. Maçı 
hakim oynamasına rağmen rakip ta
rafın muavin hattı ve bilhassa merkez 
muavini Yungun fevkalade oyunu yü
zünden gol çıkaramayan Preston mu
hacimleri uzatılan kısmın son daki
kasında yegane fırsatı yakalayabil
mişlerdir. Sağiç 'Muç ortadan aldığı 

bir pasla mildafileri gcç:miş ve tam 18 
pas çizgisi üı.erinde serbest bir halde 

lrnlmışlar, tehlil{eyi M~en Young da 
derhal geri gelerek rakibine ayak koy 
muştur. Hundersfild merkez muavi
ninin bu ayak koyuşu hakem tarafın
dan penaltı ile tecziye edilmiştir. 

Bu ceza vuruşundan da yine Muçl\n 
ayağile Preston galibiyet golünü at
mıştır. 

!şte bugün İngiliz spor muharrirle
rini ve bütün futbol meraklılarını iki
ye ayıran hadise budur. 

Kazanan takım taraftarları, penal
tının hakkile verilmiş olduiunu ve 
galibiyeti hakcttikle.rini iddia etmek
te; mağlÜ!) klübü sevenler ise bu ka~ 
dar ehemmiyetsiz bir müdahale için 

.-..-~ .. ~4 
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ve bilhassa 18 çizgisi üzerinde yapı
lan bir ha ta için - frikik yerine - pe
naltı gibi en ağır cezanın verilişini 

haksız bulmaktadırlar. · 

Resimlerimiz; Preston muhacimi~ 
nin attığı ve rakip kalecinin nefis 
plonjonuna rağmen ağlara. takılan 

penaltı ile galip klüp taraftarı bir 
genç kızın maçtan sor.ıraki sevinci ve 
(köşedeki küçük fotoğrafta ise) pe-

naltı cezasının verilmesine sebep olan 
''ayak koyuş,, görülmektedir. 

Bu vaziyet bizim sahalarda olsaydı 
acaba hakemlerimiz - eğer görürlerse • 
bu harekete ayni cezayı verirler mi 
idi?. 

sarayın Salim ve Lutfiden mütC!e<kkil 
müdafaa hattiyle, Güneşin Rept ve 

Faruktan müteşekkil müdafaası ara1m
da, hiç görünmediği halde, rakip mu
hacim hattının oyununu bozan ve bq
ka türlü vasıflandıramadığımrz için ''aı. 

la,, lıkla: tavail ettiğimiz bu fm::ırar. 
Belki de mevzu harici addedilebile

cek bu uzun misalle §U noktayı tebarüz 
ettirmek istedik: Beşiktaş muhacim 

hattı Galatasaraya kU§ı çı:kardığt oyu
nu çıkanr ve müdafaa da güzel ve can-

Ir bir oyun oynarsa Güne, takmu ilk 
mağlQbiyetine uğrayabilir. 

Hillasa, yukarida da zikretmi~ oldu. 
ğumuz veçhile, Güneşi veya Beşikta§I 

peşinen mağlUp saymak gülünç olur: 
İyi oynayan ve talihi olan tarafr maçr 
kazanacaktır. 

Yegane temennimiz, her iki takımın, çok
tanberi hasret kaldığımız, temiz ve 
sportmence oyun göstermeleridir. 

Galatasaray· Altılar muhtelitl 

Bu maçın, milll küme üzerinde hiç 
bir tesir icra etmemekle beraber, zevk. 
le takip edileceği muhakkaktır. 

Son zamanlardıı kuvv~tli bir hal al· 
maığa başlıyan ve, belki de, orta muaı
vin Adnanın iltinakiyle, büSbütün kuv-

vetlenecek olan Galatasaraynı, bir iki 
hafta sonra Güneşle karşılaşacağı ve bil

ahare de Avrupayı gideceği nazarr iti~ 

bara alınırsa, san kırmızılrlann, uzun 
bir buhrandan sonra henüz istikrar 
kesbeden takımlarını, ısıkı bir antren. 

man m<Jhiyetinde olan bu maçta boz
mak istemiyecekleri ve en kuvvetli §C

killeriyle sahaya çıkacakları tahmin e
dilebilir. 

Zayıf bir Altılar muhtelitiyle yaptığı 
ilk maçta 2 M 2 berabere kal.an Galata-

saray, bu defa daha kuvvetli olan .raki. 
bini yenerse • ki bu kuvvetle muhtemel
dir • SankırmızıWann son zamanlardaı 
kuvvetlerıdikleri hususundaki iddiamızı 
da teyit etmiş olacaktır / 
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Oldufunu tasrih Keşiflerin ne 
edelJİm: "l.Jçan torpil,, ve 

" .. 
"Olüm şuaı~, 

- Evet. Filmlere benden başka el 
stlren olmadı. Yemin ederim. 

- Şu halde filmlerin bozuk olarak 
elimize geldiği kanaatindesin öyle 
mi! 

-Evet. 
- Peki, gidebilirsin. 
Fotoğrafçı dışarı çıkıp yalnız ka

lınca Benua, elleri arkasında.. dolaşıp 
dUşünmeğe başladı. Fotoğrnflann 

hep bozuk çılmıası bir tesadüfe ham
ledilemez.dl. Acaba No. 39 ihanet 
mi Mlyordu? Hayır. Buna imkfuı ola
mazdı. Bu adamı para ile kendilerine 
iyice köle ettiklerinden emindi. O 
halde? 

Masasının başına geçti. Bir çekme
ce açıp üzerinde "lzenşta,yn,, kellmeai 
yazılı blr dosya çıkardı. K&ğıUara 

baktı. ''Yoksa No. 39,. un faaliyetin
den gUpheye mi dü~er? diye dilşUn
dU. Bu da mUmkUn değildi. ÇUnkU bu 
ta.kdirde filmleri No. 39 dan teslim 
alan ve onları Parlse getiren adamın 
bundan ha.berda.r olması icap ederdi. 
Halbuki böyle bir şey yoktu. No. 39 
Uç bin frank aylığını alml§ ve filmle
ri vermişti. Fevkaltıde bir vaziyet ol
sa herhalde söyliyecektJ. 

İzen§tayn de f evkalMe tedbirler al
mağa mı lüzum görmUşlerdJ? Bu 
mUmkUndU; sıkı bir inzibat meselesi. 
IAkin No. 39 bundan muhakkak istla
na edilecekti. Ondan otıphe etmek 
kJ!MMJln aklına gelemez; o da rahat 
r&lı&t fotoğraf çekip göndermeğe de
vam edebilf.rdl. 

DO.tllncesl epey uzun stlrdU. Fakat 
bir neticeye ulaşamadı. Koloneli gör
meğe karar verdi. 

• • • 
- Muhakemeniz doğnı kumandan 

Benua, Almanlar benştaynde f evka.
lide mllhim iki keıif Uzerinde çalş
yorlar. 

Benua, kolonel Geroye hayretle sor
du: 

- Şu halde hu.eust mal<>.matmız 
var! 

- Evet. Keşiflerin ne olduğunu 
tasrih edeyim: •'Uçan Torpil,, ve 
•'ölUm şuaı., .. 

- "Uçan torpil,, ve •'ölUm §Uat,, 
mı! Bunlan nereden bfliyorsunuı! 

- Malagadan.. Binbaşı Heseltten 

-.13-
aldım. Kont Vaııgorhaydln çantası 

zahmetleri boşa çıkarmadı. Bakın. 
Kolonel bir dosyadan çıkardığı mek 

tubu Benuaya umtırken izah etti: 
- Binbaşı Hesselt tarafından Al

man istihbarat teşkil~tı reisi general 
fon Ragviçe gönderilen mektubun 
fotoğrafı.. Ayni zamanda Uç de pi~ 
va.rd1. Onların da fotoğra.f ını alıp 

topçuluk şubesine göndet'dik; 11anı

nm ki epey istifade edecekler. 
Benua mektubu okuyordu: 
EkseMM, 
Genenıl fon l~oyM verilm&i 

rioasil.e ilç plan g~1'Mriyorımı. Bıın

lar "Uçan torpUu ketfino dairdir ve 
evvelce verdiğim direktiflerde b<m 
tadll4t yapm4kt.adır. 

"ôUZm §UOI,. M dair t~n 
Mıraretıo ~m ettığin! vmmakta
yım. Kimya, /mı 1'0 mdxınik doktoru 
matmazel fon lze~tcıyn mfJfterek 
kiJşfimizin ilerlem&i tçin herhıalM 
9t1lı§mnktadır. Burada bo§ kaldığım 

zamanlarda iızorhıM pıl~bfünmn 
için •·oıam ,um,, tecrllbe'lerlnin ,ım
diki ooziyeti 1ıakk1ftda ba.n mallimat 
rioa etmekteyim: 

a) Şuaın kuvveti çoğaltılabq<U m.41 
b) Çoğaltı'Zdı ise ne kıadaT1 
Bu mevau ~ yeni ~nce

lerim txJT. Burada1°' 1Jaif elerimi U.. 
mamlayıp Almanyaya dönünce keffi.. 
mi.ti /Uiyat aalMl.tına ~mi 
•I kuweUe 1'mVJl!O"'"'-• 

Kolonel sordu: 
-Nederaiım? 
Benuvanm elde edilen malihnat c!o

layıalle sevinmealnl bekliyordu. Hal
buki o btlsbQtnn dllştıncell bir taVU' 
almtştı. 

- Kolonel, bozuk çıkan filmler
den sonra öğrendiğim bu vaziyet en
dişemi artırdı. Mesele çok mUhlm. 

Sustu. Kolonel de bir eey söyleme
di. İki zabit birbirlerinin gözlerinde 
ayni dUşUnceyi okudular. Nihayet ko
lonel söze başladı: 

- Daha fazla malfunat elde etme
miz !Azım .. 

Bcnuva müşterek düşllncelerinin 

neticesini tamamladı: 
- Ne bahamıa olunıa olsun! 
Gene sustular. İkisi arasında daki

kalar ailren, bir ailkfıt oldu. Bu eef er 
sfü.e Benuva başladı: 

•ın1m111~cn• l!S T!l R A•P. VE. fı A,C A iR otMıA N 1 

-Beni - dedi. Birisi görmek istiyormuş. 
Sabiha birdenbire ayağa kalktı: 
-Kim o? 
- Bilmem Vallahi... Bana çağmyor ; dediler. 
Sabiha bir hayal gibi dışarıya çıktı. Gardiyan ar.ıtacıa, o 

&ıde konupna odasına ilerlediler. 

•• 
- Oraya gitmem lftznn. 
- Ben de si1.c!en bunu istiyecek· 

tim. 
Ayağa kalktı, Benuvanın yanma 

giderek kucakladı: 
- Cesur dostum. 
- Kolonel. 

VJI 
Tayyare mill~imi Konrad fou Kaş. 

rild, harbiye nazırının yeğeni, rakc
tile topa vurmak Uzere idi ki kuvvetli 
bir ses işitlldi: 

Saat on! Saat on! 
Alman i§çi8i, ce8aret. Sen vatan 

için (!alışıyorsun, vatan da senin için 
9'Jlrfm4ktcıdır ! 

Bu, general fon lzenıtaynm bb 
buluşuydu, saat başında fabrikada 
çan yerine pllkla ve opa.rlörle böyle 
vatan! cllnıleler söylenmekteydi. MU· 
lhfm topa wrmadı ,raketi tutan kolu 
indi. 

Mlllftzlm, fileye doğru ilerledi, r&• 

kibinin elini sıktı: 
- Dörde bir mösyö. Galebe siz.de .. 
Danyel Gude nezaketle mukabele 

etti: 
- Revan§ınız yarına .. 
Maçın hakemi matmar.cl Jertrfid 

fon 1zenştayn mUlazimle alay etti: 
- Yazık! Almanyanın mağlflbfye

tlne set>ep oldunuz. 
MUIAzlm, Danyel Gudeye dönerek: 
- Tenis kotnında, tayyarede ol

duğuııuman çok daha mahir ve ceaur 
1MDD1onnmuz. aecıı: 

Genera.lfn kızma mukabeleye cesa
ret edemlyerek hmemı mtıhendiateıı 
alıyordu. Genç kızın mUhendiııe iyi 
muamelesini bir tilrlU hoe göremiyor
du. Bunu kıza da açmıı: 

- Siz bir Alman kızı, demişti, na
sıl oluyor da, bu Fransızla dost ola
billyorsunuz? 

Genç kız sözü derhal ağzına tıka-. 
mı§tı: 

- Fikrinizi kendinize saklayınız. 
Harek~tım halikında sizden nasihat 
istemiyorum. Bir daha işlerime karış 
mamanızı ııb:e emrediyorum. 

MUlhim bu paparayı yutmu3, fa
kat hazmedememi§tl. O gUndenberi 
hl1"8mt hep Gudeden çıkarmağa çalı
~yordu. Her fırsatta onu iğnelemek
teydl. 
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Ka~mız laki resmi çift g;'irdüğünüzü 7.annetmeyin.Burada hakikaten biribirine 
son derece benziyen iki çehre var. Fakat. ayni resmin iki kere basılmış olduğu da 
aklınıza gelmesin ... 

Bunlar. iki kardeştir. ikisi de ayni gün d~uştur. !kisi de biribirinin ay
nıdır. O kadar ki, Ameı ikı:ılı kızların annesi babası bile onlan biribinnden 
tarkedemiyor, ancak seslerıni i10ıttıklerı zaman ayırt edebıliyorlaı mı~. 

Jngiltncdt yQ§lı başlı adamltrr arasın rla zıfmp mn~a.,,aTtolart tnt.it> tt1undulımıı 
111ymuş muydunuz? Orada 300 scnedenbtri, zıpzıp Oj'L.'1ıları oynatan klüpln ve bu 
klilPlerin merbut bulundufu bir de Jtdt ıosyon vardır. Zıpnp klüplni arasında tur 
nuvalar tntip ve hn yılın zıpzıp şampiyonu lt$bil edilir, bu Jentlri müsabakalarda 
Büs takımı şamf>it•ıın111~11 n1mıstır. 

Napolyon liouapartm ısJHUa çala· 
bildlii bir tek ha:va v&rdı. Onu da ta 
çocukluğunda ~l;tı. Onun bun
dan baş~hava çaldığr hiç l§itıilmemiı 
u. 

• • • 
Şimdi Fran8a ve Amerikadıı boean

ma yüzükleri takmak moda halinde. 
Bu yU.zUkler beyaz ve sarı altından 
örme şeklinde yapılıyor ve ekseriya 
sol elin serse parmağına takılıyor. 

Parmağında bu yUzUğU taşıyanlar tek 
rar serbestiye kavuştuklarını böylelik 
le ilfuı ediyorlar. 

• • • 
BugünkU riyaziyecilerin en bUyUğU 

olan Anştayn Zürihtekl pollteknik 
mektebin duhul imtihalarnda riyazi
yeden geçememişti. O zaman tamam 
on altı ya§ındaydı. Ancak ikinci bir 
ımtıhan geçirerek ve büyük bir mllo-. 
ktmtla mektebe ywlabilml§U. 

Ameruca temyız mahkemesi azasın
d&n Ollver Holmea sıhbat ve zindeli
fliıl ta mum Yafl olan 92 )"afma ka
dar muhafaza etmistl. Bir gün CI!'Vel.-.. 
liai bulundufu bir çayda rastladığı 
genç, gU~l bir kadının önUnde eğil
mit ve: 

- Ah madam tekrar yetmiş yaşın
da olabilmek için §imdi neler vermez
dim ! demlıtir. 

• • • 
Me~hur milyarder Henrl Ford ilk 

defa tanıdığı her adamın ne dereceye 
kadar bilgili olduğunu anlamak mera
kındadır. 

Onun bu merakmı tatmin eden ba
sit bir usulU vardır. Tanı§tığı adama 
yalnn yanhe şeyler söyler. Ve bunların 
onda bıraka.cağı tesire dikkat eder. 
Eğer o adam bunları sırf Ford tara
fından eöylendiği f~ln bllAltiru kabul 
eder; hiç aRzm,ı açmazsa ll'ord o adam 
la tekrar al!kada.r olmaz. 

BIANCI DIL:L.ERE .. :NAKLI· HAiKKI MAH,FZOO:UIR 

sevgisinin insanı nelere sUrUkUyebllecefinJ bUlyorum. Yalnız. 
demek istediğim §Uydu. Ben oğlun yerine se.nln yaşamanı ter
cih ederim. 

Sabiha karşılık vermedi. Azıcık bir etıkllttan sonra sordu: 
- Ferldin sıhhatinden haber verdi ml Selim f 

HA HEUIN ı:mımı 1 t.t-lil l\ASI. 70 Sapsarıydı rengi Sabihanın... Bu, kiminle karşılaşacağına 
endige ettiğinden det;.tildi. O, biliyordu ki kendisini arıyan ağa
beyslnden başkuı olamaz. 

Odaya yaklaştıkça içinde uf acık bir nokta halinde hiNettl• 
il UzUntUnUn genişleyip kalbini sıktığını duyuyordu. 

Yazan; Hasan Ras m Us 

Evet vermioti. İyi olmadığını gUnlerdenberl sık sık kan kus
tuğunu, yataktan kalkamadığını, babası döndükten sonra çat
lak dudakları arasından mUtemadiyen "'Anne!,, lı:ellmesinln d~ 
düldilğUnU söylemlıtı. Böyle bir muhavereden sonra ona oğ
lunun bulunduğu bu feci vaziyeti a.Dlatmaama imkln yoktu. 
Yalan söyleme61 lbmı geliyordu. 

Kapıdan içeriye girdi. Umduğu gibi ağabeysi Sabri ile 
karşılaştı. Elini uzattı. Gözleri gayri ihtiyari yaşarmıştı. Ya
nındaki sandalyeye oturdu. 

- Nasılsın Sabiha? 
-Teşekkür ederim ağabey. fjiyim. 

- Sana, nisbeten istirahat edebileceğin bir yer vereceklerdi. 
Yaptılar mı? 

-Evet. 
- Rahat mısın? 
Sabiha ağabeysinin UzUlmesini istemiyordu. Oç çeMba:: ka.

dmm arasında bulunduğunu, gürliltülerinden, saçma sapan 
konuşmalarından rahatsız olduğunu söyllyemedi. Bilakis: 

- Çok rahatım ağabey, - dedi. TeeekkUr ederim. 
İkisi du bir müddet sustular. Sabri, canından çok sevdiği 

tardeşinln sarannı§ yUzüne, çökmD§ avurtlanrun daha çıkık 
glSeterdiği elmacık kemiklerine, bembeyaz saçlarm& bakıyor, 
Sabiha da gözlerini, pencereden içeriye dolan eabah gUne15inin1 

datemeye işlediği parmaklık gölgesinde dolaştırıyordu. 
Sabri mmldnnrr gibi söylendi: 
- Dnn, • dedi. Bana Selim bey uğradı. Suad beyin seni ta

zmnak fstedJğinf, belki burada seni ziyaret edebileceğini söy
di. Gene eski, bir türlü sonu gelmiyen arzular. İstiyorlar k1 

seni tanımC\llUl. Şayet gelirse vaziyeti idare edersin. 
S:ıbrl sustu. Ufak bir yutkunmadan sonra devam etti: 
- Sen, • dedi. Kendini daha nasıl feda edeceksin? Bu tztI· 

raplı ve iatenmiyen vaziyetleri kendi elinle huırladın. 
Hayatm, Suad beyin, Selim beyin, Safinaz hanmım haya

trndan daha mı kıyınetsir.dir? Senin bu cinayeti i§liyebileoeği
ne ben ka~ Jyen ve h~ll ihtimal vermiyorum. Bana hakikati 
söylemlyecek misin? Kendine acımıyorsan, bana da mı acı mı
yorsun? . 

Sabiha yere bakmakta devam ediyordu: 
- Ben yaşıyor muydum zaten ağa.bey ... Yaşamıyan birisi 

kendisini mi, hayatta bÜlunan sevdiklerini mi dllşUnUr? Yap
tıfım da bundan ibaret ... Niçln yalan söyliyeyim. Ben öldilr· 
düm ... ÇilnkU onu öldUrmeseydim, kederinden, ıztırabmdan oğ-

. lum aıecekti. 
- Sağlam ve gUrbUz bir oğlun mu vardı ki onu dUştlndUn? 
S&biha, ağabeysinin en kUçük bir his parçası ta§ımıyan su

aline, önce, verecek bir cevap bulamadı. Sonra: 
- Haklısın ağabey .• dedi. Sen evbark sa.bibi oldun, fakat 

baba olamndm... Çocuğun ne demek olduğunu bllemer;sin. 
Sabrı, ıualınin, kardeşini milteessir ettiğini anlamıetı. Bu

nunla beraber tevile eapmayarak: 
- Müteessir olma, - dedi. Gerçi baba olmadım a.ma, evıat 

- Ferid için endişe edecek bir eey yok. Sıhatte. Babasın
dan çekinmese ve fırsat bulsa buraya da gelip eenl görecekmiş. 

- Jyi olsun aa yapmamı bunu .• 
- Ben de 5yle söyledim. Şimdi ne yapacağız, Suad bey 

senf görmeye gelirse naaıl hareket edeceksin? 
- BütUn endişem buydu zaten. Bunu önceden tahmin et

tiğim için adının Nazire olduğunu bildirdim. Doğrusu mUddel .. 
umumt muavinine bu isteğimi yerine getirdiği için pek minnet. 
tanın .. Buraya gelirse yapacağım gayet baait: Kendisine g~ 
rUnmemek ve konuşmamak. 

- Buna lmkb bul&bllecek misin! 
- Çalı~acağmı. 
- Nasıl çalışınıın. Meeell glmd! ben geldim. Seni çafat.. 

tılar. hml mi söylettiler mi? 
- Hayır., 

- O halde? 
- Kim olduğunu anlamadRn g5rilşmem. 
Sabri Sa.bfhanm aldana.bileceğini anlatan bir bq !pretile 

bu mevzuu kapadı. Sonra yavaş bir sesle: 
- Demek. dedi. Bana '1aklkaU söylemlyece:Uin? 
- Söylediklerim hakikatten buka bir teY m1 f 

(Devamı var! 



- Anne, eğer beni §imm uyu.ndır· 
maz,,an mektebe geç 'loa1n.C<Jğıml 

--

KMm - Bu 7otıuğag.. ~1' para 
il(in yopıyorlart Be7I Joadın meseümi 
yÜZÜnd.en aanıyordum. 

Çocukluk 
Küçük Fuadı, ubahleyin mektebe 

ptmele buırlamrken, kulağının biri· 
ne pamuk tılı:adılzıu 16ren anneıi me. 
rak ve endite ile eordu: 

- Ne o çocutum, kuJaim nu ağrı· 
yor? 

- Hayır, anneciğim .• 
- Niçin IOI kul.ağma pamuk tıkıyor· 

MMl. 
- MIHDfcnin ltiylediJderinln btr im· 

lağımdan cirip ötekinden çdmwnasr 
için! •• 

PAPATYA FALI G1Bt! 
A§&k bcrbtr - Bmd aeviyor ... Biraz 

&evi.yor ... Çok seviyor. 

RÖNTKEN 
MUAYENEHANESİNDE 

~nt!}fmci (t11'1cıat!/4fına) - X §'U'J· 

ile muayene ettiğim.iz 1aadını bın:ık da 
bizim "4ata bakıcı~ bak! 

- Saatte 1~0 T;ilometre! Bu ne çıl
gmlık! 

Yeyip, içmiıJerdi, arkadapna bir bil
mece IOl'du: 

- Sabahlan aç kanna kaç dilim ek. 
mek yel"lin?. 

-Uç .. 
- Budala! Birinci dilimi yeıdikten 

eonra kamının açhğJ geçeceğini dütü • 
nemedin mi?. 

Oyun pek hoıuna gitmifti .. Eve dö· 
nünce kanama sorou: 

- Sabahlan aç kanıma bç dilim ek
mek yenin?. 

- na ... 
- Yazık!.. Efer Uç dilim yeseydin, 

sana güzel bir oyun yapacaktım! .. 

Tavuksuz 
yumurta 

Muamm, sözlerine kuvvet vermek 
için bir misal getir:mefe lüzum cör
müttil: 

- Tavuk olmadan yumurta elde edi
lir mi? Hayatta her 9eyin., .. 

Bir ~ulc atıldı : 
- Babam tavuksuz da yumurta elde 

ediyor .. 
- Naaıl?. 

Ördek bHliyor !. 

Kadın gururu 
Necli, Selmayı raıtgelince sorclu: 
- Mehmetle niJlfUIU bozmupun di-

ye duydum, doğru mu?. 
-Evet .. 
-Sebep?. 

- Tahammül edilmez bir ad'lımmıf 

•• •• -· ... • • • :., .... 
• ... ..... 

Erkr;k - Hayatında hiçbir erkeğe 
ait olmadığını, dünyada en sevdi

ğtn IJeY üaerine yemin et. 
KÔdın - Yemin ederim, küçük 90-

~mun bafı ilatii.~! 

meğer .. Giyinmemi, Jronuıtutum a.rkadq 
lan befenmu olmuftU .. Annemle ıeçi. 
nem.iyonlu, benimle sık sık !cavsa edi-
yordu. beni alnemaya filin cötilrdüğil 
de yoktu •• Bütün bunlar yetitmiyor· 
mut Pbi ıeçen hafta baıka biria.fyle ev
lenmesin mi? Tabii dayanamadım, ni
ıaı bordum. 

- Rahataı: görünüyoraı1ınuz, grip
li miaini.3' 

- Hayır hanıOOlaun gripli cleğiltm., 
aar'am geUyor! 

Kinaye 
Berberin iti çok clduğıınu cörünce, 

futa beklememek için, aakalmı çırağın 
tırat etmesine razı olmufttı. Fakat çı

rağın itteki ıür'ati onu çabuk pifmenh
ğa Hvketti. Arad:aa yirmi dakika 14* 

tiği halde çırafm hill yibliyle ifkem. 

be kazır cibi uğra1tığr ve itin daha 

bitmek üzere olmadığını cörilnce daya
namadı: 

- Biraz çabuk oilum. Yüzümün bir 
tarafını tıraı ekfinciye kadar &teki ta
raftaki tüyler uzuyor! 

- Kı:, bu ne gürültü.1 
- Bu kaMr ç<ıMk ç.ömleği gürültü 

- AnM, bana on k1t'l'U§ 1'6rir mi. 
.... , 
-N•~b.nmr 
- MehJMtkJ 1mn kooG oywau oy. 

noyacaktık. ,. A?ICGk ~ 1ol.r1a et1· 

'l#Jn.tyorom.,. diyor. 

- Bu ktz 116 oldu aoabt.ı' O deli
Toanlı s'6 o kadm' açılma dem~m, 
batmış olmQınlar' 

Nlkmetı var 
Çocuk, annesine aoı4du: 
- Gelinler niçin hep beyu elbise 

ıiyerler? 

- Çünkü beycız renk neı'eye, sevin

ce; aiyah iae kedere alamettir de on· 
dan.. 

- Düğünlerde damadın siyah elbi
se ciymesinin aebebini timdi anladım.. 

Tiyatroda 
Piyes harikulade berbattı; o kadar 

ki ikinci perdenin sonuna doğru eeyir. 

cilerde talwnmW kalmadı.. Tepinme
ğe. 11hk çalmağa baıJadılar •• Fakat ko-

ca salonda bir tek kiti gürilltüye iftira.k 

etmiyor, var kuvvetiyle alkıtlryordu. 
Y anmdaki ıeyirei merak ederek eor4dti: 

- Piyesi çok beğendiniz ıaliba? 

- Ne münaaebet? Dünyada bundan 
daha fena bir piyea olabileceğini ta•v· 
vur etmiyorum. 

- O halde neden alkıflıyorauı:ıuz?. 
- Ben piyesi değil, piyesi ıslıklayan-- Eğer' göz~rim iyi görseydi, dı:ıha 

süratli giderdim. yapmıadan nasıl kırabilirdim! ları allatlıyorum r. • 
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Yamyamları dlnllyellm: 

En lezzetli et insa 
etiymiş! 

Vahşileri insan eti gemıge 
sevkeden amil açlık veya 

zevk midir? 
Afrikamn ve A

merikanın içerile • 
rinde, Okyanusya 
adalarında yaşa -
yan bir kısım v~ 
filerin insan eti ye
dikleri ötedenberi 
sık sık i§ittiğimiz 

bir ,eydir. Bunlara 
dair birçok vakalar 
anlatırlar, hatıra

lar naklederler .. 
Afrikt1da, Ame -

rikada, Okyanusya 
adalarında uzun se
yahatler yapm;ş o
lan bir Fransız scy 
yahı kendisine ''in· 
san yiyen vahşilere 

tesadüf ettiniz mi?, 
sualini sonran Vil 
mecmuasmm mu -
han-irine şunları 

anlatmııtır : 

''lnsan yiyen va.h 
gileri hiçbir zaman 
gözlimle görmedim. 
Fakat birçok h i ka
yeler ititUm. Mes liı cenubi AmerlK&· 
d& VenezUellada Orenok nehrinin yu. 
kan taraflarında yaşayan Gfilıaribo 

kablleei insan eti yermiş.. Geçen sene 
ufak bir :ırmak kenarında bir işçi ka
filesi çalıeıyor. kıymetli keresteler 
için aranan bazı ağaçlan kesiyorlar· 
mi§.. Ansızm vahşilerin hücumuna. 
uğramıelar, hepsi sandallarına bine
rek :ırmağın öbür taratma kaçmış, fa.
kat bir kadın kaçamamış ve yerlilerin 
eline düımil§ vahşiler nehrin bir tara.-
fmda, işçiler de öteki tarafında bir

blrlerlnl puyereı. hJrka9 s1a kartı 
brJıya ka.lmJf)ar. İlçfler. sayı itiba
rile az olduklarmdaıı vah§ilerin elinde 
ld kadmı kurtarmak için k&l'§ı sahile 

geçmeğe cesareı edemiyorlar. Vahşi
ler de sandallan olmadığı ve nehir bu 
mevsimde geçit vermediği için k&r§J 
sahile sığınan işçilerin üzerine hücum 
edemiyorlar. 

Aradan bir hafta geçtikten sonra 
bir gece, i~iler, karşı sahildeki yer
lilerin k~mda birçok ışıkların 
yandığını görmüşler; çalgı sesleri ve 
p.rkılar işitmişler. Bu ışıklar ve ne
teli sesler sabaha kadar devam etmiş. 
Şafakla beraber vahşilerin kararga
hında her gey sllkflna bürünmüş; ses, 
seda kesilmiş. Bütün gün kıyı üze
rinde tek bir vahşi görünmemiş. Ge
ce de lf!ksız ve sessiz geçmiş. Ertesi 
sabah ieçiler k&l'§ı sahile geçmişler. 
Fakat vahıilerin kararg!hmda dağı
mk in8an kemiklerinden başka hiçbir 
gey görememişler. Ve zavallı kadının 
vahşiler tarafından yenildiğine hük
metmiıler. 

Yine b'J havalide dolaşırken ikinci 
bir yamyamlık hikayesi işittim. Ka
uçok ağaçlan yetişen mmtakalan tes 
bit etmek maksadile kan koca Iki zl-

- Şıı papağan :ne gever.el 
- Tabii; ilk sahibi atmbıth. 

raat milhendisi bu civarlarda dolaşr
yorlarmı§. Bunlar da Vah§iJerin eline 
düşmüşler. Vahşiler karı kocayı a l
mıg köylerine götürmüşler ; sefrbest 
bırakmışlar .. ÇilnkU köyden kaçmağa. 
uzaklaşmaya imkAıı yokmuş .. 

Nihayet kabilenin bayram günü 
gelmiş; erkek hususi merasimle kur
ban edilmiş: Adamcağw sırtüstü ye
re yatmnışlar, göğsU üz.erine oyul
muş bir ağaç gövdesi koymuşlar. Vah 
§iler birer ayaklarile ağacın üzerine 
basarak anamın göğsü üzerinde taz.. 
yikı artırm.,.ıar, nefaa •'meana ma
ni olmU§lar. Adamcağız bu suretle 
hmldayarak yavq yavq ölürken, 
kabilenin bütün kadınlan, süslenmiş, 
vUcutJarmı bqtan 8§8.ğı boyamı§ ol
duldan halde adamcağızın etrafında 
dansederlermi§.. Adam boğulunca, vu. 
cudunu parçalamıılar, karısının gözü 
önünde etlerini ağaç şişlerine geçir
"mişler ve kebap etmişler. Ayak ta
banları ve barsaklan müstesna ola
rak vücudunun her tarafını yemiı
ler, hatta zavallı karmmı da bu etten 
yemeğe icbar etmişler. 

Kadm bu feci manzaradan sonra 
hastalanml§. Bu hastalık onun ölü
münü geclktirınlı ve kurtulmasına 
sebep olmuş. ÇllnkU kadına bakan ve 
onun kaçmasını meneden bir kadın, 
zavallı kadıncağıza acımıı ve bera-
berce köyden çıkıp ormana dalmışlar. 
iki gün, iki gece ormanlar içerisinde 
serseri gibi dolaşıp durmuşlar, yerli 
kannm topladığı meyvelerle açlıkla.
rmı gidermişler. Nihayet Putumayu 
ırmağı kenarlarında bir tali eseri ola
rak medent insanlara rastgelmişler. 

Vahşileri insan eti yemeğe silıilk
lf yen funil açlık veya r.evk değildir. 
Dini ananelere bağlılıktır. Bir kabile 
efradı hiçbir vakit kendi kabilesine 
veya dost kabilelere mensup insanla
rın etini yemez.. Düşman kabilelerin 
veya tabii düşman teli.kki ettiği be
yaz insanların etini yer. 

insan eti yiyen vahşilere ait son 
hatıram şudur: 

Bir gUn bulunduğum şehre bir ih· 
tiyar vahşi kadın getirdiler. Bu, men 
sup bulunduğu kabilenin son ferdi 
imiş.. Kendisile konuştum. ve insan 
eti yiyip yemediğini sordum.. SilkU
netle "çok .. ,, dedi. 

Sonra konupamız uzadı gitti: 
- İnsan etJ lezzetli midir? 
- BUtün hayvan etlerinden daha 

çok leu.etli .. 
- En ziyade beğendiğiniz yerleri 

neresidir? 
- Kollar, belkemiği etrafmdald 

etler, kalçalar •• Fakat en lezzetli J'8I" 
parmak uclandD'· Sonra sıra.sile ya
naklar, dil, beyin gelir .. insan etinin 
yenmiyen Y.eri Y.a.1mz &J!ak j;abanlan._ 
dır~ 



Spor işleri için 
Başvekalete bağh yeni bir 

teşkilat kurulmasına 
karar verildi 

t.tanbulda orta tedrisat mü~seae

Jerinde tpor iflerile metgUl olan öğret
menleri tefti§ ebnek üzere ıehrimize 
celen 1cültür bakanlığı beden terbiyesi 
direktörü Cemal 1stan'bulda bir ka~ 
sUzı kaldıktan sonra diğer viliyetlere 
p!ecelrtir. Bu sene ıehrimizden on iki 
etiler ~Ayetlerden 13 e ltadar olmak 
Usere 25 beden teıibiyesi öğretmerıi 

sam ıörecektir. 

Bdden terbiyesi dire':törü dün ken. 
diliyle görüten gazetecilere bu mesele 
etraf mda §Unları eöylemittir: 

"- Memleketimizin spor i§lerile 
me~gul olmak üzere Ankarada Baıba. 
bnlığa bağlı büyük bir spor t~kilitı 

vileuda getirilmektedir. Bu apıor te§ki· 
litrna ait kanun projesi Kamutaya ve
rilmittir. Kamutay Haziran devresine 
kadar bunu müzakere edceektir. 

Süvarilerimiz 
Varşovaya gidiyorlar 

Roma, (Huauıi) - Ni.de ve Roma- ze.re.Niae ve oradan da ~~Y•. g~l· 
daıhü ''k muvaffakıyetler elde eden ıü- mıtü. Orgeneral buradan binıcılerımız-

·ı ~ · Leh' ta da ....,.1'---•- olan le beraber Varıovaya gidecektir. ftl'I enmız, ıı n .J-r ~ • • • 
edilmi l rd' Roma pzetelerı, Musolını kupası 

müsabakalara da davet ! e ır. müsabakalarında hazır bulunanlar a-
!eyahat ayın onunda '-ılryacaldır. raaında tiddetli münakatalar Yltf>ılmıı 

Tedavi için fnmaya ıibnit olan Or. olmasına rağmen Muaolininin yantta 
aener8I Fahreddin Altay, aubaylamnı· kazanan Tüıic süvarilerine haklannı 

zm iıtirak ettiii yantJan ~yretmelc Ü· verm.İ§ olduğunu yazmaktadırlar. 

Diktatörlüklerin tecavüzleri 
... HaıtarafJ 1 lncld• 

"- Diktatörlt1klerin devamlı teca

vilzleri, demokrat memleketleri bir 

gUn harbe sürükliyebileccklerdir. Bu 

11ebepten, Amerika birleşik devletleri 

böyle bir ihtimali daima göz önünde 

tutmaktadır. 

Halen demokrasiler derin surette 

8Ulh arzusunda bulunmaktadır. Fakat 

eğe- nefret hisleri ileri gider ve bu 

hle demokrasileri nüfuzu altına alır

•, bu keyfiyet sulhun 1damesini çok 

sftçleetirecektir. BugUn elzem olan ci-

Başvekilin 
seyyahati 
~ Baflara/ı 1 incide 

~yni trenle Maliye vekili Fuat Atralı 
da §ehriınize gelmiştir. 

Aokaradan aynbrken 
Başvekil Ankaradan ayrılırken istas

yonda, B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, lsmet Inönü, Dahiliye vekili ve 
Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, ve
killer, riyaseti cumhur .kAtibi Hasan Rc
za, kalem mahsus müdürü Süreyya, Ya
ver Cevdet, mebuslar, hariciye vt-kaleti 
umumt .kAtibi Numan Menemencioğlu, 
büyük erk~ıhsrbiye ikinci reisi general 
Asım Gündüz, Balkan antantı hükümet-

het, hadiseler kontro!Umüzden çıkma

dan evvel, devam eden tecavüzlere 

bir nihayet v~lmesidir. 

Ben derhal bir harp tehlikesi mev

cut bulunduğuna ve yahut harbm 

önUnc geçilemez bir tehlike olduğuna 

inananı dan değilim. Filhakika, son 

on beş gün içinde A\TUpadaki gerginlik 

az çok süklın bulmuştur. Bununla be

raber, dünya vaziyetinin fena ihtimal 

!erini kabul edip bunlan göz önUnde 

tutmazsak, va?.if emizi herhalde yap
mamı§ oluruz.,, 

Yonanlstandakl 
TUrk gazetecilerine 
levkalAde tezahllrat 

yapılıyor 
Atina, 6 (A.A.) - Gazeteler, dün 

Türk gazetecilerine Niuussada yapılan 

çok parlak kabul hakkında uzun uzadı· 
ya tafsilat vermektedir. 

Türk gazetecileri şehre girerken hr.lk 
tarafından tezahUratla karşdanmıı ve 
kendilerine kUçük bir kız tarafından 
çiçekler verilmiştir. Türk misafirler şe. 
refine gehirde taklar yapılmıştır. Bele· 

ldiye reisi misafirler şerefine bir ziyafet 
vermiı ve milli d21nslar ve diğer eğlen
celer tertip olunmuştur. 

• --------~~--~~--------~-!eri selirlerile, büyük elçiler Ye orta el- Fransız - ltalyan 
çiler, vekaletler müsteşarları, büyük er-
klruharbiye ve mmt müdafaa vekAleti mUzakerelerl 
erldm ile devair umum mGdürleri tara- Parla, 6 (A.A.) - Jur gazeteıini:ı 
fmdan $rlanmıştır. Londra muhabiri, Franaız - İtalyan 
Şehrimizde mlizakerelerlnin memnuniyete pyan 
Haydarpa§aya van~ta da B~ckili- bir ıekilde il•riediğinin İngiliz siyaıt 

mizle hariciye vekili istasyonda vali ve mahfcllcdnd;? söylendiğini yazmaktı· 
belediye reisi Üstündağ, lstanbul komu- dır. 
tam, tümle komutanı, merkez komutanı, 12 Mayıs prr§embe günü Fransa ile 
emniyet direktörü, mali ve iktisadi mil- İtalya arasında prensip itibarile bir iti
eaeseler direktörleri, Yugoslavya kon- lif aktedilec .. ği Londra mahfellerinde 
aolosu ve konsoloshane erkanı ve daha tahmin ~:lilm:ktedir. 
bir çok zevat tarafından karşıla~lar
dır. 

Batta. muzika olmak üzere bir askerl 
kıta ve bir polis krtası sel!m resmini i
fa etmiş, istasyon ve nhtım üzerini dol
Cluran halk başvekili alkışlamıştır. 

Belgrad seyahatinin manast 
Ba~vl"kil ve hariciye vekili Haydarpa

pdan Akaym Burgaz vapurile Tophane 
nhtunına, oradan da doğruca Perapalasa 
1i tmişlerdir. 

Celal Bayar ve doktor Aras yann ak
§am Belgrada hareket edeceklerdir. 

Başvekilimizle hariciye vekilimizin 
dost ve müttefik Yugoslavyaya yapacak
ları seyahat memleket efk~ umumiye. 
sinde büyük bir al!ka ve dikkatle taldp 
edilmektedir. Bu seyahat hiç ~üphesizki 
Yugoslavya ile mevcut dostluğumuzun 
ve ittifakmuzm yeni tezahürlerine bir 
Mle teşkil edec:ek ve Ce111 Bayann son 
Atina seyahatinde olduğu gibi, Balkan 
antantının ne derece kuvvetli ve sağlam 
temellere dayanmış kuvvetli bir teşekkQI 

olduğunu bir kere daha bütün dunya. 
nm gözü önüne koyacaktır. 

Stoyadlnoviç Belgrada döndQ 
Bükreş, 6 (A.A.) - Yugoslavya baş

vekili Stoyadinoviç \'e Çek hariciye na
zın Krofta şereflerine dün akşam Feis
bor kral şatasounda bir ziyafet verilmi§· 
tir. Stoyadinoviç \'e Krofta, bu sabah 
Belgrad ve Praga dönmek üzere Sinaia. 
dan hareket etmiştir. 

Kilelik itllArıo kuvveti 
Romanya hariciye nazın Komnen, a

şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"Sinaia toplantısı, küçük antantm 

kuvvet ve hayatiyeti hiçbir zaman şüp
he gôtünnez bir teşekkül olduğunu bir 
kere daha isbat etrnic:tir. Şurasını kayde
diniz ki bu kuvveti, bizler, yalnız sulh 
eserinin '" enteransyonal iş birlığinin 
emrine koyuvoruz. Küçük antant, yalnız 
tedafüf statik bir ~ekkül değil. fakat 
sulh yolunda taarruzt dinamik bir te$ek
küldür.,, 

RABFR - ~ pcetaa 

Cüretkar 
hırsızlar 

BDyilkderede bir 
dllkkAnın eşyasını 

taşıdılar? 
Dün gece, Büyükdere caddesinde ta. 

kele karşısındaki Anestinin Attar ve 
tütüneü dükkanı 06yulmuştur. 

Hrmzlar, kendilerini o kaidar emni
yette bulmuşlar ki, dükkanda bir çöp 
dahi bırakmamacasına ne varsa kaldır· 
mışlardır. DUkkinda, iki, Üi bin liralık 
mal bulunuyordu. 

Büyukderenin en işlek bir yerinde 
vuku bulan bu hırsızlığm faillerini po
lisin kısa bir zaman içinde bulacağı il. 
mit edilmektedir • 

Amerika da 
nazilerle 

mücadele 
Nazi tes~ri Cenubi 
Afrlkada da artmış 

Nevyork 7 (A A.) - Long • lsland 
da kain "Siegfried Yaphank,, nazi 
kampının ~erinden altı kişinin tev
kü edilmesi üzerine Cermeno - Ame
kan bund cemiyeti reisi Fritz Kuha 
nazi kampmm gayesi Amerikada bir 
Alman bloku teşkil etmek olduğunu 
beyan etmiştir • 
Diğer cihetten nazilerin Nevyork 

devletinin kanunlarına muhalif hare
ket ettiklerini birkaç kere söyliyen 
Amerikan harp malulleri cemiyeti 
reisi Ray Monahan açtığı mücadele
nin daha .başlangıcında. bulunduğunu 
ve Nevyork devleine faaliyette bulu
nan daha on iki nazi kampile · ca.
dele et.meğe devam cd~cğini bild'r
miştir. 

Cenubi Afrikada 
İngilizce ''Taymis,, gazetesine Jo

hannerburg (cenubi Afrika) dan bil
diriliyor: 

Buradaki Alman ckalliyeti arasında. 
nazi tesirinin inkieaf ettiğini, Alınan 
mektebinin idare heyetinde yapılan 
seçim göstermiştir. 

Yaptıkları kuvvetli teıkilat sayesin 
de ,idare heyetine seçilenlerin çoğu 
nazilerchr. Seçim sonunda alman bu 
netice üzerine, hepsi "Yaşasın Bit
ler!,, diye bağırmışlar ve Almanvari 
selam vermişlerdir. 

ispanya harbi 
W"" Baıtarafr 1 incide 

bardıman ederc.k ıehre 450 den fazla 
bomba atm:ıtardır 

İlk h:.;•:um saı:ıt 13 te yapılmı~tır. Y1r 
mi aıi tayy:ıresı ıehrin üzerinden U!ia· 
rak ıüıatle 150 bomba atmak ıuretile 
bir !i<>k binalan tahrip etmiılerdir. 

Hava müdafaa toplannm §iddetle fa
liyete geçmeıl üzerine düşman tayya· 
rrleri uzaklaımı§lar ise de saat 16 ya 
dofru et~ku kaldırılmakta olduğu es· 
nada 40 düıman tayyaresi tekrar gö
rünerek SOG den fazla boma atmak su
retile şehri :reniden bombardıman et
mişlerdir. 

----------------------~----~ 
Mecidiyeye 

sancak verildi 
W"' Bnştaratı ı incide 

teftiş edilmıştir. Amiral alay sanca
ğını selamladıktan sonra, Başkuman
dan Atatürk namına alay komutanı 
Nizam ettin Agermana. vererek: 

- Bu sancak sizin namusunuz ve 
§Crefinizdir. Bwrn kanınızın son dam
la.sına kadar düşmana teslim etmiye
ceksiniz, demiştir. , 

Gemi komutanı, sancağı aldıktan 
sonra, amirahn sözlerine mukabele et
miş ve sancağı hiçbir zaman düşmana 
teslim etmiyeceklcrine, alayı namına, 
andiçmi§tir. 

Donanmamız Marmara 
hılimlerinde 

Donanmamızın Marmara talimleri 
başlamı§tır. Talimler 11 hazirana ka
dar devam edecek ve Silivri ile Mar
mara Ercğlisi arasında top ,.c torpi
to abg talimleri yapılacaktır. 

Hamid'ye devri Alem 
&Pyahaline çı'<ıyor 
Hamidiye mektep gemisi mayısın 

26 ıncı günü yabancı sularda yapa.ca-
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AJmanya, Italyanın tavas
sutunu istemiyor mu ? 
Roma, 7 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
lyi bir rnenbadan öğrenildiğine göre 

dün öğleden sonra kapitülü ziyaretlerin
den evvel yaptıkları görüşmeler esnasın
da Musolini ile Hitler pek nazik bir 
mesele olan Avmpanın cenub11 şarkisin
de !talyan ve Alman nüfuı mınlakaları 
meselcsi'ni tetkik etmeğe başlamışlardır. 

Musolini boş vakitlerini Ciano \'e ha
riciye nezaretinin eksperJerile birlikte 
günün başlıca meselelerini tetkike tahsis 
etmekte ve bu müddet zarfında etiket 
icaplanmn müsaadesi nisbetinde Hitleri 
kral ile yalnız bırakmaktadır. 

Emin bir İtalyan menbaından haber 
verildiğine göre Italyan ve Alman devlet 
adamları Tuna ve Balkan mese!elerini a
çıkça konuşmaktadırlar. Maliim olduğu 
veçhile İtalya Roma protokollerine tev
filcan Avusturya ve Macaristana iktic:a. 
dt menfaatler temin etmişti. Bu menfaat
ler tekrar gözden geçirilecektir. ÇQnkü 
İtalya, Almanya kendisine esaslı imtiyaz 
Iarda bulunmağa razı olmadıkça, A vus
turyaya verdiği imtiyazları bllhassa Tri
ycste limanından istifade etmek hakkını 
Almanyaya devretmiyecektir. 
Diğer cihetten ltalran. Alman müzake 

releri esnasında Çekoslovakya meselesi. 
ne temas edileceği öğrenilmi~tir. 

• • * 
Berlin, 7 (A.A.) - Havas ajansmm 

muhabiri bildiriyor: 
Bütün gazeteler son günler zarfında 

Bohem}'ada Çeklerlerle Südet Almanları 
arasında cereyan ettiğini iddia ettikleri 
hadiselerden hiddetli bir lisanla bahset
mektedirler. Bu münasebetle gazetelerde 
çıkan başlıklar şunlardır: 
Fölkişer Beobahter'den: Çek polisi Sa 

det Almanlarını mütemadiyen sopalarla 
döğüp öldürüyorlar. Askerler bu tahri
kata iştirak ediyorlar.,, 

Berlincr Tageblatta'dan: ''H1diseler 
gittikçe çoğalıyor.,, Lokal Anzeiger'den: 
"İşitilmemiş tahrik~t Südet Almanları
nın bila mücazat Çeklerin keyfine terke
dilmiş bir şikar olduktan devir geçti.,, 

Musolininin tavassutu 
şayialanoa cevap mı ? 
Berlin, 7 (A.A.), - Göringin fikirlerini 

neşrettiği söylenen Essende münteşir 

Naçyonal Zeitung, Hitlerin Italya seya
hati hakkında tefsirlerde bulunarak ez. 
cümle ~yle yazmaktadır: 

"Südetler meselesi hiçbir zaman doğ
rudan doğnıya ttalyanlan ala.kadar eden 
bir mesele haline gclmiyecektir. 

Hitler Muc:oliniye gönderdiği bir mek
tupla Brr.nncr hududu hakkında teminat 
vermiştir. Buna mukabil Akdeniz bir 
Alman menfaat mıntakası değildir. Bu 

sebcble Berlin, İtalyan - lngiliz anlaşma
sını memnuniyetle karşılamıştır. Berlin 
ile Roma de\Jet bloklarile askert ittifak
lar viicuda getir'lmesini arzu etmeme!<· 
tedirler. Çünkü bu kombinezonlar daima 
harbcuyane tcmayuller gizlemektedir
ler.,, • 

Fransa ve lngilterenin 
teşebbfisleri 
Paris, 6 (A.A.) - Havas ajansı bilidi

riyor: 
Fransız ve İngiliz hükfunetlerinin Çe

kosloYakya hükumeti nezdinde yapma
yı 28 nisanda kararlaştırdıkları t~b
büs bugün veya yafm yapılacaktır. 
Diğer taraftan lngilterenin Bertin 

nezdinde yapacağı teşebbils te yapılmak 

üezredir. lyi malfunat alan mahafil bG
yük Britanyanın Berlin elçisi Hencier
sonun bu akşam bu mesele hakkında gö
rüşmek üzere mareşal ('_,öringi ziyaret 
cd<>ceğini beyan etmektedir. 

İngiltere ile Fransanın Prag nezdinde
ki teşebbiisleri hakkında sal!hiyettar 
mahafilde beyan olunduğuna göre, bu iki 

memleketin Prag elçileri, Çekoslovak. 
yanın istiklali ve tamamiyetile te!if edi
lebilecek en son hadde kadar Alman e
kalliyetinin tatmin edilmesini Çekoslo. 
vakya ricaline dostça tavsiye edecekler 
ve fakat Çekoslovakyanm dahilt işlerine 
karışmak gibi bir vaziyet Mdiı: olmama
sı için her türlü sarih telkinlerden içti
nap edeceklerdir. 

Pariste mevcut kanaate göre Prag bu 
teşebbüs hakkında gPniş bir anlayış gös 
terecektir. Filhakika saha Fransız - İn
giliz milzakereleri yapılmadan evvel Çe
koslovakyanın Paris ve Londraya tevdi 
ettiği muhtıra Çekoc:Iovakya.nm Alman 
ekalliyeti hakkında çok liberal tedbir
ler almaya Amade bulunduğunu gösteri
yordu. Fakat şurası muhakkak ki, Çe
koslo\'ak hükt.1metile Alman ckalliyeti 
arasında herhangi bir uzlaşma mezk1.1r c
kalliyetle müna~ebette bulunduğuna 
şüphe olmryan Berlin hüktlmeti Çekos
lovakya devleti kadrosu içinde hcrha?W 
bir dosta ne sureti halli kabul ettiği tak
dirde mümkün olabilir. 

T"'etonya A iman lan da 
mesele olacak mı ? 
Berlin, 7 (A.A.) - Fölkiser Beobahter 

gazetesi, "Letonya Cerrnanlığı,. namına 
Letonya reisicumhuru tnmanisin, son 
beyanatını şiddetle protesto etmektedir. 
tnmadis Lctonyanm kültür birliğini te
min etmek l~ımgeldiği noktasında ıs
rar etmişti. 

Bu gazete Letonya ahalisinin yüzde 
yirmi ~inin Letonyalı olmadığını kay
detmekte ve Almanyanm ecnebt memle
ketlerinde bulunan Alınan \'atanda~lan
nm ırkt ve kiiltnrel mukadderatile git
tikçe alakadar olduğunu iHh·e eylemekte
dir. 

Romadaki ziyaret ve şenlikler 
Roma, 6 (A.A.) - Kral ile Bitler 

saat 10.10 da zafer sokağında kuru
lan tribUne gelmişlerdir. Hitler kra
Ucenln soluna oturmuştur. Halk 
mtaatlrl uzun ve heyecanlı tezahU
ra tl a karşılamıştır. Kral - İmpara
tor ile Musolini, Bitlerin yanrnda otur
muşlardır. Derhal trampetler mut
tarlden calmuğa başlamış ve Roma 
geçit resmi adımiyle Balila müfreze • 
lerı. silAhşorlar, Avan - Gardtstıer4 
genç faşistler, işçiler, Musollnl foru~ 
mu ve Venedlk akademisi genclerı. 
asker! mektepler talebesi, karabin
yer ve humbaracı taburları gecmeğe 
başlamışlardır. 

Askeri geçide, elli bin asker, 600 o. 
tomobil, 320 zırhlı otomobil, ~00 tank, 
400 top, 200 torpil endaht makinesi ve 
2500 at iştirak etmiJtir. 

Hitler açık bir otomobile binerek 
Kral-İmparatorun yanma. oturmuş 

ve zafer sokağından ayrılmıştır. Ar
kadan gelen otomobillerde krallce, 
prensesler, ltalyan ve Alman nazır
ları hulunmaJ.~ta idi. 

Tekrar bllytlk alkışlarla ıelA.mla
nan alay Kirlnal sarayına dönmuır 
tur. 

Mubteoem bir musiki 
mllıameresl 

Roma, 6 (A A.) - Bu akfam, Bit
lerin şerefine Eslena meydanında 

bugtlne kadar görülmedik muhteşem 
tir musiki mUsnmerest verilmiştir. 

Müsamereye Dopomlavoronun l O 
bin mugannlllk korosu ve tam kad
rolu 4 5 orkestra, :aımı kıyafetlerle 

800 clft danslSr iştirak etmiştir. Mlln 

haEııran 900 akordeyoncudan mU
rckkep bir orkestra. da ayrıca mUn
tehnp parcalar çalmıştır. 

Güreşçilerimiz 
Praacda movaffakı
yetll mUsabakalar 

yaptılar 
ğı seyahate çıkacaktır. Gemi bu seya
tinde Girid, lskenderiye, Pire, Napoll, 
Marsitya liınanlannı dolaıtıktan son
ra, Almanya ve lngiltereye gıdecek
tir. 

Hamidiye 1ngiltereden sonra AUas 
Okyanusuna açılacak ve Amerikaya 
gidecektir. Bundan sonra BUyUk Ok
yanustan geçerek Japonya ve Hindis
tanı ziyaret edecek ve Kızıl deniz yo- J 

lile dönecektir. 

Eıstonyanm Ta!in §ehrindeki Avru
pa greko romen güreş şampiyonluğu 
müsabakalarına i§Urak etmi§ olan 
Türk'. güreş ekibi avdette Çekoslovak
yada. bir müsabaka yapmı~ır. 

Elinden sakat bulunan Mwıt.afadan 
başka - yedek güreşçilerimiz de dahil 
olmak Uzere • btitUn Türk pehlivanları 
rakiplerini mağltip etmiılerdir. 
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- Baştarafı dıinkü sayımızda -
Imamın gözkapaklan kısılmıştı. Mı

rıldanıyordu. Ve shTi çenesinden sarkan 
keçi sakalı oynuyordu. 

HABER - i\ktam poata11 
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Serserinin 
ölümü 

1 

* Süheyla Şefik 
ğümlü, kirli bir iple ortasından sımsıkı len Fatoş hunlarla oyalanıyordu. 
bağlanan tabut, yapıldığı yapılalı belki lmam, cenazenin burnu dibinde çalgı 
bundan daha gülünç. bundan daha ga- ,alan keçe klilfilllı ~ğa kızmıştı. En
rip bir cemaatin omuzuna alınmamıştı. !iye çekiyor, aksırıyor, sümkürüyordu. 

- Niyet eyledim erkişi niyetine Allah 
için namaza ... Meyyit için düaya... Uy
dum ahır zaman nebisinin şeriatına ... ! 
Durdum hakkın divanına ... Er.e imamül 

En önde, keçi sakallı imam, hırpani Yağmur dinmişti. Ama, şiddetli Qir lo-
ccmaatin köscmenliğini yapıyordu. Dü- dos esmeğe başlanu~tı. Koyu mavisi 
şünceliydi. Kanburu sanki biraz daha renk bağlayan gök yeniden ve sürekli 
büyümüştü. l\fahalle camiinin şu hayrat yağmur boşandıracağa benziyordu. 

limentebi anı Allahüekber .... Allahümme 
sebbit ahyyaena alclislfunmm .. Vağbit er 
vahahüm alelimannn ... Vağfir zünube
kilm vezit ihsanühüm vec'alhüm şafian 
ve mlişeHian yövmclkıyame ... Birahmeti 
ke yaaaerrahman rahimin ... 
Sağa - Esselamli aleyb.iim ve rahme

tullah ... 
Sola - Esselfunü aleyküm ve rarune. 

tullah ... Merhumun ruhu için elfatihaa .. 
Kumral bıyıklı bekçinin mmltısı -

Allahümme salli ala seyyidina .... 
Hastalıklı ihtiyarın homurtusu - Al· 

lahümme .... 
• • • 

Düğümlü iple sımsıkı bağlı, mahalle
nl.n eski, emektar tabutu §İmdi sırttaydı. 
1İi'rcn1etle Arap Mehmet ön kollan altı
na girmişlerdi. Tatar Salimle Ekspres 
arkada}·dılar. Keçe külahlı çocuğun ben
zi sapsarı, gözleri yaşlıydı. Fatoş artık 
pofurdanuyordu. Ama, suratı katıl3§
rruştı. Ayaklarını sürüyerek yürüyen ih
tiyar adam. cenaıe)i hiç değilse bir müd· 
det takip edeceğe benziyordu. 

Be!~çi kapılan açtı. ·Keçi sakallı ima
mın kı ık sesini yeniden duydular: 

- Ey cemaati müSlimin!.. Bu mC\·tayı 

nice bilirsiniz? .. 
Düşündüler: Efe Ç.akın nasıl bilirler

di? O sahiden hi bir çocuktu. tnsan ev
ladıydı. Kafasını karıştırıp, rahmetli 
Çakmn bir fena hareketini aramağa 
l:alkışan olmadı. 

Arap Mehmet - İyi biliriz. 
Ekspres - lyi biliriz. 
Hikmet - İ}i biliriz. 
Tatar Salım - lyi biliriz. 
Cambiribimbam - Jyi biliriz. 
Fatoş - Jyi biliriz. 
İhtiyar yabancı bile - lyi biliriz. 
İmam - Hakkınızı helal ediniz! 
- HeHH olsun; helal olsun ... 
Imam - Allah rahmet eyliye ... 
Arap Mehmet - Allah rahmet eyliye .. 

Allah taksiratını af eyleye .. 
- Amin; funin ... 
Cumbalı e\in camları çatlak pencere

sinde duran şa~kaloz ihtiyar yerinden oy 
, nadı ; ayağa fırladı. Odanın orta yerinde. 
bir oradan bir oraya gıden ip salıncağı 
durdurdu. t Tyuyan kundaklı torununu 
kaldırıp dikine tuttu: Olü bastırırdı. Ço
ruk haşlak kalırdı. 

- Şefaat umarız! 
Diye mırıldandı. Uç kulhuvallah, bir 

elham okudu. Oliinün ruhuna yolladı. , 
Sonra, ayağındaki eski ıslak Iap;inlerini 
öttürerek yürüyen kanbur imama diş 
gıcırdattı : 

- Karına kesat! 
• ~ llo 

Yağmur yağıyordu. l tzak bir kabris- j 
tanın yolunu tutmu:lardı. Ra tl2dıklan 1 
ht'rkes. olduğu verde mum gihi kalıyor. 
dört serserinin biribirine denk gelmiyen 1 
omuzlannda çarpılmı~ ~aJc:ız. eski tabu
ta havretler iç-inde uzun uzun bakıyor-

du. . 1 
AcıyorJardr. İnceden inceye ~ülenler 

olurordu. Sahiden gülünecek şeydi. Dil-

tabutuna gireceği gün yaklaştığı için mi • ~ "' 
tasalanıyordu? değil... O artık, seneler- Uzak kabristana ,o.nncaya kadar tam 
denberi bu işte kanıksamıştı. Yıkadığı, iki mola verdiler. 
gömdüğü cenazclerin sayısını bile bilmi- • 4 ~ 
yordu. Yoluna düştükleri uzak fukara Gözün alabildiğine uzanan mezarlığın 
kabristanına b\l kimbilir kaçıncı sef eriy- tam karşısında ufak, garip bir evden, 

di. bodur bir adam çıktı. Yanpiri yiirüyor-
0, ekmek parasını düşünüyordu. İşler du. Bir omuzu çok aşağıda, bir omuzu 

kötü gidiyordu. Vaktile ne i}i idi! Sade 
çok yukarıda idi. Sırtının kanburu sola ölü yıkamaz, cenaze gömmezdi. Nikah 
kaçmıştı. da kıyardı. Ç.ok kazanırdı. Yedi mahalle 

aşırısında bile onu tanırlardı. Uğurunu 
denemişlerdi: lmam Tevfik efendinin 
nikfiluru kıydığı çiftler içinde, bahtiyar 
olmıyan görülrnemi~ti. O zaman çok hür
met görür, çok sevilirdi. Şimdi bundan 
da mahrumdu: Her karşılaştığı bildik 
surat, birden k:ısılıyor, soğt.iyordu. O ar
tık, mahallenin geçinebilmek için, yaşı
yabilmek için ölüm bekliyen, felaket bek 
liyen bir insanıydı. Tevfik elendi bazı 
jçinden itiraf ederdi ki,sahiden de öyley 
di. 

• 1(. 1(. 

Keçe külfı.hlı çocukla Fatoş, yanyana 
arkadan geliyorlardı. Hiçbiri konuşmu

yordu. Jleri geri oynıyan tabutun gıcırtı
sından. imamın lapçinlerinden, kaldmm 
!arda tokurdayan kunduralann sesinden 
b:ışka çıt. duyulmuyordu. Ken01r mahalle 
lerde artık insanlara da rastlamıyorlar
dı. 

Yorulmuşlardı. Kan ter içinde kalmış
tılar. Tıknefesler gibi soluyorlardı. Uzak 
kabri~tarun yolu. hokkabazın boğazından 
çıkardığı şerit gibi, yürümekle bitmiyor
du; tükenmiyordu. Cenazeyi yüklendik· 
leri yükleneli tabutun altına girecek bir 
hayır sahibi çıkmamıştı. Kırk adım yü
rüdükten sonra geri dönen yabancı ihti
yarın zaten bacaklan tutuktu. Keçi sa
kalh imamın hali bitikti. Hikmet, bir a
dım daha atamıyacağım anlamıştı. Cı
lız omuzu ağrıdan uytışmuş. çarpılmış
tı. Dizleri tutulmuştu; titriyordu. 

- Dinlenelim! 
Dire yalvardı nihayet... Ötekiler de 

yorulmuştu. 

Arap Mehmet - Gitgide ağırla~I}·or 
meret sanki. .. 
Hıkmet - Ağır ... 
Ekspres - Çok ağır .. 
Tatar - Omuzum koptu .. 
Imama seslendiler. Anla~ılan o da ke

silmişti. Olduğu yere çömeldi; soludu. 
Arap, tabuta arkasını dayamıştı. El

lerini arkada kenetliyerek başına destek 
yapmıştı. Acı arı, giilüyordu: lnsan 
kadrinin öldükten sonra bilindiğini söy
liyenler haklıydılar. işte. sağ olsaydı, za
,·allı Çakrrm hu eziyetinini hangi hın 
çekerdi? 

T atar Salim toprağa bağdac:rnıştı; Ci
gara içiyordu. Cambiribimbam az öte· 
de, muzikasile ağır. uydurma bir ha'a 
tutturmuştu. Ekspres. cebinde bulduğu 
bir izmariti uzun ağızlığına geçirmiş, 

duman almağa uğraşıyordu . 

Hikmet, bir pac;h \"e topraklı çiviyle 
yere yazılar yazıyor, yanı bçı.şma çöme- 1 

- Sonu yarın -

lstanbul ikinci icra Memurtuaundan: 

Nnziınenin Kemale olan borcundan do
Ja:rı lıaçıedilip heyeti umumlyesine (2230 
lira kıymet takdir edilen Eyiipsullanda 
Sahsullan mahallesinde BabarJye cadde-
sinde e.ski 64 yeni (78) numaralı, aağ ta
rafı (Eda) hane ve bahçesi, sol tarafı l\fo.h
mut hanesi, arkası (Haşim) "Paşa" vere-
sesi boslanı, cephesi tariki am ile mnh
dut maa bahçe bir bap hant, borcun öden
memesinden dolayı açık nrıırmayn konul
muştur. 

Umumi e\•safı: Ilin:ı :ıhşap olup elektrik 
tesisatı ''ardır. Dtıhcesinde muhtcli( mey. 
' 'ah ,.e meyvnsıı a~oçlar, soka~a mcrdi
\'enli bir yolu bir de kuyusu vardır. İçin
de borç hı oııınnnktııdır. "Zemin katı": Ze
mini kırmızı çini döşeli, cameki'ınla bö

Jüıııııü~ bir pabuçluk iki kısma tefrik edil
miş hir sofa ilıerlnde iki oda bir hela. 
"Bodrum katla": Zemini kırmızı çlni adi 
ocaklı hir mutfak, bir sofa ve içinde dola
bı ol:ın odn, zemini mermer tek kurnalı 
bir lıamnm, tulumbası boıuk bir kuyu ,.e 

zemini k:ırosimcn iki kömürlük bir taras. 
"Birinci katla": Cameknnla ildye &lTılmış 
sofn üzerinde yüklü ve dolaplı iki oda bir 
hela ve bir gayri müstamel gusnthane ve 

çatı katına çıkan merdiven ... Çatı kntı": 
Dört çntı dolııbı, ön ve arkasında zemini 
tinko demir pıırmnklıklı iki baJkonu havi 
cihnnııüınadan ibarettir. "Sahası": Dlnıı 

(f>!}) metre murabbaı üzerine yapılmış o
lup ( 132) metre murabbaı bahçesi var

dır. "Bu gayri mr.nkuHin şartnamesi" 27 • 
5 • 938 tarihine müsadif cuma gününden 
itibaren herkesin sürebilmesi için daire 
dfranhanesine asılacaktır. 8 - 6 • 938 ta

rihine müsndif çarşamba günü ııaat (14) 
den (16) ya kadar birinci arttırması ya

pılacak 'e verilecek bedel muhammen 
kı,ymclinin %ı i5 ini secerse en çok art

lıranın ustün<le lııral:ılacaktır. Böyle bir 
bedel elde eılilemedlği takdirde, arllırıın
ların lcahhüdü boki kalmak ~orli)le artır

ma on lıeş ı;ün duha temdit olunarak 24 -
li - 938 tarıhine ınüsaclif cuma giinü saat 

14 den lli )a kr.dar ~ııpılacok ikinci arı

lırıııa~ında en çok arltıranın üstünde bıra-

kılacaktır. Arllırınnya iştirak edeceklerin 
% 7.51) pey ak~esi ,·cya milll bir hanka 
leıııinot mektubu !rae etmeleri lôzımclır. 

lrıotck sahibi :.lacoklılarla elitler 111Akn
clarlnrın gayrimenkul üzerindeki hakları- 1 
nı, hususiyle falı ve masrafa teallük eden 
iddiıılorını evrakı müsbitelerlyle ililn tııri
hi11ı!C'11 illhıırcn yirmi gün içinde daireye 
h ıldırmcleri, nksl takdirde hakları tapu 

1 
sicılline mukayyet olmayanların payJoş.

1 
• 

mııılon harıç bırakılacakları, daha fazla 
m:ılı"ımat nlmnk isleyenlerin her zaman 1 
!l3:i/2:ıt7 dosya numarnsiyle clııiremlze ı 
miir:ıcıı:ıt C'debilecC'klrri ilArı olunur. 

(25486) 

Lüzumlu Telefonlar 
l'angm: 

lS 

7 MAYI - CUMARTESİ 
Hicri: 1357 - Rebiülevvcl: 7 

oa,....ıa toCllf9 
4,&2 

f)tlıırtlD ll&f111 
10,11 

Oç siin fırtına 
V&lıft ""'"'" Ottı la:illdı Alrp..- Tala> ı..-

3, 12 12,11 16,04 19,11 20,5G 2,54 

İstanbul için: 24222, Beyo#lu için: 441144, l\adıköy için: 60020, Osk!ldar. 
için: r.oa2:ı. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Bliylikdere.Fcnerbahçe, Kandillf, Eren. 
köy, Knrlal, Büyükadn, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek knfidir. 

Hami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,, ,, 36 •• 20 
lleynzıt kulesi: 21996. Galata ynngın kulesi: 40060. 
Sıhht imdad: 44998. Müddeiumumtlik: 22290. Emniyet mlldürJQ~il: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğln: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40038. Cibnll: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üskildnr. Kadıköy: 60773. 
Jlavagazi: lstaııhul: 24378. Kadıköy: 60790. BeyoAiu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek l~in 
Bcyoaıu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti: 60447, 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
l\Iudaııyaya: Paznr, Snlı, Perşembe, Cuma gilnlerl :saaf 8,30 aı Tophane 

rıhtımından. 
Karabigaya: Salı ve Cuma günleri sant 19 da Tophane rıhtımından kalkar. 

ve Tckirdnğ, ~türene, Erdek, Şarköy is'kclelcrlnc uğrıynrnk Karnbigaya vanr. 

Müzeler 
Aynsofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Klişk, Askert Milze ve 

sarnıçlar, TJcaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün sant 10 dnn 16 ya kadar oçıktır.)' 
Türk ''e lslılm e~rrleri müzesi: Pnınrtcsiden b:ışkn hergün snat 10 dan 16 ya 

kaclnr ve Cuma g"nlerı l6 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topknpı Müzesi: Hcrgün snat 13 den 16 yn kadar açıktır. 

Memleket Dl§ı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi günleri 13 de Köstenceye: Sah gi\nlerl 18 de 

Pire, Deyrut, l skendcriye. 
1tnlyan vapurlar~: Cumn günler i snal 10 da Pire, Brendlıi, Yenedik, Triyeste. 

'.Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon MOdürlüRü Telefon 23079 
Semplon ekspresi lıergün Sirkeciden snnt 22 <le kalkar ve Avrupadan geleni 

s::ı::ıt 7,25 te Sirkeciye muvnsnl:ıt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar. 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de lıarekct eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hersün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 (le Diynrfüıkır ve Samsun 15 30 da 

Eski şC'lılr, 19,10 da Ankorn ekspresi, 20 de Adapazan. ' ' 
Bu trenlerden sanı 9 da h:ırekct eden Ankorn muhteliti Pazartesi Çarşamba 

ve Cuma günleri Holeb ve MusnJa kndar sefer etmektedir. ' 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEl'OCr.u 
Türk Ln hnbanerıı, Dtli pelro, 
S<lraıı : BıJclirıncınişlir 

Afeltk : se,·iştiğimlz ı:ımonlar 

/pek : J\lihracenin sözdesi, ve 
Hint mezarı 

Sıimer : Bı lı l ı r ıııctıı ıştlr 
All:n:or : Nevada, içki kac;akcıları 
Snknrua : Son seyahat. 
ıtsrf : llild ırıııem iştir 

Kurtuluş Şııngh:ıy, Bııy Tekin Af. 
rik:ıda 

l.'iT i .\'flU l 
Altmdar : Tehlikeli aşk 
A:ok : Arşın mııl nlan, Namus. 

hı kadın 

Mlllf Arşın mal alan, Bora 
Ftrnh : Hudut kahrnmıını, İstik. 

ini Cc-dailcri 
1lild Kara alim 
KAmKOY 
/lale : AŞK 01.1\ESl 

Tiyatrolar: 
• 

TURAN TiYATROSUNDA 

Hnlk san'atknrı Nıışil 
ve arkadaşları 

Miçc Pencef varyetesi 
-Sevda Krırbanları

Komed/ 3 perde. 
Dan~, Solo, Düet 

HALK OPERETi 
P:ızarıesi : K:ıdıköy Sfireyyn, Salı: Pan. 

gnllı Kurtuluş, Carşamlıa : Beşiktaş Suat 
p.ık, PcrşC'mhe : Bakırköy i\liltiy:ıdi s ine. 
malnrında 

KADI:-.'f.ARDAN IllKTl:!ıf operet 3 perde . . .. ~ 

ı '' • · ı r.m ' 'wı TEK 
Bu gece LOLEBUR 
GAZ halkevinde bil 
yuk m!lsnmere hcyel 
hlrknc güne kadar 
fstanbuJa dönecC'klh 

lstanbul Radyosu 
7 MA YI - CUl\IARTESt 

18,30 Şişli lıulkevi gösteril kolu tarafın. 
elan bir temsil, 10,15 konferans, Ünivcrsi. 
le namına Dr. Orhan okyay .(yüz güzeUi. 
Ainde nnnelcrin rolil nedir), 19,55 Ilorsa 
haherlcrl, 20 Nccmeddin Rıza ve arkııdaş. 
)arı h•rnfından Türk musikisi Ye halk şnr. 
kılan 20,30 lıavn rnporu, 20,48 Ömer Rmı 
tarnfından nrnpça söylev, :.H, Ilelma ve nr. 
kadnş.lan tarafından Türk musikisi ve 
halk şnıkıları, (sant nyan), 21,45 orkestra 
22,15 ajans haberleri, 22,30 p]iıkl:ı. soloJnr, 
opera ve operet parcalnrı, 22,50 son hu. 
herlrr , .e ertesi günün progrnmı 23 son. 
BÜliUES: 

1!l,15 nskcrl müzik, 20,15 opera ve ope. 
ret pJfıklan, 21,15 radyo snlon orkestrası, 
22,45 kare konser 24 plfıkln serenatlar. 
BCIJ.4l'i:':)1 E: 

19 rndyo orkestrası, 20,15 plak, 21 tem 
sil nnkli, 22,50 sigan orkestrası, 23,50 as. 
kert bnndo, 
llERLIN: • 

17 hafif müzil:, ve nı.kcrl bando, Hl h:ı
m müzik, 20,10 pliıliln l~andin:ıvyn mü. 
:ziği, 21 , .nr)'cte, 23,30 h:ıfif müzik ,.e caz. 
lııınd. 
ROMA: 

20,30 Cclrn orkestrası, 23,30 müzik, 22 
senfonik kon ser (Berlınden naklcn) 23,40 
' 'aryete. 24,15 cazb:ın. 

Acele sallık 
apartman 

Kasımpaşada Tabakhane caddesince 
23 numaralı üç daireli iki dairesinde dor
der ve birinde de üç oda ki canan on bir 
oda. tht katı mu~mba döşeli mutfak, 
hala, ve mımtazam elektrik tesisatı ve 
suyu havi apartunan üç bin liraya acele 
satıhkttr. 

Görmek istiyenlerin üst kattaki sahip. 
Ierine müracaatları • 



SON 

Yeni 
ÇIKAN 

plaklar 

ODEON 
Malatyalı Bay Fahri 

No. 270210 - Erzincan şarkısı - Ayşem gider su yüzünde 
- Halk şarkısı - Elinde altın şamdan 

Bay Refik Bqaran 
No. 270211 - Halk şarkısı - Şen olasın Ürgüb 

- Halk şarkısı Manavgat yollan 

Avanoslu Bay Salahaddin 
No. 270212 - Halk şarkısl- Ak koyun meler gelir 

- Halk şarkısı - Suya gider has gelin 

Erzincanlı Bay Salih 
No. 270213 - Erzincan şarkısı - Gül koydum gül tasma 

- Erzincan şarkısı - Hawz bamım gülleri 

Urfalı Bay A. M. 
No. 270214 - Urfa Sünbülesi - Felaket dideler 

- Urfa tecnisi - Sevdim bu küçük yaşta 

Kanuni Bay Ahmet 
No. 270215 - Rast taksim - Kanunla 

·- Hicazkar taksim - Kanunla 

Devlet Demrryolları 've Limonları işlt'tme 
Umu_m idaresi ilanları · 

9 uncu i ıletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 11015,60 lira olan 28 kalem muhtelif demir, çelik, bakır, 

pirinç, kurşun ve aleminyum malzemesi kapalı zarf usuliyle 16 - 5 - 938 pazartesi 
günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu İşletme binasında satın alm:ıcaktır , 

Bu işe girmek isteyenlerin nafia ve diğer vesikalarile beraber yüzde 7 ,5 
nisbetindeki teminat makbuzlannı muhtevi kapalı zarflarını ihalenin icrasından 

bir saat evveline kaidar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız oJaı;;..tk 

komisyondan verilmektedir. (2486) 

Mafsal 
ağrıları 

Çok müthit anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kate GRIPtN 
almakla, bütün tiddetine 
rağmen romatizma ağnamı 
çabucak sindirmek kabildir. 

Çünkü hususi bir tertiple yapılan 

GRtPlN kaşeleri en muannid ağnlan 
zamanında geçirir. 

GRiPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağnla

nnızı, acılarınızı defeder. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat. Taklitlerinden sakını
nız. Ve Gripin yerine başka bir marka 
verirlerle şiddetle rt.ddcdiniz. 

:===-zc .. ====-.. ·n:nmmamım: assa 

------~--------------------------------- 11_.1• Dr. irfan Kay,, ra 
Bakırköy icrasından: meçhul bulunduğu müba§iri meşruha 
Evvelce Bakırköy itfaiyesinde iken tından anlaşılmış olmasına nazaran il Röntken Mütehaaaııı 

halen ikametgahı meçhul bulunan Ki- haciz hakkında bir itirazınız olduğu ıl Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 
mile. tliyaya maa masarifi icraiye 588 takdirde tarihi ilandan itibaren bir ay :5 ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri
kuruş borcundan dolayı dairemizin içinde dairemize bildirmeniz aksi tak- Ü 
936/ 198 numaralı dosyasındaki. mev- d" d h . ed·ı k d" . Ü conker sokakta Aslaner apartıman 

ır e acız ı en paranın en ısme 
cut paranım haciz koyduğundan ve verileceği ihbar maka.mm& kaim ol- No. 8-lO 

l t bl. tt d "k t "'h ak DL a EM -~ yapı an e ıga a a ı ame ga mızın m üzere iH'ln olunur. 

f . E./AT., .. 

7 RAYIS-1938 

AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

u lr•yacaJı:lan Umanlar 

Pire, Brindisi, Venedik 
Trielte 

Vapurlanıı l9tmlerl 

P. FOSN.ri lS/ 5 1 J 
F.Grlmanl 

BfltUn Amıpa için ekapreı trenleri PalesUna 
Ue teWd ederler.• F. Grlmaal 

20/ 5 a . 
21/5 !! ~ 

Pire, NapoU, Mantıya, Oenon Beıuo 

<Uıpldogllo 

Kanla, Seltnik, Golos, Pire, Patraa. Dlaaa 

Aytaranda, Brindisi, Ankoaa, Venedik Abbaıda 
Triestı Qatıtnale 

Sellnik, Midilli, trmtı, Pire, K•l•mtta. ~ 
Patraı, Brindiıi, Venedik, Trieste V fJllta 

0 

Burıu, Varna, Köttence 

Suliha, Kalas, lbrail 

AWmla 
<UıplclogHo 

Vesta 

~· Feınlcla 

lleo 
Dlua 
' 

3/6 ! .8 
CJ 

19/I 
2/6 

11/5 
18/5 

9/6 

1/5 
19/5 llut18 

1/6 

11/1 
18/5 
20/1 Sa&tl'l 

'5/1 
1/8 
1/8 
8/6 

11/1 
U/5 Saat 17 
!1/1 
1/6 

Zonguld.ak valiliğinden: 
Zonguldak villyeti içinde aşağıda .isimleri ve ketlt bedelleriyle muvaltka 

teminat miktarlan yazılı: 
Yolun ismi kqif bedeli Ebiltmeye ko. M:uva.kkat 

nul&n KSM. T. 
1- Bartın Safranbolu 68130.2' ill.30.24: 
2 - Zonguldak • Devrek 25367·68 15357.68 

3 - Ereğli - Devrek 
4 - Beycuma • Çaycuma 

32269.60 19269.60 
53826.80 31326.80 

1445.22: 
2349.51: Yeni 80 

1 inpatı 

5 - Safranbolu - Araç 2'5014:.80 l.S014.89 U26.12: Smat fnıa. 

122111.21 l&t 
Yukarda IO&e eeaalı tamiri ile yeni 8088 inpatr .ltlerfııfn "8111'&11 l22111 ll. 

ra 21 kuru§luk kıımıla.n in§aatı iglerl kapalı zarf uaullyel eksiltmeye konul .. 
moıtur. Eksiltmesi 16.5-938 paza.rteei gUn1l saat 15 de ~ vUAyett dai • 
mi encümeninde yapılacaktır. Eksiltme p.rt.nameel ve bu.na mtlteferrl diğer ev. 
rak Zonguldak nafia mUdürlUğUnde yazıbdır. ı.tekllJer bu illerin hepsine veya 
içlerinden herhangi bir veya birkaçına talip olabWrleır. Eksiltmeye girmek iati• 
yenlerin talimatnamesine tevfikan Nafta vekAletJnden aJmmıt mtıteahhitllk eh. 
liyet vesikası ile ticaret odasından almmıı vesika ve muvakkat temlnatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını yukarda yazılı gUnde Dıale saatinden bir saat evve• 
ilne kadar vilayet daimi encümeni reisliğine vermeleri llln olunur. 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
kazanmış olan : 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmes~ 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehirli hiçbir 

madde yoktur 

Ok az yon 
19 liraya yazı makinesi satılıyor. Mü· 

racaat OL1MP1A mağazası, Yof.VOCla 
Cad. 36 Galata 

' 

'(2187)' 

Sis de -haldan aç brmna 

Wr lmhw btıiı 

Mızıı Mıyı ı Iız ı 
ahnamz ittiha -.. aıhhatinm 

diizeltininiz. 

M . d elqilik, titlcinlik Ye 
ı e :ranma1anm aiclerir. 

KABIZLIGI defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığmı giderir. lçilmesi ga
yet litif, tesiri pek kolay ce mil
li.yimdir. Son derece teksif edil. 
mif bir tuz olmakla mümuil 

hiç bir mtlstalı. 
r.arla kıyas ka
bul emez. ''M.A.. 
ZON" isim B 
roz mark11eu:uam 
dikkat. 

Satıltk otomobil 
Esex markalı hususi 928 lllO<Wi u 

kuJJanıJmq. l!civert renkli yeni, manı
ken dötmıe 4 Jdtilik, tabanca boyah 
dört (4) §işe benzin ile 140 kilometre 
yapar. 

Görmek istiyenler Taksim Merkez ga
rajmda HQseyine müracaat. [(V..P..2427)] 



Yüksek keyfiyette mal zemed en 
imal olunmuştur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufanal maUlmat almak için: Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

tki sene evvel muhterem §ehir halkmm pek bilyük ralbetini kazanan ve 
u kere yalnu on bq glln irin angaje edilen 

RAKS KRALiÇESi 

MELiHA SELMA ve 

•~A O E M 1 1 K T i 
SJDJKA ŞAMiYE 
Tal: 43778 O A R ~-•1 _ _ _ _ 

ve BE L GEVŞEKLIGINE KAAŞI 
"l'ı;ıı· ı.:ı ··ııı : ·' ,·ı, ı:•:'"ıı:. 'j:ı• , "ıl",!ı: ,: ıı :• ı, ·I , ı: .11uııı11•'F ··ı "'' ı .. oıı,ı.ı·•'• ,.,:" , . . , ·:· ıı r'ı• :ıt• ! 
1

1 
• ' 1 il ti ' 1 • ıı, ' 1 ıı ı' ,,ı. ' ! 1 ııııi1l ı .. ı' ·~ ıt.ııı u, ' 1 1 M • l 1 ı ~ ' 1, 'ı,t 

H ORMOBiN 
• rabletlerı Ker eczanede arayınız. • Posta kutusu 

...................................... 
F 
1 
z 

Cildinizin tahriı edilmemesi· 
ni isterseniz? 

Dllnyanın her tarafmda kullanılan, 

,,.e dldi tıra,tan sonra pamuk gibi 
JlUDUŞAtan 

POKER 
1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyan gosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 
-- - -- . 

24l ldARKIZ DO POMPADUR 

----------------------------------------------------------.... --İ§tekı uulanık suda, bir hayli balık avla 
manın gayet kol.;,y oldufunu biliyor. 

Sonra, bir unvan iıtiy~ekti: Mcse· 
la bol gelirli bir dükalık. Bu unvan en 
geniı ihtirastan bile tatmin edebildiği 
ıibl, havadan servet yapmağa da çok 
mUısaiddi. 

Ve nihayet cılız vücudu ile bzışkala· 

nna tahakkllm ihtiyacını tatmin etmek 
ve en kuvvetli insanlan ezmek için bir 
nazırlık ... 

Evvela mütevazi bir nazırlık .. Ba~na
nr olmak ·i§ln içine bira: entrika kanı 
tJrdı mr· kolay o~tı l 

O .ıaman her ıey, bUtün Frama, onun 
elinde istedii;i gibi evirip çevirece&i bir 
oyuncak haline gelecekti ... Hatta kral 
bilcı •• 

Hanri d'Etyol, itte bunları ıdü§ün· 

düğü bir anada, hademe içeriye gire· 
rek jolyo dö Krcbiyon ile mösyö Puar 
aonun çok mühim bir iş için kendisini 
görmek istediklerini haber verdi. 

Mösyö d'Et} ol hayallernde n:aatsız 
edildiği için memnun olmamakla bcıa· 

ber, hademeye iki ziyaretçiyi içeriye al 
masmı işaret etti. 

Hanri §airi tanıyordu: Onu yalnız 
ba~ına kabul etmezdi: f'(ı:ıtat Puas-onun 
riyareti onun tecessUsUnU uyandırıyor 
ve bir hissikablelvuku kendisine, Janın 
mevzuubahı olacağını söylüyordu: 

Belki bu ziyaret sayesinje, yeni ve 
mühim §eyler öğrenecek ve ona göre, 
vaziyet alacaktı. 

D'Etyol, iki ziyaretçiyi, o devir zen· 
ginlerinin şzirlere kartı daima göster· 
diklerı, nazikane bir küstahlıkla karşı· 

ladı. 

- Merhaba 1 Merhaba Puasson ! O· 
turun mösyö do K:-ebiyon. Kıymetli bir 
§airi evimde ka uI etmek beni daima 
memnun eder 1-

D'Etyolun. kendisini mütebessim ve 
oldukça nazik bir şekilde karşılarn:rı:ın
dan memnun olan Krebiyon bu memnu 
niyetini belli etmeden ccvab verdi: ' 1 1 l 

- Sizi ziyaret etmek §erefine nail ol 
ôuğum için &on derece memnunum 
mösyö ... 

D'Etyol, hep ayni müstehzi lakaydile 
devam etti: 

- Sizin Hham çocuğunun ''Plutus'' 
u:ı evinde ne işi var canım? 

Ve d'Etyol bu sözlerle beraber, hafif 
bir istihza ile pirin kalenderce giydi(:-i 
elbiseye baktı. 

- Doğrusu mösyö, ıize ıunu temin 
edebilirimi ki ''Plutua'' un evine gel· 
dlmsc bile, ona dalkavukluğa gelme· 
dim. 

Krebiycn bu &Özleri öyle tatlr bir te
bessilmle söylemiıti ki, bunun altında 
gizlenen hakaretamiz istihzayı sezme· 
ğe imkSn yoktu. 

Kendisine dalkavukluk edilmesinden 
bilyük bir hnz duyan d'Etyol, dahtı ilk 
anda, şairin vakur halinden h~lanma· 
mrştı. 

Fakat, Krcbiyon da bilmukabele, on
dan hoşlanmamr•k ıöyle dursun üstelik 
de dehşetle karışrk bir tiksinti duyu· 
yordu. 

D'Etyol şa= rir .. ., cümlesindeki ha· 
kareti sermiı miydi? l 

Belki de, çlinkü fena bakı§larında bi
ran gar:p bir ifade belirdi. Buna rağ· 

men yine ayni tebessümle cevap verdi: 
- Azizim ş ... :r. ben sizin §iirlerini· 

zin hayranıyım, Majestemiz, sevgili kra 
lrmız, b:ına istedi~im çiftlikleri vercliği 

.r:ama:ı -ki bu gecikmiyecektir· ıunu u· 
n\ıtmayın ki mösyö dö Krebiyon, be
nimle ahbabhk etmek isterseniz:, eser'e 
rinizin neşri için, muhtaç olduğunuz bU 
tUn paralar fnzlasiyle emrinıze Amade 
bulun..:aktır. 

Eserlerini aç kamına yazan fakir bir 
ş:lir i;in bundan daha cazib bir teklif o 
la:nazdı. Bu 1-0zlı:ri bilyUk bir dikkctle 
dinliycn Noc Puasson. ş':r.diden, cVo.A;e 
tuna .. ·erilecek bu pararırla içecekleri 
Anju şarablannın tadınt almış gibi olu· 
yordu. 

PATI 

Kan !;ıbanları, el ve ayak parmaklannm ara.smdakl k~ıntılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlakJar, flegmonlar, yanıklar, traa yaralan, ergenlik· 

ler, koltuk altı çıban.lan, ANTlvtRUS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

' . ' ' ' ' ' ' . .' ili '., 1 ' ,, 1 ' ıt .. 

' ŞARK 1SPENÇ1YARI LABORATUARI T. A. Ş. 
ı .. 1 1 1 ıl ,.• 

' . ~ 

Yeni adresimize dikkat! 

T eshilat Bakkaliyesi 
Emlnönll Meydanında Valide ban altındaki mağazamızı istiml~k do. 
l:ıyısfle 

Istanbul Balıkpazar Caddesinde 4 7 numaraya 
taşındığımızı muhterem mOşterllerfmJ ze arzJle eski tevcccilblerlnl dl· 
lerlz. 

Çocuk Esirgeme Kurum Genel Merkezinden ı 

Sinema koltuğu yaptırılacak 

• 

.Ankarada yaptırmakta . olduğumuz sinema için 600-700 koltuk yaptınla· 
caktır. Şeraiti öğrenmek iırtiyenlerln 10 gUn zarfında genel merkez muhaaebe 
mUdUrlUğilne müracaat etmeleri. , (2616) 
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- Evet, hem de bizim sayemizde 1 .. 
Krebiyon soğuk bir tavırla: 
- Bunu söyledin ve tekrar ettin, de 

di. Fakat, kral niçin madam d'Etyolu 
kaçırdı? 

- Canım aana 18yledim ya: Kral 
madam d'Etyola aııktı. 

- Ve timdi? haydi namuslu baba, 
aörünl bitir! .. 

Noe ayyaıhğrn verdiği gayn guuri 
bir ururla cevab verdi: 

- Ve timdi Jan kralın metresidir. 
- Kralın metresi mi? Bunu ıon mi 

söylüyonun? 
- Evet, ben iyi~ biliyorum. Kral 

aaklıyor... Fakat, sana aöyledim ya. 
kral ona fena halde tutğundur. Zaten 
J an Uıel, r.on derece .zeki bir kızdır ve 
madam Puasson öyle zan ve ümid edi
yor ki, tavsiy~leri aaycainde kral ya· 
kında bu aıkını açıkça bildirecek ve 
Jan bir müddet sonra .... 

Şair müstehJ:i bir tavırla: 
- Fransa kreliçcsi olacak, öyle mi? 
Noe mütevazi bir ıekilde cevab ver-

di: 
- Yok canım 1 Sadece gözde olacak. 
- Demek bu muhterem madam Pu-

asson, bu namuslu valde öyle zannedi· 
yor. 

- Ynlruz zannetmek değil, bundan 
tamamile emin bulunuyM. Tabii bu '\'a 

ziyet dahilinde kralla Jmın saadetlerini 
temin eden bizler de, her ,eyi ittiyebili 
riz 1 Ne dersin Krebiyon? 

- Evet ..• Hakikaten biz her §eyi is· 
tiycbiliriz... Biz ki, senin !dediğin gibi 
kralın saadetini temin ettik Puasson. 

Krobiyon bunlan €Öyliyerek ayağa 

kalktı, doldurmuş olduğu pipoyu, sert 
b!r hareketle yere attı ve topuğu ile 
e.ıdi. 

Puasaon altmcr bardağını 'da midesi· 
ne indirerek tekrar etti: 

- Her ~eyi istiyebiliriz. l ı 
Krebiyon önünde duran defo pm-

p<:ınya bardaitru da aldr, töminenin içi· 

ne fırlatarak kırdı; pmpanya giıe.i de 
ayni yolu takip etti. 

Ve Noe ona endi§eli nuulıarla ba· 
karken, Şair, ceblerini karııtırdr, dostu
nun kendiaine vermiı olduğu p.:ıralan 
çıkar.dı ve bütün bunlan hafin bir jctıt 
le, hayretle kendisine bakan &YYllfln ö· 
nüne koyarak bağırdı: 

- Demek biz bunu :yoptık ha! Işte 
fl.di bir hareket ki, ömrümiln 110nuna ka 
dar bunu kendi ncfsimine aff etmiyece
ğim I .. 

Pua!COn hayretler içinde nunldandı ı 
- Ne diyoraun? 
Krebiyon infialle titreyen bir eeale 

cevap verdi: 
- Şunu diyorum ki paranı alabilir .. 

sin l Çünkü hicabdan ölmektense, açlık 
~ ölmeyi tercih ederim 1 Eğer ıam
panya almak için bu paradan bıafka pa· 
za bulan•azsam, ıu içeceğim. 

- Su mu? Sen mi au içecekkin Krcıbi 
yon? Ah yarabbim l .. 

- Evet, beni.. Ben .u içeecğim!.. 
kendimi idl bir inıan hisetmektcnse, 
ömrümün tonuna luıldar su içecıefiın ... 

Noe dehşet içinde idet.a inledi: 
- Halbuki ben sana mesud bir haber 

eetirdiğimi nnnediyordum. 
Şair göfsüne vurarak bağırdı: 
- Mesud bir haber ha 1 Demek buran 

da bir §CY yOk öyle mi? 
Ayya, kekeledi: 
- Ben. •• hiç .. hiç bir ,ey ... anlamı

yorum. 
- Ankmadığını görUyorum. Abl 

takdirde gelip yU:üme ku§ı bu idllik
lcri söylemezdim.Eğer tenin ounlan bi 
!erek söylediğini z;annetseydim, acni 
pencereden dışan fır1atJr\imı. 

Noe adeta ağlar gibi : 
- Pencereden l dedi. Beni doetunu, 

kardeşini 1 .. 
-Evet, bana öyle korkunç ve alçak

ça şeyler söyledin ki, eğer ıenin, bunla 
rı gÖylerken şuursuz olduğunu bilme· 
seydim lulıçrmla çoktlan kammı deıcr-
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6-TEK KOLLU ·cEMAL 

f-7161 No. 'biletle 200,000 Zira 
Toazanan Bursalı bay lbra1ıim 

Piyaoko bayileri arasında on seoedenberl müşterilerine her ay 
IBüyük lkramlyeDceır veırmeG< suretnıe 

Şampiyonluğunu· muhafaza edı!Joı' 

TEK KOLLU CEMAL 
Daima önde ! ... Dainıa b . . . 1 

ırıncı .... 
r.::::=··----·=·-=·=·::·-=====·=:·::·-===·===··-=-=====-::=::====--·---···::::: .. ·-··---·:::::::::·· .. U Son keşidede 200,000 lirayı kazanan Bursalı bay tbrahimin Tek Kollu Cemale yazdığı mektup gişe camekanında 
e: asılıdır. Herkes görebilir. 
ii .Mektuptan bir parça: 27761 No. Iu bileti sen bana tek elinle çektin. Bana 200,000 lirayı kazandırdın. Ne uğurlu 
E~ elin varmış. Seni tebrik ede~im. Paramı Bursaya kadar bizzat getirdin. Hasbelicap ben !stanbulda. bulunuyor
:: dum. Paramı tamamen senin uğurlu elinden aldım. Çok teşekkürler ve sana da muvaffakiyetler dilerim . .. 
:ı . 
~i Bursada Fidan hanında kösele tüccarı Bay lbrahim H 
11-:-w:-:. ::-..... _ .. __ _...::::::111.:eett ::::c::ftit :::: ı-::::r:::::=::::::.-:::.-=::-=::::u.:ı 

Herkes Niçin Tek Kollu Cemal Gişesine Koşuyor ••• ÇUnktl: 
1 - Sahibi, bir kolunu harp meydanında bırakmış, Tek kolu ile iktısat sahasında çalışan genç yaşında malfil kalan mütekait bir subaydır. 

2 - Muamelesi çok dürüsttür. Her keşidede müııterilerinin biletlerini ayın 10 uncu gününe kadar saklar. 

3 - Her ay müşterilerine büyük ikramiyeler kazandırmakla bayiler arasında 10 senedenberi rekoru kıran bir gişcdir. Şimdiye kadar müşte. 

rilerinden: (30 kişiye birer apartıman), (112 kişiye birer ev), 1000 i mütecaviz müşterisi tle birer sermaye sahibi olarak ticarete atıl· 
mışlardır). 

4 - Büylik ikramiye kazananlara paralarını tamamen (on para bile eksilmeden)' derhal verilir ve t~hlr istemiycnlerin adresleri gizil tutulur. 

Tek Ko1lu Cema1 gi~"i sahibi 

Oemcıl Güven 

Çok dikkat: Tek konu Cemal gişesi yine eski yerinde du
ruyor. Eminönünde köşede 57 numaradadır. Hiç bir yerde 
şubesi yoktur. Adrese çok dikkat ediniz. Eminönü köşe, 57 
No. Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi Cemal Güven. Telefon· 24093 
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------------------------------------------------------------------dim; çi!:ıkü sen çok ağırsın ve pence
rem pek ldar ! 

- Krebiyon beni katlediyorsun de· 
mek. Ben darağaçından, tilrf senin elin 
de ölmek için kurtuldum, öyle mi? Sen 
ki benim dostumsun. 

- Artık burada dostunuz yok, çıkın 
dışarıya!.. 

Puasson samimi göz ya~ları döke· 
rek bağırdı: 

- Beni kovuyorsun Krcbiyon .. Beni 
dinle ... Eğer seni bir drota görmezsem 
halim ne olacak? Kiminle içeceğim? .. 

Krebiyon bu gaıtip, fakat hakiki ıstı
rap kar§ısında, arkadaşına !daha yumu· 
ıak bir mızar atfetti ve omuzlarını sil
kerek sordu: 
· -Demek benim dostuluğuma bu ka 
dar büyük bir kıymet veriycrsun, öy
le mi? .. 

- Bundan şüphe mi ediyorsun? Se· 
nin dostluğuna o kadar büyük bir kıy
met veriyorum ki, icab ederse seninle 
beraber su içerim .. Ah! .. 

Dostluğun bu şekilde isbatı Krebi
yona büyük bir tesir mi yaptı? Puas· 
aonu, ayy~lığrn kendisine indirdiği ça 
muraan çıkardı mı? 

Bunu okuyucu takdir edecektir. Mu
hakm olan bir §ey varse o da, Şairin 
son derece mütehassis olmasiydı. 

- Pek ala 1 dedi. Maklemki öyle, şu 
halde, betbaht, yaptığımız işi tamir için 
bana yardım etmelisin! Madam d'Et· 
yolun bilhassa bizim yardımımızb kra 
lın metresi olmaması lazımdır. 

Puasson kati ve metin bir sesle: 
-Ne istersen yapocağım, dedi. Em 

ret, itaat edeceğim! 
- Pek ala, §U halde bırak düşüne· 

yitn ... 
Noe, dostunun yumaşadığını görün-

ce mmldandı: 
- !Crcbiyon ! .. 
- Ne var? Yine ne istiyorsun? •. 
- Eğer her istddiğini yaparsam pa· 

ranm sana aid olan kımuru olacak mı• 

sın! 

-Bunu sonra düşünürüz! Hatamızı 

tamir ettikten sonra! Bu altın, büyük 
Rasinin bahsettiği adi kurşun gibi mü· 
levves olmadığı zaman. 

Noe is;ini çekerek dev-a:n etti: 
- Hiç olmazsa şarab içmeğe razı ol· 

mıyacak mısm? Krebiyon her halde su 
içmiyeceksin, değil mi? Su! .. Düşün bir 
kere bu ne korkunç bir şey t .• 

Bu defa, Şair de adeta dehşet içinde 
mırıldandı: 

-Evet, hakikaten öyle! .. 
- Görüyorsun ya titriycrsun .. Su iç 

miyeceğini bana v;,dct. 
Krebiyon: 
- Pek aHi, do.ii. Bunu sana vadedi· 

yorum, fakat Eeo de istediğimi yapacak 
mısın? 

- Yemin ediyorum 1 Sen yalnız ya· 
pılacak şeyi söyle! .. 

- Şu halde param topla, belki buna 
ihtiyacımız ol~:ak. hatayı tamir etmek 
için bu para işe yarayabilir. Şimdi, hay
di bakalım, d'Etyol konağına gideceğiz. 

- D'Etyol konağına mı, orada ne ya 
pacızığız? 

- Ne yapacağımızı görürsün? Ora
dan da, icab ederse Versaya gideceğiz. 

- Versa}"<> mı? Dc-ğrusu hiç bir şey 
anlamıyorum!.. 

- Aptal t Kral nerede? 
- V crsayda ! A !.. Doğru!.. 
- Binaenaleyh oraya gitmemiz la-

zım: Mademki kral orada bulunmakta
dır. Demek ~am d'Etyol da orada, 
fakat, evvela d'Etyol konağına gitme· 
miz lazım! .. 

Bunun üzerine her zamankiniden da
ha fazla dost olan iki dost, kol kda gi
rerek ay.:•ğıya indiler. Noe hülyalarının 
u~tuğunu görerek içini çekiyor, fakat 
dostu Krebiyonun yine de kendisine kal 
dığını ve su içmiyeceğini nazan itibare 
alarak müteselli oluyordu. 

D'ETYOL ve ŞAtR 
Alelacele d'Etyol konağına gitmekte 
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olan Noe Puasson ile Kreb:ycnu hıra· J 
kJp oraya on}Mdan evvel gidelim. / , 

Hanri d'Etyol, muhteşem apartıma· 

nının, ayni zamanda kabul salonu ve 
mesai odası vazifesini gören odada, ga.
rip bir heyecanla ıdolaşıyor. 

Bu anda çehresinde büyük bir mem 
nuniyet ifadesi sezmek güç bir şey de· 
ğildir. Ve ihtirasın muammalı çizgiler· 
le nakşettiği bu solğun çehreye akse
den memnuniyet baZ'Zr.1 onun gözleri· 
ni de parlatıyor. 

Bu adamın uzun zamandanberi kor
kunç inadla güttüğü gayeye eriştiği 

çehresinden besbelli oluyor. 
Bazı nC'şeler vardır ki, etrafında bulu 

nan her şeyi de canlandırorak neşelen 
ldirir. Fakat, yine bazı saadetler vardır 
ki, bunlara bakanlan dehşet içinde don 
durur ve masum kurbanlann göz yaş
h:ırile matcmll"rinden tevlid ettikleri 
de:-hal belli olur. 

D'Etyol Janı .. Kansını düşünüyor .. 
dır. 

D'Etyol Janr ... Karısını düşünşyor ... 
Ve ismini taşıyı:•n kadının istina!dga· 

hı, hamisi olması lazım gelen bu adam 
tıpkı "anne'' Heloiz Puasson gibi, ca· 
navarca bir düşünce ile teshir olmuş· 
tur: Karısı başkasının kollarındadır. 

Ve bu düşünce onu korkunç bir sevinçe 
garkediyor. 

Çünkü hayatıncfon üstün tutması la· 
zım gelen kansını kollarında sıkan bu 
başkası kraldır. 

Krall Yani servet ve kudret! .. 
Kral 1 Yani şöhret. rütbe, servet da

ğıtan adam! 
Halbuki karısının kralın kollan ara· 

sıncla bulunmasından çılgın bir sevinç 
lduyan lıu adam gençtir, zengindir, meş· 
hurdur ve unvanı da vardır. Fakat bun
dan ne çıkar 1 İnsanın kalbini ihtiras de· 
nilen kurd kemirince zenginlik şöhret 
ve unvan clüşkünlüğünün hududu olur 
mu? ... 

Fe.kir bir adam ve Jana tamamile ya 

hancı olan şairi yani Krebiyonu infialle 
titreten ve isyan ettiren bu düşünce 

zevç olan d'Etyolu sevinç ve saadet i· 
çinde ürpertiyor! .. 

Çünkü Heloiz Puassonla uyuşan ve 
onunla uyu;tmağa layik olan bu aldamın 
bütün ve yegane gayesi şu idi: Güzel 
genç ve masum karısını kralın kollan
na atmak! .. 

Evveli şöhret 1 Sonra işin icabına 

bakılacaktı! .. 
Bu canavar kim bilir neler tahay

yül edecekti? 
Fakat, şimdiden o kralı tehdid etmcği 

düşünüyor... Filhakika, işte onun dü
şüncesi: 

- Canım, artık ben bu kadr da namus 
suz bir adam değilim ya! Göğsüm dar 
ve küçükse bile bu göğüsün içinde çar
pan kalb kuvvetli ve işti.hası oldukça 
geniştir. Eğer gözlerimi kapamamı, 9CW' 

ğır, dilsiz ve kör olma.mt istiycırlarsa 

o zaman iştihalarırru tatmin etmeleri 
lazımdır ... Aksi takdirde vay ikisinin 
de haline!.. 

D'Etyol karısını bir kaç gündenberi 
görmemiştir. 

Madam d'Etyol çıkıp gitmiş, or~ 

dan kaybolmuştu. Neredeydi acaba? 
Nerede olacak! Kralın yarunda, ve 

yahud ıda, bütün sefihler gibi, kralın da 
Pariste ve Versayda malik olduğu, ten
ha köşklerin birisinde. 

Madam d'Etyol kralın yanındadır. 

Hanri bundan tamamile emindir. Jant 
oraya atmak için zeki ve cehennemi bir 
isabetle elinlden gelen her şeyi yapma· 
mış mıydı? 

Şüpheye mahal yoktu, Bu kati bir 
zafer, yani hayallerin tahakkuku idi! .• 

On beşinci Luiden canavarlığının be· 
deli olarak ne istiyecekti? 

Evvela bir &ürü köyü emri aıltına so. 
kacak elan bir siftlik. Çünkü kendisi 
henüz Tumemin muavininclen başka bir 
şey değildir. 

Hanri, zeki ve kurnaz bir adamın, bu 


