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italya Mısır budu- 1 Danimarkada 
dundaki askerlerini Nc§l~ü . k. k©lfifilfPO©~uı 

gerı çe ıyor Tahrikcilerden bir 
inf)iliz · italyan anlaşması dün _ kısmı tevkif edildi 

R d 
• 1 d h.openhag, 17 (Hususi) - I3 nisan- to salonuna nasyonal sosyalist beyanna-

a k Ş a m Oma a 1mZa1 an 1 da pa.rlamentonun .. tatilden evvelki son ı · 1 me en atı mıştır. O zaman yakalanan 
cclscsınde nutuk soylemekte olan adliye Vestergard gelecek seferinde işin ciddi 
nazırı Steinche'nin üzer.ine, Şlezvigli nazi olacağını söylemişti. 

it al ya Fran ko- ~a~rikatçıları~dan ~estergard, kuru sıkı Yapılan tahkikat bu hadisenin devle-
' ... ıkı el ateş etmış, aynı zamanda parlamen- ~ Dcvnmı 8 incide 

ya yardımını 
kesecekmiş 

Roma, 16 (A.A.) - ıngiliz · ıtal
yan anlaşması hakkında bu akşam a
şağıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 

"Hariciye nazırı Kont Ciyano ve 
Inglltere büyük elçisi Lord Pört bu
gün saat 18,~0 da fügi sarayında ın
giliz . ltalynn anlaşmasını imzalamış-

lardır. 
Anlaşma bir protokol, bu protokola 

merbut sekiz mukavele ve dcklerııs
yon ve teati olunan notalardan mü-

rekkeptir. 

-t 

Bundan başka, ııarki ltalyan Afri-
kası hakkında ltalya, Mısır ve lngil

_... Devamı 4 üncüde 

lngili: - ltalyaıı mı'la§nıasmda mevzu ba7ıs edilen .Süveyş kaııalının tayya
redeıı gö riıııi:şü ... 

''Va dile 1 al 
namussuzluktur ! ,, 

Alm3nyat a bir mahkeme böy:e 
bir .... garip hüküm verdi 

Berlin, 17 (A.A.) - Zelle şehrinin l lü namusa mugayir bir harekette bulun-

1 

ziraat mahkemesi şu karan venniştir: mu~ olur.,. 
''Yahudilerle alış veriş eden, bir köy- _... Devamı 4 Uncüde 

imtihan suallerini 
talebeler öğrenm:ş 
MJarlf VekAletl bu sebeple, ikinci yazıh 
imtihanlar netlce:erlnl hUkUmsUz saydı 

:Kültür Bakanlığından: 
Ankara, 16 (A. A.) - .. derilen ikinci yazılı sınav sorularının bir kıs. 
Bakanlığımızdan okullara gon w nl lmıa oldugu~ ndan bu sınavlarda 

nu tal be f d haber alındıgı n a§ı ~ nın . e ~ra ın an .. . süz sayılması ve sınıf geçmenin birinci yazılı 
talebenın aldıgı notların bukilm. . . k lla a tcbligw edilmiştir. Meselenin 
il k t tl . t. ad ettır1lmesı o u r e anaa no arına 1s ın 

1 
t hk·kat neticesi ayrıca bildirilecek . 

rnüscbbibleri hakkında yapılmakta 0 an a 
1 

tir. 

• r. n n 
yazdığı 
hikaıe 

Bü!fiı.k saııatknr Çarli Çaplilı 

Bütün dünyanın tanıdığı ve al-
lı !ladığı meıhur Çarli Çaplin, çevir
diği filmlerin ıenaryolarmı kendi
si yazar. O, güldüriarken ağlatması. 
nı ve düıündünneıini bi len ince 
ruhlu bir san'atkardır. 

Son gelen bir Fransız mecmuası 

bize öğretti ki, (Komik Şarlo), kuv
vetli mevzular aeçen ve bunlan bü
yük bir kudretle it leyebilen bir hi· 
kayecidir de ... 

Size, "Ahenk = Rytme" admı ta
flY3n bu hikayeyi 4 üncü sayfamız
da naklediyoruz. Hükmünüzü ken. 
diniz veriniz. 

BuDgaırnstancdla 

Türkçe tedrisat 
Wecburl olarak TUrk 
harflerlle yapılacak 

l inı1C1' tfirl... 119': Yazısı 8 incide .-: l'azısı 3 iincüde 
. ~eop_ol! .!'Jct>1nl.n sergide k~7ıir efdilcn eser er 

Harici,,e Vekilimiz Beqrutta 

"Dış siyasamız ciddi 
ve fiili dostluklara 

istinat eder,, 
ırewllk: ~ıYışttlYı Aıras c91Dy©ır lkD: 

ltimatsızhk ve korku 
beynelmilel münasebetlerde 

en kötü müşav:rıerdir 
Beyrut, 16 (A. A.) -Türkiye hari- ı gazetesinin l sknderiye muhabiri, Ha • 

clye vekili Dr . Araa ~an buraya riciye vekiUmizle Kahirede yaptıfı 
gelmfgtlr. bir mUHlkatı gazetesine göndermiştir. 
Hariciye Vekllimtzln beyanatı Rüşdü Aras, mcslekdaşımıza verdi.. 

Atinaı:la çıkmakta olan Katimerini ~ Devamı 8 incide 

Çek Cumhur RelsDnDn nutku 

Almanya ile itil81 
mümkün olabilir 

"Fakat vaziyetin c~d diyeti •• uze-
• •• 
rıne goz yumuyor değiliz,, 

Prag, 16 (A. A.) - Beneş, bu sn. 
bah takriben 1200 siyasi mücrim le. 
hinde bir umumi af kararnamesi imza 
etmi§tir. 

Relsicilmhur kızılhaç ba;Tamı do. 
layısiyle parlamentoda bir nutuk söy
lemi§tir. 

Siyasi vaziyet hakkır.da reisicüm
hur ezcümle demi§tir ki: 

"- Civarımızda bundan böyle biL 
tün Avrupa siyasetini yakından al!\.. 
dar eden değişiklikler olmuştur. Vazi. 

yetin ciddiyeti üzerine göz yumuyor 
değilim. Fakat sulbü muhafaza için 1...'

limizden geleni va'lacağız. Komşuları-

~ Devamı 8 incide Çekoslovakya Cum1ıurreisi Dr. Bencş 

ltalyan polis romanları arasın
da birincilik mükafatını 

kazanan bu çok heyecanlı 
zabıta romanını garı'1dan 

itibaren okuyacaksınız .................................................................... .__. __ , __ ........ _ . --.......... ___ ~ 
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M !SIRDA, siyasi partilerinin, bil· 
hassa Vefdin,. gün geçtikçe sinsi

leşen ihtiraslan, Mt>ırın hakiki dostla-
rına ıstırap vermekocdir. ŞimaJi Afrika· 
nm Libyadan hasıra her taratmda esen 
huzursuzluk kasırgasından müstakil Mı· 
~ınn masun kalma$l•ne kadar temenniye 
değerdil 

lstiklfiline henüz ka'\ı.tşan. müstakil bir 
devletin iç ve dıs emniyetleri için lazım
gelen kadroları henüz ikmal etmemiş IJu
Junan bir Mısıra. milli birlikten mahrum 
bir memleket manzarası vermek affolu· 
:rıur .bir hata sayılamaz. Mısır. en kısa 
r.ımanda, istik!füini kendi milli kudreti· 
le müdafaa edebilir bir devlet haline yük
\;elmek mecburiyetindedir. Böyle bir mit
li kudret ancak sağlam bir milli birlik.
ten kaynayabilir. 

Filvaki Mısır, bugün için. herhangi bir 
tehlike)·e marJZ değ;ldir~ Maruzdu, fa· 
kat bu tehlike ortadan kalkmak iizere 
bulunuyor. İngiliz - İtalyan anla~ması
nm tahakkuku ~1ısın bir prestij kavga
sına sahne olmak felaketinden kurtara· 
caktır denebilir. Fakat bir mü<:takil dev
let için, emniyetini ''hômi .. Jer arac:aın
da!ti..anla~malarm "teminatına bağla· 
mak,. ne dereceye kadar tatmin edebilir 
bilemeyiz. 

Mısır bü\1ik bir ülkedir. Büyük ve 
müebbet bir ~lkekt biz,ot\un daima .daha 

. sa~latl1-Jlaı~~ daha en~jşesiz, daima da· 
·.ha müreffeh o'masmı temenni eden en 

digergam dostuz. . 

Bu büyük ülkenin, icabında Mı~ırlı 
vatandaş t.:.rafından müdafaa • edile:::rk 
hudutlarının uzunluğu ne kadardır hili· 
l:Or musunuz? Karadan ve denizden tam 
üç bin ki1ometre. Yani buı;in Pireneclen 
Cebe!Cittanka kadar uzanan İı:panya 
harp cephe~inin aşağı yukan iki rnislı. 

Böyle bir hududun Libyadan · gelmesi 
melhuz bir hücuma karşı müdafaası ko
lay iş değildir. 

' l\Ievsul~ ka\·naklardan akseden haber
ler. Mısırin iki yıldanheri işidegeldiğimi1 
milii müdafaa hazırhklanmn bugün el· 
de edilmiş bt.ilunan r.eticcler:ni söyle hü· 
Jli;a etmektedir. 

Birkaç tabur a~er. 

Hava mndafaası sıfır. 
Hudut tahkimatı sıfır. 
Asker mevcudunun bir mOddet sonra 

yü.'cselebileceği rakam ancak 20 000 ola
tak gôsterilehiliyor. Fakir Hicazın kralı 
İbnissuudÜn bile 70.000 kişilik. iyi ter· 
biyeli ve rnodernrSiJfillh bir orduva sahip 
bulunduğu düşünülürse zengin Mıc:mn 

iç ka\~a'a·ta ttlMı~ak yüzürıden nt> ber· 
bat bir ·halde bulundu~ tebarüz eder. 
lskenderiyeden ba~a l-ı~:;bir Mıc;ır cıehrin
de ne Kahired~. ne de diğer büyük Mı
sır şehirlerinde bi~ tek ~va ıpüdafaa ba· 

taryası mevcut olmaçlığJ söyleniyor. V~ 
. ya hudutlarında yığılı yüz bin İtalyan 

SÜ-"'im;. J -ı•r-n .. .ı1 Mısrr anrak hudut 
karakoltan ne. bft'ka·e reyynr hecinsuvar 
müfreze ilr! ve yfiz etli i!d yüz İ nıtiliz zırh
lı pt""""";ı; il 0 T"'ı;.ı::ı{aa e1ilebilir mi? 
Mısınn bu belfüı halinde, rlüne l-acfa• 

mim bir parti oldul:111nu sandığımız Vcfd, 
parlamento intihabmdaki mm'affaki•·et 
sizli~il)den miitevcJlit bir aı:ahiyctle men· 
fi ... tahrikfıta b!!:ı~ıştrr. Hiç şüphesi., 
Mısır i11tih:ıl-ıah.ı"l:l Yef<t parti~int> \'eri· 
len rrvı .. -.. lv•'·+·'·.-,. 1" ·"' 1''\C. n1,.-ınuı hıı 

derece kahlmri bir rnn~1iıhiyete uJ:rravabi
leceğine inanılamıyor. Fakat ne olurs:-ı 
olsun mi!!f bir parti. böyle. tehljkeli bir 

:anda milleti ikivc bölmek -~mayülilnü 
gö~terem~. Vcfd'in bütün Qaıetcleri hal

. kı kı;ctrtmakla mec:~tldOr. Vefd Mıc:ırda 
çok~ ve ~fl m-1<fı1' f.ir l""...,..,1ıı·et 

·yiiklenme'>te:lir. r.ave"f çaht;k sinirlerı"n 

: v~ sôpic:mı. 'tabanı;asim kapıp sok:ı~a j 
;fırlamakta fazla teredd(idü olmıyan ·l\1ı-

Holivud, Jobor sultanına bir 
yıldız peşkeş ~ekiyor ! 

Sftnemanın en masum ve güzel kozo, bir rekD6m 
lYl~ırYırna kuırlb>aıro mu gDcdJacek '? · 

Sultan 
Kendis]oe teklif 

edilen arlhıtl 
pek beğendi 

Malezyalı sultanlardan bilinin bir 
boşanma hadisesinden sonra bir evlen· 
me hA:Usesine ismi kanşıyor .• 

Birkaç gün evvel Johor sultanının lr. 
lancialı karısından boşand.ğını haber 
vermi~tik. 

Vaktiyle, binbir gece masidlan-
m andıran bir düğünle evlendikten son. 
ra, İrlandalı kadından boıanmıok için 
dava açması büyü kdedikodulara ffbep 
olmuştu. 

Fakat, İrlandalı kadının herhalde ta
lihi w.:-mış ki, hakkında fazla dediko· 
duya vakit kalmadan başka bir hadise 
çıktı ve· onunki unutuldu .. 
Johor sultanının Doroti Lcimurla evlen
mek istediğinden geçen gün bahsetmi~· 
tik. Kısaca hatırlatalım: 

Johor sultanı bir gün sinema artist
lerinden Doroti Umurun bir filmini 
görüyor ve derhal artiste aıık oluyor. 
O sırada da o memlekete, sinema şirke
tinin mümessillerinden biri gidiyor. 
S:.ıltan derhal bu a<k:amı çağırıyor ve: 

-Ben Doroti Lamuru almak istiyo-
rum, diyor •. 

Amerikalı: 

- Kabil değil, diyor. 
Fakat sultan, adamın sözü." il kesiyor: 
- N c kadar para isterse veririm, di. 

yor. 
Bunun üzerine. sinema 

mümusill tekrar ediyor; 

Olimp Brcubw 

şirketinin 

- Kabil değil, diyor, çünkü evlidir .. 
O zu:nan sultan çok müteessir oluyor. 

Fakat Amerikalının aklına bir fikir ge
liyor: 

- Merak etmeyin, diyor, başkasını 
buluruz. Hem de ondan daha güzelini. 

Sultana yanında bulunan resimlerıden 
Mey Vestin resmini göster.yor. Fakat, 
Malezy<•lı hükümdar bunu beğenmiyor: 

- Fazla şişman! diyor. Iııtemem f •• 

Sultanın bu aözünil sinemacı derhal 
Holivuda bildiriyor ve orada birçok ga· 
zeteler. bunu Mey V es hakkında birçok 
neşriyata me\Zu olarak alıyorlar. 

F·ı~at, sinema ş!rketleri ıultanla da
ha fazla meşgul oluyorlar. Çünkü, sul
tana evlenmek üzere bir artisti teklif et· 
mek kadar o artist için güzel bir rek. 
lam ve~itesi buluhamaz. 

O sırada. bir sinema tirketi, yeni bir 

Bir Lehli mühendis 
al tın 

ıyapmağa uğraşıyor! 
Bu . iş içın Mısırdan lsviçrege ton

la1 la kum nakletti iyormuş ! 
Dunukovs k i 

isminde Lehli bir 
mühendis, §imdi -
ye kadar müspet 
netice alama • 
malda bera b e r. 'I 
ömrünü altın yap
mağa hasretmig. 
tir. Epeyce za • 
mandanberi faa· 
liyettcn çekilınlg 

gibi görünen bu 
adam, bu gUn tek· 
rar İ§ bqma geç
miş bulunuyor. 

Dunukovski, bir 
kaç sene evvel do. 
landıncıbk v e 
sahtek!rhk suç • 
la.riyle muhake • 
me altına alınmış 
ve bir kaç ay ha. 
piahanede yatmış· 
tır. Hapishane • ...... .,.,., . ....,....,._,.,., 
den çıktıktan son
ra San Remoya ....._.~~ 

çektlrnio ve orada 
tecrübelerile baş • 
ba§& sessiz, sada aız yaşamıştır. 
Şimdi bu adam inzivadan çıktı. Giz. 

lice Nöy Şatele geldi. Orada koca bir 
fabrika kiraladı. Ve tekrar çalışmaya 
başladı. 

Bir fabrika kiralamak ve orada ça. 
tışmak için çok para l&zımdır. MUhen· 
disin bu parayı Metaleks §İrketile uyu
şarak temin ettği rivayet olunuyor. 

Bu hadiseler 1sviçrenin sakin ha
yatında !:Ok dedikodu uyandırdı. Fa. 
kat Lehli mühendisi gören, onunla ko
nuşmaya muvaffak olan kimse yok. 
tur. 

Rivayetlere inanmak 18.zımgelirse, 

mühendis altm yapmak usulUnU de • 
ğiştirmiş. Eskiden terkibini gizli tut· 

tuğu kırmızı bir tozu crvayla muame
le ederek altın elde etmeye çalışıyordu. 
Şimdi Mısırdan getirttiği lcumlardan 
altın yapmıya çalışıyormuş. 

fsviçrenin en mc~hur arzfyatçdan, 

Mısır kurnl:ırmda bir zerre bile altm 
bulunmadıl{ını tem!n ettiklerine göre 

acaba. Lehli mühendis Mısırdan ton • 

larca kum getirtmekle asıl maksadını 

mı gizlemeye çalışıyor, yoksa beraber 

c:r.lı~tığı şirketi mi dolandırmak isti. 
yor! 

Miryam Hopkins'in 
mücevherleri çahndı 
Varım mllyon fıraıınlk değeırlın<dJekD 

bu mücevlhleırDeır yaD<dlu~a uğur 
gatnırnv~ırmuş MK 

Miryam Hopkins eskiden bir müzik J 
holde dans ederdi. Bir gün ufak bir 
kaza. geçirdi. A~ık kemiği çıktı. Ve 1 

artisti tanıtm:ık arzusundadır. Derhal 
sultana mektup yazıyorlar ve: 

- Bu kızla evlenebilirsiniz, diyorlar. 
Bu, sinema dünyasına yeni girmiş ve 

hakk·nda dedikodu çıkarmak değil. ya
nma y<ılda~rr.ağa kıyamıyacak kadar 
güre! saf ve masum bir kız olan Olimp 
Bran<lnedir. 

Bu artist sultana. onunla evlenmek 
istiyeceği pek zannedilmiyerek tavsiye 
olunmuştur ve sırf artist hakkında bir 
reklam vesilesi yapmak istenmişti. 

dansı terKt!tmeye mecbur oldu. Sonra 
film çevirmeye başladı. Ve kısa bir 
zaman içer:3inde Holivutta büyük bir 
şöhret kazanan bir sinema yıldızı ol. 
du. I 

Üç sene evvel bir Hind Fakiri yıl. 
dıza. müstakbel muvaffakıyetlerini 
mUjdelerken au sözleri söylemişti: 

- Muvaffak olacaksınız, §Öhretiniz 
ebedi olacak. Yalnız bu muvaffakıyet 
ve şöhret tek bir şarta tabidir. Ü7.e· 
rinizde daima üç yakut \'e beş zeber
ced taşıyacaksını~ 

O günden sonra yıldız bu mücev
herleri aldı, bir kutu içersinde sakladı 
ve bir dakika yanından ayırmadı. 
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ltalyao """"rlarr: cuma ı:11aıtrt ıut 10 da Pin, 
Or~...ıııı v-nedılı:. Tny .. 11,.e. 

Av.,upe n.attı ı 
aıl'Ud , ... ,.. Meıtıır111ttı r.ı.eroa 2301'9 
...,,,. etuıo,... ber l1ltl lltrlı.eeldeo ıaat 22 d• l•l· 

aa• " Awrvpadu raıen.ı ... ı T.~ l• Strl<ecl)'ı 111u• 
.. .... ~ı ldtr. 
il_ .. ..,.,,. .... ıG.IO 4a blllar, t0.22 Cle cellr. 
c.ıı ... poota.u ller ctlD ıut a.ııo d• barclltt 14r' 

11.33 119 aeıır. 
ANADOLU liATT!t 
Hrr Sin lla,..llf't ~· ..,....tWflr;•ff'l'ı 
.. at 1 d• Konya, 9 da Anllara..11.111 de D~ 

•• saımua. ı~.so "• r:aıotaıı:tr. ıt.ıo da t\l:.k&nl au• 
··ruı. :O de Ae&pıuan. 

Bu treıı~•drQ oat » da ı:ıueut eOeıı ADllan ıınıa
te!ıtl ruıırtttı. cartamba .. cuma a1lnltrt Ualab " 
lıluıuıa .,.,.~, ••f•r etm,.ltf'C'l.1r 

MUa•v•d• 11-nıarl 

• 1nlıis:ırl:ır idaresi ldn 00.000 metre 
kırmızı kenarlı kanaviçe pazarlıkln salın 
alınacaktır. Pazarlık yannkl pazartesi gü. 
nil saat 2 <le ıdarenln Ka.bnlaşlnki müba. 
yaat ve Je,·azım şubcı.inde yapılacaktır. 

• Gene Uıblıııırlıır idaresi için 188 kalem 
mRlıeme paaarlıkla •yrı ayrı ıı::kalllıuc) .. 

konulmuştur. Paıarhk y:ırınkJ paı . .ı.r:tesi 
günü saat 3 de idarenin Kaba1&$1&ki leva
zım ve mübııyaat şubesinde yapılac-ııktır. 

Geçen ••rt• o .. ~;.1 • nıe oıd u? 
• lniiliz diplomatı Lord Loyd şehrimize 

seldi. 
• \'uıwdavya başYekill bu ay itinde Ro. 

ınayo gidecek. 
:ilnemaı ar 

Türk: llnbıınero. jfrlek: Parlste buluşa-
lım. Sarau: Sarışın casu~. /pel•: SiJAb 
ku\·vell. Sümer: 100 erkek bir kız. Sa-

karya: \'alnıı senin için. Alka:ar: 1'clör· 
ıii ve bir gecede üç clna)·et.Asri Ölüm JU• 
aı ve karm ve daktilosu. 
IST .4.\'llU1. 

Ferah: Uç film birden: 
ı1:a:•: Aşk kon:ıll:ırı ve Lilks lıa)'Rl. 
Alemdar: l'ılnlııknlı kadın ve ,\~kın uya. 

nışı. 

K.WIKÖY: 
/lale: ESiRLER GE!\11S1 
OSKIW.4.ll: 
llalc: LaBohem Marta Egert 

ravac•o••• 
TI.1RA.N TİYATROSU 

Hnkkı Ruşen nrk:ıdnşlon, Dümbilllil ıs. 
mailin l~tirakile, a:'ıltm:ızel '.\tiçe - Pençef 
varyetesi iki heyete birden 

Gündüz: lki oyun PHE:\SEst:-; aşkı pi. 
y~ 4 perde Aşk dilen~ileri koml'di 2 l'Crde 

Gece: l\ÖŞEKAP:'llACA komedi 3 perde 

..:rrJ"l"r.ıwı SAL>I fEK flYATHoSU 

EDİRNE 
cmnıuntYET 
Sinemasında 

HALK OPERETİ 

c>azuııesi akşamı 9 da Kadıköy Snre:"t"YI 
slnemasınıla 

Rı\H'.\IET EJo'"E~Dt 
\•octvil operet 3 perde >'azan: Yusur Sururl 

S:ılı nkşsımı 9 da AZAK tiyatrosunda 
RAHMh"T EFENl>I 

Çocuk insanlann çiçeğidir. Sevi 5ırhyı böyle biranda tahrik etmek. ancak 
Mısınn kuvvetlenmesini i~tcmiyenlerin 
arzusuna alet olıııak dernektir. 

Fak:.t, sultandan ne cevap gelse be· 
ğenirsiniz?. 

Derhal bir telgraf çekiyor: 

13 nisan gecesi yıldızın evine bir niz, koklayınız. fakat öpmeyiniz! 
hırsız girmiş ve yarım milyon frank 

••• 
Romada cerevan eden miizak<'releri 

Mısırhlann büyük bir hassasiyetle takip 
· etme1<te olduklan muhakkaktır. :O.lem· 
lcketlcrinin emniyetini istiyen ':\1ısırlıla
nn. milli müdafaa kaAro1annı biran e-.·- 'ı 
, .... , tam-:ı.....,''lrna1< için rte .avni . ~t" t'C'e-ie 
hti ·tt'c ._,,...h,.~ .. c-;,.et gastererek birl~me- ı' 
!eri ta,·siyeye değer. · 

' Şekip GONDUZ 

"Kabul. Geliyorum! . ., 

Şimdi sultan Malezvadcin kalkmış, 

Hotivud yolundadır. Bunun üzerine 
Holivuttaki sinema şirketini telaş alı
yor. I<•zrn hiç evlenmek niyeti yok
t\tt' ve 1-at·t~· .. •h vaprlan bu •p1'aya fena 
h"'1 ,~ kt?m ştır. · 

Şimdi, sinema şirketi sultanı nDSil 
atlatacağını dü§ünüyor !. 

kıymetin1e olan bu mUcevherleri ku • 
Bir milletin kuvveti ve saadeti ço-

tusuyl:ı beraber aşırmıştır. 
Hırsız 0 kadar meharetle hareket cuklarm sıhhati ile ölçUIUr. 

ctmi,tir ki, uvkusu çok hafif olan yıl. 
dız baş ucundaki masanın ilzerinde 
duran kutunun aşırıldığını hissedeme
mi-ıtir. 

u:;rura ifl:ad e.!en yıldızrn dudakla

Çocuğun en çok sevdiği eeyler an· 

nesi, güneş, su ve tem1z havadır. 

Bunlan çocuğa her gUn veriniz. 

rını sUsliyen tebessüm eirndi artık si- ,aııımınnııııımnııımnııııımınımnnııııı ... ••fll'lllll• 
linmiş bulwıuyor! ' 
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TEFRiKA 
~Ot 89 Hıhnlatın1 tnla18D 

OBYHS NOBOOI 
BaWllclu lerTlıtn 111 methaı ususlınnd• 

Hepsi ylzD de veya vDradunun ba9ka 
)'erinde harpteki kabramanhtın şanlı 

bir hatırasını taıı1ordu 
- Olabilir. Amma bea umettlm. e- raJaDltU· Tqelddlr ~tme.k • ~~r~ ~d~ 

ğer •"'lta d f k u Jcuvvetli bir motör gürU.tuıil ıııttık 
• - natın an erıfıt etme.ıse en- a•, 

dis:ni muhakkak kaçıracağım 1 •. t1e iki saniye ı~nra da yanı batrmı.ıda 
Daha bir motosiklcth c\urdl. 

yava~ bir sesle ilave etti : Kont dlS Nil heyecanla: 
- Umltlcrimla biWına olarak !'81" _ Mühim bir haber olmalı, dedi ... 

ıer saltanatuıclıa feralat etmU. bi,IPt Bizzat baron Marılenb gelmesi 
Alman milletinin ~ile kendisir.i kovdu· bunu ıa;ık~ ıöatc:ri}·or. 

tunu anlamamakta ısrar edene ben onun Baron. daha motosiklette:ı inmede~ 
ciğerine artık beı para vermem . Adam- bağırdı: 
!arımdan bir çop onu lSldilr:Değe abtct· _ Yıflsın Belçika 1 Doıtlanm. Kay· 

mlı bulunuyorlar. ter tahttan feratx etti! 

.. Adamlı:a~ım,. diyordu. Bu '"Adamlar,. - S O N -
kimlerdi?. 

Bu yeni esrarı biraz ıonra öğrendim. 
Kont dö Niı Naldoninin benim için te· 
duik etmit olduğu ve bana Spaya ıc
lişimdc yarayan mükemmel otornobiJin 
cHreksiyonuna geçerek yanına otUrm&· 

mı :a~ret etti. Sonr .. : 
- Spayı ve civanııı b'lınuliğinue 

gore sizi evime kadar ben giStOreyim. 
Ihyretle sordum: 
- Bu civarda nu oturuyoraunu.ı?. 
·- Evet .. Aile evim buradııa bir kaç 

kilometre mesafede .. 
Ko:ıt dö Nlıin mliteva.ıia 1e "aile e

vim., dediği bina on ıem·nci aur Frq 

sız mirr.ari<Ji Udübunda milk~mmel bir 
pto i:ii. Şatonun etrafı ıenlt bir park 
ile c;ev ilmi~ti. Ve bina. haricen, Al. 
man :§g:ılinJen pek f;ı•lı nrar ılSnnD· 
te benze:niyordu. 

Kont dlS Niı otomobili ptonun bll
yü~ kapısı örıünde durdurtfu. fki taraf· 

lı merdivenlerden humetçiler kotuttu· 
lar. Arabadan inince kont ıWOma.lyerelr 
bana bıtap etti: 

- Amim Nobodi. burada kendi evi-

nbdeıinia. Evim ve rnallanm emriniz. 
dedir, j~to3itinia gibi kullanınız .. 

·--~~ bırakmadı. 

- Benim •e vatanım için yapttlr'an· 

mza mukabil bu lir teY mi? diye aödl· 

mü keıti. MiSafirim olmalı kabul et· 
melde ıiz beni tetekkilre borçlu bırakı· 
yorsunuz .• 

Bu muhaveremiz esnasında bahçe ka 

labıbkl•f'Mi• bıtlaınrttı- etrafımızda, 
iriy:ı:ı. azimk1r çehreli adamlar peyda 

olmuıtu. Bunlann ıeliperi o kadar ıca. 
ıiz olmuştu ki ideta yerden bittikleri· 
ne hükmedeceğim geliyordu. Gelenler 

yanm daire teklinde etraf rmı.rda top • 

landılar. 
Kont onlan bana f3yle •elim etti: 

- ''Kurtlar müf reıeai 1.,. 
Demek ''Kurtlar müf rueal.. ni tetkil 

eden kalıramınln bu adamJardı. Bu 
nıüfreıenin fedai Dllll' beınen be.,.t 
harpte yaralanmıt ldmJel•~· Almanla
nn bu tnllf reaeden neler çektiklerini 
bildiğim için karpmdald adaJlılara ali· 
ka ile baktım ve ppkaml çıkararak on-
ları hürmetle aeJirnladnn. 

Köşk'te imar 
Egen n bu şlr"n köyll bergtln 

t lı az daha gilıeıleşlyor 
Kô;<. (husu~n - lki buçuk ay ev\'el 

SO'~e:ıin Akköy nahiyesinden hur.ıya ta· 
yin e:iılen çahş!can nahiye müdürümüz 
0311".an. çok kısa bir ıamanda büyük iş
ler ,ormüş, nahiyenin manz:mısını de-

ği~tinniştir. 
Harap bir halde bulunan camiyi tamir 

ettirmiş. bahçesini çiçekler ve ağaçlar 
diktirterck park haline getirtmiş; halkın 
su ihti)'annr temin için bir çeşme }'3ptır· 
mq. parkın muhtelif yerlerine lAmbalar 
koydurtmu,tur. Şimdi bu bahçe, halkın 
her zaman oturup, istirahat tdebilectli 
bir yer olmuştur. 

llkmt'ktebin )'emekh311e kısımmn da 
inşaatına başlanmıştır. Elektrik tesisatı 
anca'< gelecek .sene yaptmlabiJeceğinden 
köy tenviratı şimdilik 17 lüks tAmbasile 
temin edilmiştir. 

istasyonun )"3JUbaşında dokuz odalı 
bir hükfunet konalı inşasına başlanmı~. 
cumhuriyet me)'danı temizlettirilmiş, et
rafına dU\'3.r çekilmiştir. Nahiye halkı. 
çalışkan nahiye müdürüne her hususta 

~'•="~blljtlk 
Şefin bir heykeli dikilmesi karar18'bnl· 
11U§trr. Bunun için bir hevkeltra§la mü
zakereve «irh:ilmtk Ozeretiir. 

Yeni Near1vat: 

insan 
Ayh'c fıklr ve sanat mecmuası 

Nunıllab Ataç, Hilmi Zlyn, Sabahaddin 
E> üpollu, M. Şek ip, AlaK>llU Ahmet, CelA· 
ıeddin Ealne, t1lr Ahmet Hımdl, Pertev 
Nafii ve diler muharrirlerin mllften-k me
ıaislle netredilmele blfllJID bu aylık 
felsefe. edebiyat ve ilim mecmuasını oku
yuculınmıaa taniye ederfı. 

Lokman Hekim 
Lokman Hekimin (20) lnd sayısı çık· 

tı! cınmu ~ \'e mezara çeken· 
ter!), (Ah bu ihtiyarlık!) • (Hekim gelin
ceye kadar ne yapmalı·), (Birkaç ölOtl), 
(Göıler mQtmmnel bir cilwdır!), (Jn-
gflterede dayak cezasın, (Lokman He
kimin 61Qtleri!l, (~ tenekeleri, ve 
mikrop yuvalan!. (Nelerden korkanı· 
nu?), Adam Mil de! Nededir bu deyip 
geçmeyinis!. (Elma hem gıda ve hem de 
devadır), (Vitaminli pda yemiyenler has 
talanJriar) , (Medeniyet Aleminde neler o. 
ıuyorn, gibi çok kıymetli makaleler var
dır. Divanyolu No. 104 Lokman Hekim. 

Balkan milletlerini birbirile 
nasıl kaynaşflrabiliriz ? 

. ~alkan milletlerinin fikir ve sanat kuvvetleri 
:ç~.~~ !!1!J!~."!~~ir seferberlik yapmak ic~I? ~der 
milletleri arasmdaki yakınlığı arttırmak r--""""""""'" * _ ..... -.... "_ .. , Balkanlarda her milletin tiyatro trup 
için gösterdikleri arzudan hiç kimsenin Yeni nesill• lan turnelere çıkmaktadır. Fakat bu ha 
şüphesi kalmamıştır. Bil!kis herkes bu 1 ~ r B• reket, fmll teşebbüslerin iF halinde de-
arzunun samimiyetine \e geçici olma- nalarından eski ma- \'3m. ettikçe ticart bir mahiyette kalacak 
dığına da inanmıı bulunuyor. Her fır- 881/IR I din/rdl/ı ve tıyatro ~tına ~lünü )'3pamıya
satta dört devletin en saJAhiyettar ağız- çe, caktır. Hefe hatibin vuıfeye davet ~il-
lan ile Balkanlılara hep bu hedef işaret geniş laballalaı e•- ~ deh§etli bir hatadır. 
edilmi~ mu? Ve gelen hergün, Balkan lı# 06 fena giJn/et in 938 in IOl'I ay~ ve 939 un ilk ay· 
paktı mılletlerini binhirine bir parça da- lannda konferans ve hitabet turneleri ter-
ha yaklaşmış bulmuyor mu? Bununla be· almoıfeı I içinde tip edllmesinl te!'ll' etmek çok nnn-ahk 
raber, Balkan paktı devletleri arasındaki Jıaldılıça hedrfe 11 olur lcanaatindeyiı. Balkanblarm biribir-
dostluğun inkişafında görülen hm. Bal. l 1 • lerfnl iyice tanımalan için BaJkan dille-
kan milletleri arasındaki dostlu~un inki- 5 aş1ıamaz. rfni ftlreınnele teevik edUmeleri tlzem· 
~fmda hulmak henüz mümkün drğildir. ··-· .... -·---·-··· ........... _,,_ dir •. ~adyolann tam bir iş birliii '~dil 

Sebep? Yazan; NlzametUn Nazif birlıfı yapacak hale sokuJmalan yalruı 
Zira Balkan milletlerinin çok sıkı bir buatın çalqma prensiplerini test>;tc ul· Balkan mil1etlerini kaynqtmna ilinde 

anlac:ma>·a \'e karnasınaya olan karşılık- raşmakla hOJAsa edilebilir mi? dfiil, Balkan ~:tmm ~~f r..anasmı 
1ı istidatları tamamile ba•ıbo!:. bırakılmıc:- ''Bosforda doğan v.nf lsvi,_nin .uı.... y(lbeltme ve yayma rşrnde de mOhim :ıl • :ıl ;z-• ,.,__ UUlll. bir rol ·---t.:1' 

tır. Balkan pütı devletleri. muttarid kantonu .. aşağı )'Ulcan, bir ıolferayin °~·-!9'1'uır. 
milli mı.idafaa kudreti, biribirini kunet- arifE-c:i manzaraSJ gösterirken 5aım'Ot'U% ~. mılletlerini biribirine kaynaf-
te.ndiren mutecanis bir dış c:i)a~ 'e müş- ki Balkan milletlerinin fiki; \"e 'sa~at trrmak ıçın Balkaı sanat ve fikir Alemin
terek refahı hedef tutan bir ekonomik kuvvetleri için umumf bir seferberlik nan ~ ~I bir ~fer~lik yapılması doinı 
cıe.'lt -..r.ııtmağa muvaffak olmuc:lardrr. etmek icap eder. .~ .. 1 ka;13:ıtrncl:!yr. B•ı kana::~i f • 

;z~- ~ rar ederken bu b"yük. • • • 
fakat devlet adamlarının bu güzel muvaf- Demek istiyoruz ki Balkan milletleri, . • . u ışın. programını . . . . kend·ı · tesbıt ıçın matbuat konferansında dah fa!ayetı )'anında fıkır ,.e sanat adamla· ı enne mewt olan. ebedi anlaşma . . n a 
nnrn. milletlere biribirini iyice tanıtmak ve kaynaşmaya sistemli ve metodlu bir geruş kadrolu bır konferansa lüzum duy· . . dulumuıu da söyliyebiliriı 
ve Balkan ırulletlerı arasında duygu, he· çalışma ile en kısa yoldan ve en iyi şart· Ninmetti · 
yecan, neşe, sevinç, endişe \'e ıstırap bir· Iar içinde ulaştmlmalıdrrlar. Ve uJqtı. • n NAZtF 
liği yaratmak ,·azifesini başardıktan, nlabilirltr. Eler bugüne kadar ihmal e- 1 sta b 1 
hattA böyle bir \'3Zifeye başlamr, olduk· dilen mühim kuwet \'3Zife başına derhal n u 
ıan bile söylenemez. çağntrrsa... lı·manı ı·çı·n 

Filvaki, son iki Balkan konferansından Bu harekette göıönüne alınacak ilk 
biri bu mühim esasın bir küçük parpsı esas şudur: Su tanklarlle sahih 
üzerinde bazı kararlara ula~rş bulunu- ''Balkan milletleri üzerinde müessir o- Vln. ~le. r 18_marlanıyor 

ıman ış etme ıdaresi, lstanbul lima-
yor. Fakat hakikatte birer temenniden i- lan ya)·rn vasıtası matbuattan ibaret de- L 1 

baret olan bu es.ıslar. bahsettiğimiz bü· ğildir .. , mndak. •t buhranı ı \'eSaJ nı önlemek için 
yük ümitenin tamamile kavranmış oldu- Evet ... Balkan matbuat konferansı. bir birtakım tedbirler almıştı. Bu arada Ka-
ğunu izah etmiş sayılamaz. Balkan filmi )'3pmağı ve ilkmektep ki· radenlz Alaplıda bulunan kızaklarc!a o. 

Ba\kan ekonomi konleranc:mda tarife taplannda ''umumi bir tasfiye,. )i dil· tuzdan fazla ağaç mavna yaptı~tır. 
~i vt N'J)Qilı( qielQ\SŞl~bi kv· §inmekle bize istiköa1 J9fı biF mü~tmlt Bu mavnalardan bir kısmı limanımı.ıage 
bıMe mOhha ei...- wı..ekoacml menu-~ ~'baltiftida~ ıeret eervtae •-·''--
lanna temas edildili bir devirde. sanat nilebUlr. ama buhmd·..._ devir, usun '""'1Ulaqtm • AJaplrda daJnt ~wuoe yirmi tane m8Vl'\a yapılmaktadır. 
w fikir muhitlf'rinin hilvük vazifesi, mat· nadeli projelere bel balfryac:ak deYlr de· Liman idaresi, limanda i' haaninin 

fildir. Madem ld Balkan paktı siyasi artmasından dol n~.,:ı ı kadar kuvvetli bir ekonomik ma- ayı tahaddQs eden srkı~k vaziyeti &ılemek Ozere Pire limanından 
na da almak Ozıeredir; artık kaybedec:ıtk da 24 mavna satın alınqtı. Bu mavnala· 
'-akfmiı ve vakit kaybetmek için aebe- isi 
bimiz yoktur. Bu mühim iş "tek film,Je rm IOl'I part 6nümQzıdeld hafta içjnde llmanmuza gelmiş bulunacaktır. Jdatt. 
,.e (llkme?tteo kitaplar) ı ile başanlamaı. Pire limanında seçtiği mavnalardan altı 

1 - Tlatibi ve konferansçıyr : ~ni de almaktan sarfı nazar etmiş-
2 - Aktörü '"' piy's muharririni: trr. Bunun sebebi de şimdiden sonra saç 
3 - Romanayr. şairi. blkAyecf)i: mavna yapılmasına karar verilmesidir. 
4 - Oğretn;ıeni ,.e finf\"ersite prof'96- Birçok Avrupa limanlannda kullanılan 

rünQ: saç mavna ve layterler ite daha elverişli 
5 - Liseliyi ve Universiteyi; g&illm~tQr. Jstanbul limanı için de bu 
6 - Ressamları. heykeltraşlan. rr.·.: iki tipte mavna ve yQk dubalan yapılarak 1~ 

şi2;~"Rad,~tan, rnammıırn vesaiti tedricen modemltfllri-
;J lecektir. Bu maksatla, Haliçteki Deniz· 

Disiplinli bir tarzda kullanmala ba,ta. fabrika ve Hawılar idaresinde yapılan 
malıyız. bir mç mavnanm tecrilbelerine ba§lanımt 

Talebelerimiz '"' Balkanlı tal~beler kar- tir. Ayni müessese limanrmn için iJd saç 
$Ilıklı ziyaretler yapmıyor delillerdir: duba daha )'3pmaktadır ki mayıs ayı i· 
fakat bu seyahatler hakikatte, sadece bir çinde bunlar da serviııe alınacaktır. 
gezinti '"' nihayet bir mQnferit ettıd ma- Liman leletme idaresi, Alapbda yap
hiyetindedfr. ''Görilten fayda,, (aranılan tırmakta olduiu, Pireden aldrlı w Deniz 
fa\•tia1 derecesine vüksel~ir. fabrikalanna ısmarlacfıir bu vesait ile ts-

BQ«ln Balkan gueteleri. sanki biribfr· tanbul limanmm aon senelerde çok art· 
lerile mukavele akdetmielermie gibi. ro- ~olan yQldeme ve bopltma faaliyetini 
mantara çok yer aymnaktadırlar. Her karşılamış olacaktır. 
Balkan guetesinin bir tefrika &Otununu idare limanın en mühim ibtiyaçlann
mutlaka bir başka Balkanlı edibin şahe- dan otan su tanktan ile sahih vinçleri de 
serini terdlmeye hasretmesini temin et- bugQnlenle ısmarlayacaktJr. 
meliyiz. KmtOr bakanlıktan bu mi!~~t 

Hepsi yibUnde veya vOcudunun bef. 
ka yerinde harpteki Jrahramanhtın pn· 
h bir hatırasını UflYosdu. JClmlalnln 
bir gCSd yoktu, ldmlnin kolu kesikti, 
kimi parmaklannr kaybetmitd· 

Kont da Niı müfrezeye bitap etti: T İ f O B İ L 
-Arkacl~t .. 
Heplnla dUwmınm muaddel .ato oı. lh•an Sami 

topraJdanndan kcmJ1m1ı ısta kabd- ı ıto " ptntalohaıtahklanna mı 
1 

Bu oüzel ÇOC'Hk elbisesi beyaz mııs
lmclP.n y'lpılır. Ônilnde mavi kuma§tan 
çizgi halinde aüslcr vardır. 

terin şiirterint tercnme etmeıı ve folklar· Esnaf eemlyetlerlnde 
ka~ıhktı bir tasfiyeden geçirilmelidir. idare heyeti seçimi 

Sis ilkmektep k:taplarmı tstediliniı Esnaf cemiretlerinin pmdiye kadar 
kadar ,,.._.__ bir tana -'--·. ""'" 1 olan UUIH&I~ -UIUY - yapı mamrş yeni idare heyeti aeçim• 

manca d3vUttUnlla. Her bkin1Jin ayrı ... ~ ~· arııdan ınDarı tifo bap 
blr kahramanlık menkıbell. cllr~et .,. 1 •ındtr. Hiç rahıuaıht vmneı. ""' 

cesaret blltıraaı var. Fakat ya~ '!!!!1r!e1!!1Ja!b!i!ll!r.!K!u!tu1!!a!5!5!!!Kr!.!!!!!° 
zm yl1s milli fulaunı yapaut. yfll mil- '! 
Ji dllplan 81dürmilt oll&ftll bile, klb· 
ramanhlmu fU 1ardupnaa satın car. 
dnp itlerin binde biri derecetlni bil• 
btdımu, 

EUnl omusuma koyarak ·1tye e.ttf ı 
- Arkad~. atae Ceyllll Nobodi1' 

takdim oderim. Kcndlll benim o.ta· 
dmıdır, ayni ıamında onun ~____:! 
malda da .. ,.. - bl)'Ok ~ ., __ ..., .... 

MUfrae eeJtm .,..afyetl alc!L 
Kont "8 Ntıin müb'lliğalı takdirlerl 

beni çok mahcup etmlt ve mtnnettar bı· 

I 

Tonton 
amcanın 

Kıskançlığı 

cuk kôyde anasından eski muaDan din- 1eri yarm sabahtan itibaren baflıyacak 
ledilcçe ve genle tabablar eski w fena aon kaJan bu eekiJ c:mı,mn Dk eeçilecıek 
günlerin atmosferi içinde~ mutla· idare heyeti. yann, Ayakkabt::ı!ınndu. 
ka hedefe ulepm•a•ına. --- -----------------------

' lstanbul Radyosu 
17 NiSAN - 1138 PAZAR 

tl,30 plüla dlnı masltlll, ıt,ıı konfe. 
raaa, Prot Slllb llarat (pdJO denlerl,), 
20 ile.na ft arbdltltn tarafındın 
T8rk masAJll ... btlt .. nıı.n. 20,41 a .. 
ft npora. to,41 Om• Rua tarafındın •· 
npoa IBJ!eT" 21 Cemil KtmU " arbdq. 
im tanfmdu Tlrk maalkld '" htllr fU'• 
kllan (aaat •JUi), 21,45 orlıestn. 22,ts 
ıJanı hıberlerl, 21,SO plüla sololır, opera 
Te operet parçalan, 22,50 son habcrlt'r \ıf! 
ertesi ,Onttn proınnn 23 son. 
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Oün Estooyaya hareket eden 

Güreş takımımız 
Avdette Çekoslovakya ve 

Polorıyada da maç~ar 'yapacak 

Diin7.-ii ma2laıı iki en3tantane 

First Vienna lstanbul 
muhtıeli ini 3-1 yendi 

Necdetle ilk devredeki Fikr et takımımızın en 
va Mehmet Reşal çok güzel c ynaddar, 
bulan Melih dUn t.lç bir iş göreme ill 

ty J oyuncuları idiler, Salim 
karşısınd .J seri mUdafller 

Viyananın en kuvvetli takımların

dan First Viy:ına dün Taksim stadın. 
da yaptığı ilk ve en ı;:etin maçında ls-

tanbul muhtclitini 3-1 yenerek bugün 
çok muhtemel bir galibiyet kazanmak 
üzere dün a.kş:ım treniyle Ankaraya 
hareket etti. ••ft••-••·•••w•••••••••••••== ::---&::::: 

~::i:::: .... 0.Üv;k
1
·u.·

9
··mQ'"ançtQanlz/SQOnrra ft Maçtan evvel gazetelerin First Vi-n yana hakkında verdikleri malfımatı o. 

il kuyup da maçı scyretmiyenler için bu 

~~ Tak 1m 1m 1 z 
1
: . ~:. lik galibiyet gayri~abii görünebi-

..,. 
"-·~·~--·-

.. hak k 1 n da ne Filhakika gazetelerin hiçbiri misa. 

. l ~_:;. d Ü ş Ü n Ü yor 1 ar ? fir takımın hakiki kuvvetini tebarüz Güreş takımımız Romanya ı•apımmda ... 
ı: ettirecek bir ma!Umat vermediği gibi, 

Estonyanm Tabui fehrinde yapılacak meliyiz .. Bu kategorilerdeki çok kuwctli :: Dünkü lstanbul muhtelitini 3-ı ye- sabahları çıkan bir akşam gazetesinin 
olan Avrupa Greko - Rumen güreş birin- rakipler karşısında yalnız Saim, bilgisin- ii nen bugün de Ankara karışığı ile kar- ı spor muharriri de rakamlarla sıkı bir 
ciliği müsabakalarına girecek olan Türk den istifade ederek belki ehemmiyetsiz bir i: şılaşmak üzere şehrimizden ayrılmış : alakası bulunan mesleki hakkında en
gürc~ takımının Köstence yoluyla hare-- iki galibiyet elde edebilecektir. ii olan Viyanah sporcularla maçtan son- ı dişe verecek bir rakam hatasına düş. 
ket ettiklerini dünkü nüshamızda yaz- 79 kiloda is; Adnanın rahatsızlığı yü- İl ra otellerinde görüştük. Bc-rlin olim- ; müş ve First Viyana takımını teşkil 
mıştık. Takrmımız; Kenan, Hüseyin, Ah- zünden Mersinden davet edilen Ahmedin ili pi;ıadma ı;umcdm evvel milli takımı- ! eden oyuncuları, adeta futbol takımla
met, Yaşar, Yusuf Aslan, Saim, Mersin- 10-12 kilo düşmek mecburiyetinde kal- J mı•la ça:pışmış olan ayni klı?bün ° ıi rına evlat ve hatta torun yetiştirecek 
li Ahmet, Büyük Mustafa ve Çoban dığr için o acar oyununu tutturup tuttu- ~i zamanki merkez muhacimi ve bugün ~ bir yaşta bulunduklarını ileri sürecek 
l\!ehmctten müt~ekikldir. ramıyacağı tamamen meçhUldür. Se,•im- h ele takımrn antrenörlüğünü ra]'an Ü kadar mübala.ğa göstermişti. 

G w d li pehlivanımıza bu defa da - Bertin !i Cc :ı;aydel, dünkü oyun ve Jıer iki ta- H Halbuki ''ıınc:lus" la dünkü ma" a. 
eçen sene rahatsızlıgr yüzün en mu- •• h kk d d ~ 1: ·~ :s 

olimpivatlanndaki gibi - pek kolay el- :! raf oyımculan a ın a sor ugımıuz !: rasmdaki kısa zaman içinde, Alman vaffakiyetli güreşlerini göreınedi&rimiz .J •• d · = 
de edilemiyccek olan büyük ba~rılar di- :: suale şöyle cevap ver ı: d disiplininin veni bir delili olan bü"'Ük Hüseyin bu sene çok iyi bir vaziyettedir; • ·s 'k' · · d •• " .ı 

. k'lod K d 'ik 1 !eriz.. i: - Türk futbolu ı ı sene ıçm e te- :: bir meharetle öğrendikleri nazi usuli• 
at.'111 1 a enan a eneI') mar ar va- kk' t . t' :: 

.J • " Yalnız yan ağır ve ağır sikletlerde Mus ra ı e mış ır. :: le, Türk halkını selamlıyan sabık ·A· 
P:m retin bir pehlivandır. Bu kiloda bir B b a ş tarzları gu"zel :: • tafa ile Çoban Mehmetten yüzümüzü era er oyn yı • == vusturyalılarm en yaşlısı bizim emek. 
ürüncülük veya dördüncülük almamız ı p k t ll · d k B"llıassa :: • güldürecek neticeler alaca~ım bekliyebi- 0 on ro m e ·usursuz... ı · :: tar Rcbildcn hiç de yaşlı değildi. 
muhtemeldir. Iirı'Z. ı i lk devrede. bizim kadar muva!f ak oı- !! Ayrı ayrı her iki takını oyuncuları• 

61 kiloda Yaşar da - Hüseyin gibi - a- * * * dunuz. ikinci lıaftaymdaki değişiklik !i nın yaş mecmuu ise muhakkak ki bL 
yağından sakat olduğu için uzun zaman Güre~ takımımız, Avrupa birinciliği mü çok yersizdi. Bizim takıt:: arasıra iyi il zim takım lehine bir rakam fazlalığı 
ar.trenman yapamamıştır; bugün ne hal- sabakalanndan sonra ür müsabaka yap- (tlkllt umumiyetle t•asat bir oyun çı- si arzederdi. 

• '/ k - ~ de olduğu da meçhCıldür, olimpiyat §anl· mak üzere Çekoslovakyaya gidecektir. k:ırdı, en mm•a, a oyıo:cımııız mıt- iE 
pi yonumuz maruf saltolanm bu defa da Pragda yapılacak olan bu gür~lerden 

1 
da/ i Şmavs idi. O hayatınm en güzel i~ 

tatbik edebilirse gene mm·affak olabilir. sonra Polonyaya geçilerek orada da bir maçını yaptı. !! 
66 ve 72 kilolarda Avrupa şampiyon- maç yapılması için muhabereye giri)il- Sizin takıma gelince: Mellıini işitti- ii 

Jarile boy ölçüşemiyeceğimizi itiraf et- mi~tir. f ı: ğimiz kaleciniz yediği gollerden mesul- i! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dür, kendlıi çok mü~~ddU hcle oil-i~. 

li. ı 
ıstanbulspor 
Galatasarayı yendi 

Dün Taksim stadında İstanbul muhte
liti · Först Viyana maçından evvel İstan
bulspor ve Galatasaray takımları arasın
da hususi bir müsabaka yapıldı. 

Hakem Rıfkınm idaresindeki bu maca 
Galatasaray: Osman (Necmi) -Re

şat, Lfil/i - Halil, Mustafa, llicri -
Bedii, Mehmet, Bülent, Zeki, Nuri, 

lstanbulspor: Saim _ Samih, Ali, 
- Farıık, Hayri, Enis - Rıdvan, Ta-
11k, llasan ve ismet. 

Şeklindeki takımlarile iştir.ili: ettiler. 
Bu karşılaşmanın her iki devresinde de 

hakim bir oyun oynayan genç 1stanbul
sporlular, birinci devrenin sonlarında Ba
sanın ayağile attıkları tek golle maçı 1-0 
kazandılar. 

Sacit, Salim, Suavi, Haşim, :\'ecdet ve 
Süleyman gibi en kuvvetli elemanlardan 
mahrum olan sarı kırmızılılar içinde hat
ta her iki takım oyuncuları arasında ye
gane muvaffak olan Liıtfi idi. 

Avusturyanın ilhakından :: çünciı golü hiçbir birinci sınıf kaleci:~ 
sonra .. '\.•emez. Müdafiler iyi idiler. Bilhassa g 

== J 

A'm ı:anyada ;_:_~: miidafi (Salim) miikemmel bir futboi g 
_. cıı fakat fazla sert oynuyor.. g 

Spor' mıntakaları u Muavin lıallımzdaki oyunculardan: r: 
altıdan, OD yediye~ .. M.Reşatcniyisiidi.Merkeznwavitı-~I 

on . le ikinci Jıa/taymdaki sağ lıaf çok fena ~j 

c;ıkarıldı i::::::.=====;· oynadılar. i! Almanya ı:por teşkilatının memle. Akıncılardan sağ açık (Necdet) bil- :i 
ket hudutları dahilinde onar klüpten hassa birinci devre f evkalôde idi. Sağ Ei 
16 mmtakaya taksim edilmiş olduğu iç (Ni}•azi) vasat, soliç (liaşim) iyi i~ 
malumdur. A vusturyanın ilhakından ~ ı•e zeki bir oyuncu olduğunu isbat et- g 
sonra bu mmtakalar on yediye iblfığ ~. mckle beraber viicttt kabiliyetinin az- :; 
edilmiş bulunmaktadır. :: lığı da göriildii. ilk devredeki sol açık ~~ 

l temmuzdan itibaren 15 ağustosa f: da muı·af /ıfık oldu. g 
kadar Almanyada en küçük takımlar ii Merkez nmlıacim (l\!elih) ımm fut- ii 
arasında bile futbol maçları yapılmaz. ~i bol hayatımda gördüğüm merkrz mıt· EE 

15 Ağustosta lik maçlarına başlanır, Si hacimlerin erı fenası idi .. Doksan da- il 
bu seneki lik maçlarına 17 inci mm- ~5 kikada lıiçbir iş göremedı. Senelerden- :: 
taka için eski Avusturya klüpleri iş. fi beri tanıdığım Fikret ise sol lıaf la ku- Si 
tirak edecekler ve bu 17 mmtaka lik :: sursuz çalış.masına muka~il . s?l.açıkla J~ 
şampiyonluktan müsabakalarında bi U yok gibiydı. Futbolun bır !:ışı ıle oy- :: 
rinci olan klüpJer de Almanya şampi • i; nanmayıp 11 kişilik takımla oynandı- EE 

yontuğu için biribiriyle çarpışacaklar - Si iını bilmiyor. Mütemadiyen dripling ~E 

dır. ~=.·==:=:=:.~::::::::: 'YaPı}'Or. Eğer takımı galip t•aziyette 5E olsa seyircilerin Tıoşuna gitmek için ia 
çal1m yapabilir t'e allıış toplar: fakat g 
mağlap bir takımda bu kadar dripling ;; 
yapması affedilmez hatadır. Ayağına EE 

lı<ikimiyeti, göriişii. şütleri t'e si'1atilc g 
ii mükemmel bir oyımm olan Fikreti11 ~ 
~ yegane kusum Lribün için oyun oyna- ~~ 
:r masıdır. :: .. .. 
nr.::::::::: :: :: : ::: :: : :: :: :::: :: : :: :: : :::.:: ::: ::.-: : : : : :::: 

Dünyanın 
en sporcu 
memleketi 

Binaenaleyh, merkezi A vrupanın en 
kuvvetli futbolcülerini yetiştiren bir 
memleketin, hiç de tekaütlük çağla· 
rmda olrnıyan oyunculardan müteşek. 
kil iyice bir takımının hem eksik, hem 
de parlak bir 8C-kilde tertip cdilmiycn 

S ı!im lıiı Viyana lıiicıwıwm 
dıtrdururkcıı 

muhtelitimizi yenmiş olmalarına hig 
de hayret etmemeli. 
Muhtelitin yegane golü 

İstanbul muhteliti ancak oyunun 
ba§lannda, Alman takımı üzerinde oı .. 
dukça bariz bir hakimiyet temin ede· 
bildi ve bu hakim oyunun beşinci da
kikasında Necdet, hızla sürerek avut 
çizgisine kadar getirdiği topla sol mil• 
darfi atlattıktan sonra, üzerine gelen 
kalecinin üstünden aşırtmaca bir vu. 
ruşla lstanbulun ilk ve son golünü at .. 
tı. Bu golü müteakip gerek Niyazi. 
nin, gerekse Fikret ve Haşimin çek· 
tikleri çok sıkı birkaç şüt büyük bir 
tesadüf eseri olarak rakip müdafilerin 
ayaklarına veya vücutlarına çarparak 
bir türlü kaleye girmedi. 

Onuncu dakikadan itibaren misafir
ler açılmaya. ve sıkı hücumlarla mu. 
kabeleye başladılar. Gayet tehlikeli o
lan bu hücumlardan birçoğunu Fikret 
durdurdu ve bozuk oymyan Reşadm 
hatalarını kapatmak için Salimin bil. 
yük bir enerji sarfettiği görüldü. 

Alınanların bu çok bariz hakimiyet
lerine mukabil, İstanbul hücum hattı 
da krıh soldan Rebii vasrtasiyle ve k flh 
sağdan, cidden harikulade bir oyun 
çıkaran Necdet sayesinde mukabele. 
lerde bulundu. Bir aralık Haşim de, 
gayet güzel ve kıvrak bir süzülü§le 
rakip müdafileri atlatarak kaleye in
diyse de, tam şilt atacağı sırada, yan· 
dan yetişen sağ haf muhakkak bir go. 
le mani oldu. 
Beraberlik golü 

Yirmi sekizinci dakikada, ~adm 
çok fena bir kafa vurma teşebbüsün .. 
den istifade eden Alman sol içi, on bel 
metroluk bir mesafeden pek de sıla 
olmıyan bir şiltle topu İstanbul kale. 
sine gönderdi. Cihad yattr, fakat top 
altından geçerek kaleye girdi. 
Misafirlerin ikincı sayısı 

Bazan çok zevkli ve heyecanlı saf .. 
h:ılar arzeden, fakat umumiyet itiba. 
riyle rakip takımın tazyikı altında 

g~çen ilk devre, kırk ikinci dakikada, 
Tstanbul aleyhine soldan atılan bir 
korner esnasında, Cihadın kaleden çık 
mak hususunda -gösterdiği küçük bir 
tereddüdden istifade eden mealıur or
ta muavin Hofmanm kafayla attığı i. 
kinci Alman golü ile nihayet buldu. 
ikinci devre 

İkinci devrede, İstanbul takımınd& 
çok garib bir değişiklik yapıldı. Pek 
ıi'a oynıyan Rebii takımdan çıkarıldı, 

bir santrforluk faciasının - menfi şe .. 
kilde - canlı nümuncsi halinde ortalar. 

_... Devamı 8 incıde 

Birinci (levrc sommifa ta7mnlor sa1uulaıı çı 7.;ar1.en 

Finlandiya hakkındaki tetkik yazı
mız, mündericatımızın çokluğu yüziin
dcn konulamadı, özür dileriz. lılisrıfiı' fal.-nıı l;a7afai ıiıı ıır l.ıırl<1rı~ı ..•• 

• 
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Casus kadın 1 ıpkı bir roman 

iia-ydut'f akalan- Na~>aD 

mak üzere! w 

Muharririm.zin iddiaları ~ogru 
kurşuna dizildi? 

çıkıyor,tahtelbah ~r!~1~ce~~.~~!~1:~ 
ldam hükmünü in/az edecek manganın kumandanı 
biıdtnbire düşüp bayılan genç lladının yanına uahlaşt~ 
ve ı öoolveı ini çeheı ek beynine l1oşaU tı, 

- Ansrnn k.ıybolaıı bayan Rem- gr f tl de kimsenin gelmediği bildi -
ziye Fikrinin (Bir ha.ydudun ha. ya e. e.r { 

kt z. rilmıştır· 
yatı) adı altında neşretme .. e ° Fakat Bandırmanın cevabı mükem-
duğumu: mektubuna bu, gıı.n da- 1 bir ip ucu vermiştir. Bu isimler. 
hi devanı edeceğiz. Fakat ondaı~ :e iki yolcunun akşam treniyle hare-
önce aldığımız miihim 1ıaberl~r: k \ettikleri ve tzmire gittiklerini söy. 
bildiriyoruz. Mektubun mabadını 1 ~ikleri bildirilmektedir. lzmirden 
bu haberlerden sonra okuyacak- :elen cevab menfidir. Anlaşılıyor ki, 
smı~. - 0aşırtmak için İzmir adını vermişler, 

Kibar haydud Lehli Osman paşa oğ· ~akikatte tzmirden önce gelen istas-
ln Mahmut Nadir Usman'm izi bulun. · k 1 d k' 'k' yonlardan birıne çı mış ar ır ı, ı ın. 
du. Muharririmizin yaptığı tahkikat- ci ip ucu da bu sayede elde edilmiş bu
tan anlaştldrğma göre bu izi bulup ele ,. lunuyor. 
veren, rıhtım hamallarından Çoruın. 0 günkü tren memurların.dan yapı-
lu Salih oğlu Süleyman adında bir de- lan tahkikattan kaçakların takibatr 
likanlıdır. Kendisine para mükafatı karıştırmamak için adını şimdilik 
verilmiştir. yazmadığımız (. . . ) istasyonuna in. 

Süleyman okumaya meraklıdır. Boş dikleri ve hususi açık bir otomobile 
zamanlarında biteviye mecmua, gaze- binerek hemen hareket ettikleri öğre-
te, kitap okumaktadrr. Yine bir sabah nilıniştir. Kontes lan <lfı Eclvil ve Lui~ Tülliye 
Galata rıhtımmda gazetemizi ok.U:. - Artık mesele basitleşmiştir. Deni • csarctlnri sırasında 
ken haydutluk hadisesi gözüne ıiışır zaşırı kimse kaçmamıştır. Tahtelba • 
ve meseleyi günügününe takip m~r~- hirle gidiş masaldan ibarettir. Bu su· 
kına tutulur. Bayan Remziye Fikrının retle muharririmizin geçende neşret
ansızın ortadan kayboluşunu da oku. tiğimiz iddialarından birincisi tahak
yunca düşünUr, hafızasını yoklar, bu· kuk etmiş demektir. Haydud ve ay. 
lur ve hemen bay Selim özdurum'a rılmaz arkadaşı mademki hudutıarı
koşup şunları söyler: mız içindedir, mutlaka yakalanacak. 

- Ben o bayanla bayı tanıyorum· ıarı muhakkaktır. Belki gün, belki 
Gazetelerde yazılan tariflere tasta • saat işidir. Her ikisinin de muhtelif 
marn uygundular. O sabah ~t~~a fotoğrafları ve parmak izleri tamim o· 
duruyordum. Sarı saçlı mavi gozlu bır lunmuştur. 
bay yanıma geldi. (Sen vapur ha~a· Muharririmiz dün geceki Bandırma 
1ı mısın?) dedi. Beni aldı, beş dakıka vapuruyla adını yazmadığımız istas. 
sonra hareket edecek olan Yalo~a ~a. yona hareket etti. Yapacağı tahkikatı 
Puruna go··tur" dü. Alt kamaraya ındık. d' ve alacağı havadisleri telgrafla bil ı-
TenhaydI. Bir bayan birkaç çan~~m recektir. 
yanında oturuyordu. Şıktı, çok guzel
di. lki büyük bavulu ben aldım. Çan
tayı bay koltuğuma verdi. Kendisi de 
küç\ik b~ el çantası aldı. (Onu da be. 
riki koltuğuma veriniz) dedim. Ver· 
med!. Bu kUçilk çantaya çok dikkat e. 

*** • 
Bayan Remziye Fikrinin mektubu

nu dünkü sayımızda kaldığı yerden 

neşre devam ediyoruz: 

anır rnı aydudun 
lhla v ato diyordu. Galiba içi para doluydu. R~h

tımda duran Bandırma vapuruna gır. 
dik. Birinci kamaraya yerleştirdim. - Evvelki ve dünkil sayıla-rımzzdan 
Biletlerini kamarota verdiler. Bana mabad -
verdiği beş liralığı bozuyordum, va- Neyliniıı romanı için size kısa not. 
purdaki memur hüviyetlerini al~~· def- lar verebilirim. Altes'im (Mahmut 
tere yazan katibe okudu. Erkegın adı Nedime bu adın ben verdim) her mil
ya Ekremdi ya Etem, pek anlamadım. !etten birçok kadınlarla tanışırdı. V~ 
Ama soyadı=ıı iyice işittim, Gönen di. bunları yüksek tabakalard~n s:çe~dı. 
ye okudu. Kadın için de refikası Safi- Kimiyle et aşıklığı ederdı. kımınle 
Y

e diye yazdılar. Bunlar gazetelerin dostluk. Bir takımmr da hiç tanımaz: 
d' ,, dı. Ben hiç kıskanmazdım. Bilirdim kı 

yazdığı kaçanlar mıdır? Değil mi ır. Altes hakikatte benimdir. Hayattay· 
Bilmem. Yalnız tarifleri tıpa trp uyu. ı 

d B ık. . . · yarar diye koşup sa bu kadınları, babalarını, k.oc~ ar1mı yor u. e ı ışınızc çiftlik gibi kullanırdı. Çeşitlı fal o a. 
haber verdim. . t l· t:#"" Devamı 11 incide 

Birkaç gün evvel dlıan harbinin 
1ııüttef iklcr için karanlık günlerinde 
mis Kaveliu sadık arkadaşı ve yar
dımcısı olan matmazel Luiz Tiiliye 
alim madalye ile taltif edildi. Bu mii 
nasebetle Fransa için çok çalışan bu 
genç öğretmenin lıayatmı ve menki
belerini Jurnal gazetesinden alıyo-

ruz. 
• • * 

Luiz Tüliye ismi ilk defa olarak 12 bi 
rinciteşrin 1915 tarihinde Brüksel du· 
varlarında asılan resmi bir ilanda görül
dü. Bu resmi ilanı yazan makam, Brük
seldeki Alman kumandanlığı idi. !lan 
kısa yazılmı~tı ve örfi idare ilan edilmiş 
olduğu halde Alman ordusuna hiyanet • 

karane hareketleri sabit olan beş şahsın 
idaınlarma 9 birinciteşrin 1915 tarihinde 
divanıharp tarafından karar verilmiş ol
duğunu Brüksellilere bildiriyordu. Bu 
beş idam mahkOmu şunlardır: Mimar Fi· 
lip Bök, Luiz Tuliye, Edit KaYel, eczacı 
Lui Se\·eren ve kontes Jan dö Beh·il. 
Matmazel Luiz Tüliye kendisine mukad
der olan akibetten yakayı sıyırabildi. Bu 
sabık !spanya kralı on üçüncü Alfonsun 
müdafaası sayesinde mümkün oldu. 

Bürüksel kumandam Fon Bi : '1 ilfı· 

nr, Brüksel duvarlarına asıldığı \'akit 
Edit Kavel hakkında idam hükmü infaz 

edilmişti. 12 teşrin sabahı milli atış mey 
danında vatanperver İngiliz kızının zayı[ 
ve ince vücudu bir müfreze Alman aske
rinin birden boşalttığı kurşunlarla yere 
yıkılmıştı. 

Bunun üzerine Gönene çekilen e .:t ı:t.j~l-·>f 
. 1rJ0illlWM1-'1·' 4 t·9'.L·-------

•llDl•l~~u. lduö-u bir kadınla bir erkeğin yan at 
Çekmecelerden bı.rın~e b~ ;ldı. Evirip çevirdi. Bu çok ' .. * 'i U.~, 

yana çıkarttıkları resm~ el~ne K dınla erkek kendisine tama- ,/ .. ._.r-~ "}1 

----- * Fransıı Hlikumetr, umum 1 
'rnrpte büyük kahramanlıl 

~österen bir kadına altın 

1 m:ulalv~ v~rdi ________________ ,... ________ _ 
.. u,; , .... a\'eıtn Kuı:;.u.ıa uı ... u.uıc:o-ı naı .... ~ul· 

da çok şeyler söylendi ve yazıldı. ldam 
sahnesinde hazır bulunanların bir kı~mı 
mis Ka\'elin idam yerine gctirilicceyc 
kadar itidaliTli muhafaza ettiğini, takat 
dayanacağı kazığı görür görmez bayılıp 
yere düştüğünü, ve bir Alman zabitinin 
rovelverini çekerek kızın kafasına bir 
kurşun yerleştirdiğini iddia ediyorlar. p;e
ne idam yerinde bulunduğu mulrnkkak o
lan bazdan da mahkiirnun. ölümü çok 
soğukkanlı, başı yukarıda olarak kar<;J
ladığını söylüyorlar. 
idam kararı nasıl infaz edild•? 

Harp bitti. O vakit mis Kavele son dini 
telkinleri yapan ve idam sırasında hazır 
bulunan protestan rahibi Lesör bu vaka· 
ya dair bir mektup yazdı. 1\fütarekeden 
kısa bir zaman sonra Berlin mecmuala
rından birisinde neşrettirdi. 

''[dam yerine götürülürken araba
da mis l{avelitJ yanında idim. l'olda 
giderkm kendisine biraz incil okıt· 
dıım ve biraz da ingilizce dini iltilıiler 
terennüm eltim. Kendisi çok sakin 
idi. Şehrin haricine çıl~tık. ldam sa
hasına geldik. Orada bir erkanıharp 
subayının kımıandasmda bir böliik 
asker, divanıharp namına adli müşa
vir, kımıandanlıkdan bir zabit, bir 
de doktor vardı. Papazlar ve bu ara
da ben, malıkıımları hazırlanan ka
zıkların yamna götürdük. Bölük lıa· 
zırlandı. Mis Kavelin elinden tııltıım 
ve kendisine i11gilizce olarak şunları 
sôyledim: 'Alla/mı, lsamn ve Ruhiil· 
J..·u.4.iisii.n himayesi rehberin olsun, ti
min,,. Mis Kavel bileğimi sıktı ve 
"Allalza inanarak memleket uğruna 
sevine sevine öldüğümü milletime ve 
sevdiklerime söylemek için elinizden 
geleni yapınız.,, dedi. Onu birkaç a
dım dalıa ileriye kazığın yanma gö· 
tiirliim. Oraya kızı Jıafif çe bağladı
lar. Kızcağızın yaşlı gözleri bir men
dil ile sarıldı. Bıt sırada katolik pa
paz da öbür taraf ta diKer bir direğe 
ba.~lanan mühendis Böke biraz daha 
uwıı suretle vaz ve rıasilıal etmekle 
meşgul idi. Bana bitmez tiikemnez 
görünen birkaç uzun rfrıhilMdaıı son· 

ı:mumi 1ıarpfe fr7am ec1i1cıı lJiis Karc'l 

ra sert ı.:e keskin kumanda giirledi. 
tly11i ıammula iki takım birden ateş 
etti. Ve iki malıldJm ayni zamanda 
yere düşliiler. Soma cesetleri dini me 
rasimle kaldırdık ... 

idamdan müebbet küreğe 
Bu srrada matı~::ızcl Tüliye, Sen _ Jil' 

deki askeri hapishanede ölüm cezasının 

kendisine gelmesini bekliyordu. 11 teşrin 
akşamt Brükseldeki Alman kumandanlı
ğı İspanya kralından çok şiddetli ya -
zılmış bir protesto telgrafı aldığmdan bu
nun üzerine idam kararının infazının te
hir edildiğinden tabii haberi yolüu. 

Bir kaç gün sonra La Beljik gazetesi 
şu resmt tebliği neşretti: 

"Sa lı1ajeste Almanya imparatoru mu. 
kaddts af hakkım kullanarak 9 birinci
tC'şrin tarihinde Briikscl dframlıarbı tara
f mdan öğretmen Lüiz Tiiliye, eczacı Lui 
Sevcren ııe ko1lles dö Belvil lıakkmda ı·c
rilmiş idam hararlarım müebbed kürek 
cezasına /alıvil bıt)"ltrmuştur.,, 

İdam kararınr üğrendiktcn sonra l\ Tad. 
mazel Tüliye s.-'n gecesini c;öyle anlatı -
tıyor. 

"Kontes Dö Deh il ile ayni odada 
idik Evı,clil bir parça ibadet ettik. 
Allahın huzu.-una çıkmağa hazırlan
dık. Saat on!Jirc doğru yatağa girdik. 
Ve sabaha T~:ı:-~r da bri parça uyu • 
duk. S::?bnh çanlarile uyandık. bizi 

~ Devamı 11 incide 

V A.B,A NıC ı , D\ L llil! iUlr:rJ:3[!UICIJC3l3Dl~Ot:lliL!lEl!Jl!lmrE 
- Mademki böyle baba, niçin gclc!ın? Diraz daha kalamaz 

mıydın? 
- Bazt ilaçlar verdiler oğlum. Onları kullanacağım. Netice 

bw1ları tar:ıamiyle kullandıktan soprn belli olacak ... Orada bo
şuboşuna iki üç ay kalmanın manası yoktu ... eşkiden çekilmiş bir resımdı. ak fasını yordu. "Evvelce Se. "° t ~ ·~~ 

. U uzadıya a . d' ' B '· ' ;:.:?.:: lniyle yabancıydı. ~~~. .. ·Belki de yanındaki Ferıde U:"' .., -- .~. 
lim olmasın?,, diye duşun.du.. . et yoktu. 1'.:'Mkeg~in hayalın- ~ ,r ~ .. . d hıçbır ısar s= b' 'ı;;: •. ( ·~ 11.\BERIN EIJEBI rt::ı-'lllh \S i : ~o 
• dedi. Kartm uzerın o . • 'htimali çürüttü. Boşuna ır ~ \'41 

Annesinin sözünü hatırladı. O bab;ısmın en ümidsiz zaman. 
l:ırında bile karşısındak;ıcre ümicl wrdığini söylemişti. Baba. 
sının sözlerine inanır gibi göriindii. Fakat içinden işin hiç de 
söylediği gihi olmadığına hiikmediyordu. Feridı a~ı düşünce
sinden babasının sesi ayırdı: 

de kalan Selime benzememesı b,u 
1 

eline bir vesika geçiremwc. 
gayret sarfcttiğini anladı. Yorgun, Ue ve bfiJa elindo tuttugu 
tnekten mütevellit bir sukutu haya Gözlerini, duvarlara asılı 
resimle odada. doiaşmıya başladı. d biri üzerinde uzun uza-

d Bunlar an k duran resimlerde dolaştır ı. . de bir çiçek tutan adam en-
dıya durdu. Kenarda otunn, elı~ r·k çekmedi. •'!şte!.. dedi, b~ 
<lisiydi. Babasını da tanıma~ta ~uç u tmemeliydi. Bu kadın Nı
dn. Selim .. Ya bu kadın'!,. Hıç şuplıe e. Feridin çektiğini hatır. 

ktı Bu resrnı d B' ün ?netten başkası olmıyaca • . kadar sonraY ı. ır g 
ladr. Nimetle evlenmelerinden bır ~y tınaldıgw 1 fotoğraf maki· 
b F · d venı sa b tm · ahçede oturuyorlarken, en • J • • ekerek tecrü e e ış-
nesini ilk dC'fa kendilerinin bu resnunı ç 
ti. daha başka tasavvur 

Suad karısmı tetkik ediyordu. On~ ~ ·şti Fakat onun bu 
etmişti. 'Birkaç defa O'üzel olduğunu ışı mı_ ti Bir an içinde 

k 
e- . . l vermemıŞ . . . 

adar güzel olabileceğine ıhtıma da daha başka bır ınce-
hayalindc ölen karısrm canlandırdı. On d r 
lik IJuldu.' Nimet yalmzc:ı güzeldi, 0 ka ~~ki kadınla karısı . 

İçinde, hala elinde tuttuğu kartposta erakını buldu· Ka:
tun müşabchcti olup olmadığını .anıanıak :a1rtpostaldaki resmın 
§Ih;tırdı Evvela "hayn· "' dedı .Sonra k'Jicıine bUkmede. 

u~ • : önce çe l ~ . d 
daha gC'nç görünmesini bırkaç sene . l{artpostaidakı ka .ın 
:tek "'Özlcı·ındeki mii'·:ı.behete dikkat ettı. d " Doktor Nedım 

c ~ . kin a am . . b 
karısıydı. Ya yamndaki cı'kek? Bıı ı::ır d Madcmkı akra a. 
olmasın'? O olsa bile bu bir vesika olam.~z ı. birlikte resim «ek-

, · den once 'ht'male sıydı. O haide ikisinin, evlenme erın dı f{er ı 1 

tirmelerinde hi<;bir gayritabiilik bulu~a~a:ruİdu Odada çok 
ltarl'!l resmi cebine yerleştirerek kapı~a 0

;k sesle11di: 
kalması ~üphe uyandırabilirdi. Kapıyı açar• 

"- Şaye~te! .. 

Yazan: IHJasa ırıı rR<a s m Us 
Az bekledi. Merdivenlerden ko§.:arak çıkan bir gencin ken

disine yaklaştığını gördü. Suad. yine bakışlarını sabitleştir
miş, kendisine görmiyen bir adam hali vermişti. 

Genç ellerine yapıştı: 
- Hoş geldin baba! 
- Sm misin Ferid? Hoş bulduk oğlum, gel bakalım. 
Feridin odaya girmekten çekinen bir hali vardı. Bunun far. 

kına varan :Suad oğlunun kolundan tutup içeriye alırken: 
- Gel, • diye tekrariadr. Annen yok. Burada oturabiliriz. 
Ferid: 
- Gözlerin nasıl baba? 
- Bildiğin gıbi oğlum. iyileşmek imkanını bulamadık. 
Bu cevab, Ferid'i sarstı. Bir an ic;:inde bütün ümitlerinin 

sırça sart.y gibi bir taş parcasmm temasiyle yıkıldığını duydu. 
Şimdi ne yapacaktı ? Brtbası, üvey anasının yaptıklarından öm· 
rünce haberdar olamıyacak ve o ömrünce babasını aldatmakta 
devam edip duracaktı. Ne olurdu, hiç olmazsa Paşa Dedesi 
soğ bulunsaydı. 

Babas:nın yüzüne baktı. Ond::ı, Paşa Dedesinin ölümünü öğ. 
renmiş bir ifade bulamadı. Dudakları titriyerck: 

- Ya, - dedi. Demek böyle baba? .. Yazık .. Bense ne ümid
ler besliyordum. Yazık ... 

- Ne yapalım oğlum ... Ba~a gelen çekilir. 
Oğlunun hakikaten çok müteessir oldu&runu görerek ilfivc 

etti: 
- Bununla beraber iimidim tamamiyle kaybolmuş değil... 

Birkaç ay sonra tekrar gideceğim. 

- Oğl•\m, annen nereye gitti, bıliyor musun? 
- Hayır baba. 
Ferid, dilinin ucuna kadar gc10nleri söylernemek ıcın kcn. 

disini sıktı. Suad bunun üzerinde durmıyarak suali değiştirdi: 
- Paşa deden de C\'de yokmu~ .. Xereye gider acaba? 
Ft>rid dura kbciı. 
- Şayestcye kimi sonlum:ıu yok, - dedi. Paşa Dedeni de 

sordum. "O da ..... - dive ı::C'vat veıOi. 
Ferid babasının bu. i7..nhatını evdekılcrın Pasa Dedesinin ö

lümünü kendisine haber v:?rmek cesaretinde bul~namadıklarına 
yordu. 

Yavaş. fısılJar gibi bir sesle mırıldandı: 
- Şayeste, . decıi, ::ıizc ~öyli) cmemiş olacak baba ... Paşa 

Dedem on beş gün evvel ôlc\ü. 
- Ne? 

• 

- Evet baba ! Bir gündüz k.:?nclisini odasmd:ı ölü olarak bul. 
duk. Dokt~r1ar kalp dediler. · 

Suad babasmm ölüm haberini göz!crini kapıyarak dinle· 
mişti. Kendi:;ini güc;liikle hıttuJurıu anlatan bir sesle sordu: 

- Bar.a neye yazmadınız?. 
- Baba ~nncın tedavinizi hıra!np gclir:::inız diy{ c;eldndi 
- Çocukluk ... 
Suad. bunu sö~·Icrkcn odanın kapı:;ı ac•ılnrn~. freriye Safinaz 

fTanım ginni~t.i. Fericlin baba annesine ışaret ettiğini gördü. 
l<'erid, işaretinin manasını anla!.amamı~tı. llnba annesinin baş 
snllamac;r iizerine delikanlı .vuksck sesle söylemekte bir beis 

gCil'mcdi: 
'(Devamı var) 
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ff:ankocuJarın son iLerleyişlerile 

Ctıirih .uriyetin muka
emet azmi kırılmadı 

Başva:<il kadınları da cumhur!
... yetin silahla 

~davet 
Madrit, 16 (A.A.) - Genc1al Miyaha 

gece yam.t gazetecileri kabul ederek 
Franko:ula:m ilerlemesi ve .Katalonya 
ile Valans hükumetinin irtib:ı.tlanrun 

kesilin.esi ile huıl olan vaziyeti. talilil 
etmiştir. 

Hükfımet kıtaatının inzibatla tatbik 
edilen mükemmel teıkilitı Gayesinde 
har.bi kazanacağ.ndan nikbin görünen 
g~ncral, bu aynlmanln esasen ·derpiıa e· 
d:lmif olduğunu söyl~mi! ve demi§tir 
ki: -

"- Bütün hükfunetçiler, niçin mU. 
cadcle ettiklerini biliyorlar ve bu suret· 
le harbi adalet ve lY.ı!c tar:ıfmda meylet 
tir-:k için kuvvetli bir ma.~l imiline 
malirt bulunuyorlar. Milletin gayretiyle 
nfer, g~Çici zor~uklara rağmen muhak-

müdaf aasın3 
ediyor 

Ba:selona, ıs (A.A.) - Ba§vekil 
N~grin bu akşam ı-udyoda söylediği bir 

nutukta hükumetin milcadeleye sonuna 

kadar devama azmetmi~ bulunduğunu 

ve kndınhnn da ~irmi silfilıı ele almala

n bir vazife icabından bulunduğunu 

söylemiştir. 

Dün topl~rnan meclis daimi temsil 
ko::ıitesi, baıve!cil Negrinin askeri, da-

hili ve enternasyonal vaziyet ile ıon 

vaziyet ve buhranı te9lid eden sebepler 

hakkındaki beyanatını tasvip etmiştir. 

Negrin, parlamento, mümessillerine 
hükl'tmctin harp plaru hakkında da iza

hc>t vermi§tir. Daimi temsil komitesi, 

ör{i indarenin uzatılmasını tasvip etmiJ. 
tir • 

Akademide güzel 
bir sergi açıldı 

Olizel San'at'ıar. Akademisinde, re. Burhan Toprak, sözü aan'atkar Le-
sim §Ubesi şefi olarak Türk geJilçlerinin opold Leviye bırakmı§trr. L. Levı aka· 
san'at ,kabiliy~ti~rini olgunlaştırmıya demi miı~ürilnün davetine te1ekkür ve 
ç:ılışan beynelmilel şöhretlerden Fran· ancak temayüllerinden bahsedebileceği. 
srz ressamı Lcopold Lcvi, Ar..ıdeminin ni, eserleri hakkında söz söylemenin 
daveti Uzerine binada bir sergi açmış- kendis1ne dli~me.diğini ipret ettikten 
tır. Bu sergiden san'atkann 49 parçıi) sonra de:niştir ki 
tab1os~ ve 40 'parça desen ve gravürü ••- Biraz ~nra benim hakkımda hü· 
bulunmaktadır. §urasını kaydetmek la· kilm vereceksiniz .. Bir parça hoşunuza 
zırndır kı teşhir edilen eserlerden bir gitmek ~erefini kazanır5'1tll söyliyecek-
kısmı Fransada hususi eıterde bulun- terim, sizin için asıl mana ve kıymet -
maktaydı' 've bu sergi münasebetiyle lerini ku:anacaklardır. 
husn:oi !llfe'tte getirtilen bu eserler, ser· · Her halde sil: de benim gibi pek mü-
gi kap:ındıktan sonra tekrar sahipleri. him bir mesele teşkil ed~n bir noktaya 
ne gönderilecektir. temas ediHiğine ş;.hit olmuşsunuzdur. 

Dün saat 16 da aka-!emi binasında Bu fırsattan istifade ederek her tUrlil 
yapılan bir törenle bizzat Leopold Lcvi anlt•}mamazlığı halletmek için bu me· 
san'at temayülü hakkında davetlilere seleye temas edeceğim .• 
izah:.t vermiştir. San'atkardan önce söz 1 - Bir kimse eğer san'atk!r değilse 
alan al:adcmi müdürU Burhan Toprak onu san'atkar yapmak mümkün müdür? 
elemiştir ki : • '· 1 2 - Asıl mesele ıize ileride artistik 

''- Eski fahuerle.ri olduğu kadar, kabiliyetiniz dahilinde kendinizi ifade 
mod::rn resmi de Türkiyeye tanıtmak etmc3i temin edecek bir iıçi:ik öğretme 
ve sevdirmek vazifelerini üzerine almış ac:ğil midir? • 
Q!an Akademinin ,modern resmi, esaslı Bu iki ıual hakkında dü§ündüklerime 
olar:. L .. Yevi ile tanıtmağa kalkması iyi gelince 

bir tesa:tüftür. Evvela; Tannnın kulundan esirgediği 
Zira, öz san'ata varmak için, an'ane- lstid:dr, ona bizim verebilmemiz beşe-

Jerc isyan ederek, sırf kendi tekniğine ri kudretimiz dahilinde değildir. 
güvenen ve bu y61da her türlü ifratı ' Fakat aramızda bulunan ve kendi im· 
mubah ~ayan modern resim ilk temasta klnlannı tanımamaları muhtemel olan 
bir y:d'rrgama •hissi verir. Halbuki, L. aana'tkarlara kendilerini tanıtml'tk bizce 
Yevi kendisinin dediği gibi, bazı haki· 
katleri söylemelt için an'anev yollan 
büsbütün inkar etmiyerek çalışmı§tır .. , 

Hatip, ressamın ayni zamanda bU
yük bir gravör olduğunu izah etmiıtir. 
Modern resmi, Akademiye sokmak su· 
retile san'-r~kann tedrisatımızda yaptığı 
inkılabtan bah!'Cderek sözüne §Öyle de-
vam etm'.ştir ·• 

.,_ nesim şimdiye kadar, piyasası 
olmıyan ve sadece devletin l<ısmi hima. 
ycsiyle yatıyan ~ir nevi. lü~s parazit 
gibi idi. Hakiki bir ekonomik mevcudi
yeti yoktu. ·Pek nadir istisnali:ır hesaba 
l::tılmaz_sa, halkta resim satm almak 
ihtiyacı 

0

da doğmaırı ştt. yeni yetişecek 
ressamlyırın maiıetlefini dü§ünmeğe 

m:::bur "olan Akademi, Beyoğlundo bir 
sat:ş mağazası a~mak için V"kalctten 
mü:s:ıadc ist~di Vekalet, bu iş için büt
!fC:sine para koydu. Haziranda bu dük-

ı 

k5.nın aiılması kar:ırla~tınldı. 

mlimkündilr ve bu vazifemizdir . ., 

Büyük bir alkıf toplayan sana'tkann 
sözlerin:len sonra davetlilere hususi bQ 
fede çay ve pastalar ikram edilmi,tir. 

Sergi on be§ gün müddetle açık bu
lunacaktır. isteyenler hergün saat 10 
- 17 arasında dola~abileceklerdir. 

Fransız 
B:şve~<ili 

Har!ciye Naıırı ile biı likte 

ResmPn Londraya 
davet edildi 

Par is, 16 (A. A.) - Salfilıiyettar 

mahfellerde ö~renildiğine göre, 1ngil. 
terenin Pnris sefiri Sir Erik Filips, 
Rone'ye hükumetinin resmi bir nota· 
sını tevdi etıaiştir. Bu notada Başve-

kil ile hariciye nazırı, Nevil Çember· 
layn ve Lord Halifaks ile görüşmek 

üzere Londraya davet edilmektedir. 

Frnnsız nazırları, Londrayı nisanın 

24 ünde ziyaret edecekler ve bu şehir
cfo iki gUn kalacaklardır. 
Eı kftm harbive içt ma'an 
Paris, 16 (A. A.) _ Maten gaz.ete. 

si Londradan aldığı affağıdaki telgra.. 
f ı neşrctmektedir: 

''Hesmf mahfc.ıllerle İn~iliz hüki'ıme. 

' T: j lr . .f < .-.- .~:ı-sntn onsfa11 

f .rst Vierina 
lstanbuJ 

muhtelitini 
3 - 1 yendi 

gs-- Uııştarnfı 6 ıocıda 
da dola.şan Meuh olduğu yerde bıra • 
kıldı. Sol haf mevkiinde bir~ok tehli. 
keli akınları durdurarak muhacimleri 
gayet iyi besliyen Fikret sol açığa geç. 
ti. Sağ haf oyruyan Mehmet Re§ad 
Fikreti beslemek için sol hafa geldi· 
Sağ hafa, §imdiye kadar bir muhte· 
lit takımda yer alabileceğini ispat ede. 
cek hiçbir faaliyetini görınediğiınia 
Yusuf getirildi. 

Bu hatalı değişiklik, kendisini, bü
tün ikinci devre müddetince hisset • 
tirdi. İlk devrede rüzgar aleyhine oy. 
nadığı halde, rakip kaleyi tehlikeye 
sokabilen İstanbul takımı bu devred~ 
rüzglrı lehine aldığı halde hiçbir iş 

göremedi. 
3 nncn gol 
Riizghı nazarı itibara alan Alman 

takımıysa Uç bek, Uç haf ve dört !or. 
la oynadığı halde, oyu.na tamamiyle 
hakim oldu ve buna rağmen, ancak, 
oyunun bitmesine bir iki dakika kala 
sol açığın falsolu bir vuruşuyla kale
nin ortasından ve yerden attığı bir 
ıütıc bir gol daha kazanarak sahadan 
3.1 ~"tlib vaziyette çıktı. 
Fir sl Viyana 

First Viyena, heyeti umumiyesile 
kuvvetli bir takımdır. Gayet seri dep
llsmanlı kısa paslarla oynamaktadır. 
Maanıafih, zayıf tarafları da yok de· 
ğildlr. Mesela kaleci hiç de parlak 
değildi ve İstanbul muhacimleri ka. 
leye isnbetli birkaç şilt atsalardı, bun.. 
lann ekserisini herhalde içeriye al • 
makta. müşkülat göstermiyecekti. · 

Methini daima duyduğumuz merkez 
muavin Hofman muhakkak ki hariku. 
iade bir oyuncu. Sol müdafi de gayet 
iyi. Mubacimlerde bariz bir §ekilde 
sivrilen bir oyuncu göremedikse de, 
hepsi ayaklarına hikim, .şütçü ve fut· 
bolll iyi kavrıyarak aralarında iyi an· 
laean oyunculardır. 
lstanbul mubteliti 
Yalnız ajanlıkça davet edilen ma • 

Ilım oyunculardan teşkil edildiğine gö .. 
re, ilk devredeki kadro fena değildi 
Fakat ta.kımm ikinci devredeki tertib 
&ekli atfedilmez bir hataydı. Melihin 
§imdiye kadar yaptığı maçlarda gös
terdiği yegane meharet, yiirUr ağır. 

- lıkta koşan müdafilerin yanından to
pu kaçınp kaleye atmaktan ibaretti. 
First Viyena müdafilerinin yürüme • 
ylp pek ata koştukları ilk devrede an. 
!aşıldıktan sonra, Melihten en küçük 
bir fayda beklemek gillilnçtü. Takı • 
mm en muvaffak oyuncuları Necdet. 
le, ilk devredeki sol haf Fikretti. Ha. 
§Un güzel bir oyun oynadı. Salim her 
zamanki gibi enerjikti ve birçok defa
lar Reşadm hatalr hareketlerini kapa· 
tarak bu ilk oyunuyla İstanbul muh. 
telitine ve milli takıma yerleşti. Meh. 
met Reşat, imki.n.Jarmdan hiçbir §eY 
kaybetmediğini ve muhtelit takımdaki 
yerini henüz kolay kolay kaptırmıya
cağım gösterdi. Bizim bildiğimiz Ci • 

hadm ise, yediği Uç goliln üçünü de de
ğilse bile, hiç olmazsa ikisini kurtar
ması lizımdı. Maamafih yaptığı bir. 
kaç kurtarışla, hfila en iyi kalecimiz 
olduğu bir defa da.ha anlaşıldı. 

Bu maça takımlar ~ kadrolarlyle 
çıkmışlardı : 

İstanbul muhteliti: Cik<ıd • Salim, 
Reşr:d ·.Mehmet Re§!Ul (Yusuf), Muh. 
terem, Fil:rtt (Jtehmet Reşad) - Nec
det, Niyazi, Melih, Haijim, Rebii (Fik. 
ret). , 

First Viyena: Havliçek • Kaller, 
Smavs • La•ıdon, Hof man, Jlahu -
Molzer, Artman, Fi.şer, Barili, Kadner. 

rüşmek üzere resmen Londrayı ziya
rete da.vet eylediği bildiriliyor. Bu ta
rihte bu seyahati yapabilecekleri tah. 
min edilmekte olan Fransız nazırları 
Londrada iki gün kadar kalarak !ngi. 
liz başvekili ve hariciye nazırı ile bir. 

likte iki hUkiımet ara~ındaki müşterek 
diplomatik meseleleri, müdafaa mese
losinl tetkik fırsatını elde edecekler
dir. 

İstanbul :la bl'I tcşol;hüs yapılırken, 

A:ıkara s.n:ı'at muhiti ş;ıyanı takdir biı 
rekabet hissiylı= daha 5abuk davrtıırıdı. 
P..lrtin!? yardımiylc Bcl~dıy:ler Banka
sm:n sa\onlarıuı, vitrinlerini bu bayır
lı i~e tahsis. ettirdi. Bu teşebbüsü, ilk 
tahaklt:.ık ettitcn de Salab:ıddin Refik 
mücsscs~si oldu. Ifü, '!'ürk resmini pi. 
ya:ı •/a sevketm c: 1 ıtrlanırken, o Pa
risten mo';. rn rcs'Tl:,, en lıüyük san'at. 

"r?arr.nrn ta >l~lar "'· ~ra. ürlerini sa 
tın :.!arak mc:nl ~kctinıizc g~tircli. Bu 
eserl:ri dl!, I1evinin sergisi bittikten 
sonra, bürada teşhir ed~ceği~ !. ,: .: 

tinin Da 1adiye ve Boneyi 27 Nisanda l 
. İngiliz ricali ile enternasyonal yaziye· 
. tin muhtelif cepheleri hakkında gö-

GörUşmeleri kısa bir müddet zar • 
fında Fransız ve İngiliz erkanıharbi
yeleri aras:nda yeni temasların ta.kip 
etmesi ihtimal dahilindedir.,; 

li NtS/ül - 19.>S 

Resıni kağıtların 
israfına 

karşı tedbirler 
Maliye vekaleti müfettişleri taraf m· ı 

dan teftiş ve tetkikler neticesinde, resmi 
dairelere ait damgalı ve filigranlı k~t ve 
kırtasiyelerin hariçte hususi işlerde kulla 
nıldığı göriilmüştür. Bunun üzerine hü· 
k(lmetçe, dünkkfuı ve mağazasında tesml 
kağıt ve kırtasiye bulunacak olanlarla 

bunları hususI işlerinde kullandıkları sa
bit olanlar hakkında derhal adli takibata 
girişilmesi kararlaştmlmıştır. 

Maliye müfettişlerinin yaptığı tahkikat 
neticesinde resmi idarelere ait damgalı 
ve filigranlı kağıtların hariç ve husust 

ellere şu suretle geçtiği anlaşılmıştır.: 
Birçok daireler kağıtlarını hariçteki hu 

susi matbaalarda bastırmaktadırlar. Bu 

daireler, makinede, :rüzde bir miktar k!· 
~rt zayiatına karşı matbaalara fazla ka· 
~t vermektedirler. 

Matbaalar, prova ve ilk baskı
lanm bu kalitesi yüksek filigranlı kağıt
lar yerine kendi adi kağıtlarile yaparak 
bunlan arttırmaktadırlar. Böyle hareket 
eden bir matbaanın bu resmi filigranlı ka 
ğıtlan. muamele vergisi beyannamesi \'e

saire basmak suretile kullandığı da tes
bit edilmiştir. 

Bu sebeble ~imdiden sonra matbaalara 
r~mt k~ğıtlann ihtiyaç nisbetinde veril· 
mesi teslim \·e tesellüm işinin de dikkatle 
kontrol edilmesi takarrür etmi~tir. 

Resmi kırtasiyeleri hariçte kullananlar 
derhal müddeiumumiliğe verileceklerdir. 

Hariciye vekilimizin 
mühim beyanah 
ı:.- Baştarafı 1 incide ı 

ği beyanatta §unları söylemiştir: . 
- Müstakil Mısırı, Tilrkiycden u· 

yarete gelen ilk vekil olduğum için 
bahtiyarım. Buraya memleketimin se
lfun ve dostluğunu getirdim. TUrkiye
nin harici siyasetinin esasını, bUtUn 
devletler arasında dostluk ve anlaşma. 
teşkil eder. Biz, gruplann diğer grup· 
lara karşı aleyhte siyaset gütmelerine 
muanz olduğumuzu daima söyledik. 

- Sovyet Rusya He Türkiye ara. 
smdaki münasebetlerde bir değişiklik 
var mıdır? 

- Sovyet Rusya ile dostluğumuz 
sağlamlığını muhafaza etmektedir. 

- Fransayla.? 
- Bira~ evvel de söylediğim gibi, 

bütün devleUerle münasebetimiz en i. 
yi derecededir. İtalya imparatorluğu. 
nu da on be§ gUn kadar evvel tanı • 
dık. 

- ltalya ve Sovyet Rusya ile olan 
dostluklarınızı nasıl telü edebiliyor -
sunuz? 

- Sovyetlerle dostluğumuz Karade
nizde, İtalya ile ise Akdenizde muva
zeneyi temin ediyor. 

- Türkiye ile Yunanistan arasın • 
daki münasebeti tabii fevkalAde buİu. 
yorsunuz? 

- Bunu tekrara lUzum yoktur. MU. 
nasebetimiz f evkaliıdc samimidir. Bu 
ayın 25 inde, Türkiye başvekili ile be· 
raber yeni muahedeyi imza etmek Ü· 

zere Atinaya gideceğiz. 
- Diğer Ralkıın devletleriyle olan 

münasebetleriniz ne yoldadır? 
- Balkan Antantı devletlerinin ih· 

tiyacına bu anla~ma kati gelmektedir. 
Bir müddet evvel Ankaradaki içtima· 
da neşredilen tebliğ pek sarihtir. 

- Türk • Alman münasebetleri ne 
yoldadır? 

- Gazeteciler, Fon Papen'in Anka. 
raya elçi olarak gönderilmesi haberi 
üzerine pek geniş hayallere kapıldılar. 
Bu gibi meseleler unutulmalıdır ve 
devletler aras•ncJ:ıki mlirA::ıtbetlerde 

Dan: markada 
Nazi 

Komplosu 
_.. Ba~ıaruı ı ı incide 

tin emniyeti aleyhinde hazırlanmış bir 
komplo ıle alakadar bulunduğunu mey
dana çıkamuştır. 

Dört kişi tevkif edilmiştir. Bunlar ara
sında Danimarka nazi partic;inin lideri 
Friç Klavozenin katibi Bak Petersen ile 
umumi harpte Almanlarla birlikte harp 
etmiş olan Danimarkalı Almanlardan Pe 
ter Petersen de vardır. Bu sonuncusu 
uzun uzadıya isticvap edilmiş. fakat hiç 
bir şey bilmediğini söylemiştir. Evinde 
yapılan taharriyat da netice vermemiştir. 
Diğer bazı Danimarkalı nrıyonal sos

yalistler ve bilhassa hükfunet aleyhindt 
tehditler savurmuş olan kont Knut ha'lc· 
kında da takibatta bulunula~ktrr. 
LPh stan~tt'd Alman maı:on·nrı 
Varşova. 16 (A.A.) - Lehi!ıtan hükO

mcti Pomerenyada iki Alman mason lo
casmın kapatı1masına karar vermiştir. 

hakiki bir emniyet hüküm sUnr.eli • 
dir. İtimatsızlık ve korku beynelmi· 
lel münasebetlerin en kötü mUşavirle· 
ridir. 

Hariciye vekilimiz bundan eonra 
İngiltere ve Fransayla olan münase • 
betlerimiz hakkında sunlan söylemi8· 
tir: 
"- lngiltereyle olan münasebeti. 

mfz fevkalMe iyidir. Frans:ıyla olan 

bağlarımız da sıkıdır. Fransız kabi. 
nesindeki değişikliğin, Fransız harici. 
ye nazırının Ankarayı ziyareti karan. 
nı değiştinniyeceğini ümid c 'iyoruın. 
Aramızdaki muahedeyi, bugünkü nok· 
tainn.zar ve menfaatlerimize daha uy· 
gun olanını yapmak üzere feshettik. 
Sancak meselesi olduğu gibi durmak

tadır. Frans'a. ile aramızda bu mesele 
hakkında takarrür eden esasların tat. 
bikrnı beklemekteyiz. Kendilerile her 
hususta anla§acağırnm sanıyorum. 

Türkiyenin harici siyaseti ciddt ve 

fıill dostluklara istinat etmektedir. 
Bu hususu bilhassa tebarilz ettirmeni. 
zi rica ederim.,, 

Çek Cumhurre
isinin beyanatı 

_.. Baştarafı ı incide 
mızln. devamıı bir anlaşmaya muvaf
fak olmamıza mani olacak bir engel 
yoktur. Yine öyle zannediyorum ki, 
son Alm:ın teminatı çerçevesi içinde 
Almanya ile de bir anlaşma elde ede· 
biliriz.,, 

Re\sicUmhur, müteakiben akalli. 
yetıer meselelerinin hallinin Avrupa. 
sulhU i~in çok mühim olduğunu kay. 
dctıniı ve herkes tarafından kabul e. 
dilebilir bir sureti hallin bulunmasını 
ve objektif bir zihniyetle ve hUsnüni· 

yetle hareket edilerek böyle bir l!lllreti , 
hallin bulunmasında. teşriki mesai ar· 
zuaunu izhar ederek demiştir ki: 

••- Bizde fevkalide bir eeyler ce. 
reyan edecegini zannetmeyiniz. Enter· 
nasyonal münasebetlerimizi ve dahili 
vaziyetimizi değiştirecek hiç bir hlı.di· 
se olmıyacaktır.,, 
Fransaya göre 
Paris, 16 (A. A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Çekoslovakya reisicümhunı Ben~in 

nutku Pariste tam bir tasvib bulmuş. 
tur: 

Burada. kaydedücilğine göre, Bene3 
yüksek devlet ndıımhlığını gene ispat 
ederek gündelik siyasi mücadelelerin 
ilsttine ~ıknra.k memleketinin maruz 
bulunduğu nazik meseleleri umumi bir 

Avrupa. ııureti tesviyesi kadrosunun 
içine almasını bilmiş ve bir ihtilMm 

pek ala önüne geçilebileceği kanaatini 

bir kere daha izhar eylemiştir. 
Fransız hUkumetl, bir barbin mu. 

kadder okluğuna asla inanmak istemi· 
yen evvelki hUkiımetlerin ayni hissi· 
vat•"lr t:ıı•nf"'aktndır Bnnnn i~indir ki 
milli müdafaanın te~kiH\Uandınlması 
hususundaki gayretlerine devam et
mekle beraber bütün <ievletlerle !nal 
bir siynset takib eylemektedir.n 



HABER - ~mm~ t 
17 NfSAN - 1938 

-s.•1-16J.,-

Artık maden kuyulannda kazma 
k kadar cüz'i dönen motörlerin çark· ce • . 

Duvar arkasından 
çarpan ka:p 

Güslav Moısinek 

ııallayamıyacak kadar ihtiyarlamıştı. O· 
nun için ona makineler daire5inde bek· 
çiJ:k vazifesini vermişlerdi. İ§i güç de· 
ğilcli .. O vazifesini dikkatle, arnrna çok 
dikkatle yapıyordu .• Fakat bu adamın 
herkese benzemediğini bütün erkada~
ları biliyordu. Onu duvara kulağını 
dayayarak, duvarı:ı arkasından gelen 
sesleri dinlediğini kaç defa görmüşler· 
di. Sonra yalnız kaldığı vakitler gö
rünmiycn birisiyle konuşuyordu. H~ 
sa aklı tamamiyle ba~ınida olmıyan bir 
adnm. 

Jarınr goz:üyle takip etti, manometren.ın 

1~ basını ytıktr. Sonra bir paçavra ıle 
dm . 1~ makinenin ~trlak kmmlannı sı 1 ve 

ğrnı anlıyorlar, ıstırabını beraber yafI. 
yorlar.dı. 

aldı ve yorgun odımlarla duvara yaklaş
tı. Yava§ yava! 18.mbanrn ııığını ıiyah 
duvarın üzerinde dola§tırdr, eliyle du. 

varı okşadı. Sonra lambasını yere koy
du, etrafmdf\ kimse olmadığından emin 
olmak i tiyormuş gibi korlıak korkak 

etrafına bakındı .• Kimsecikler yoktu .• 
Cebinden bir haç çıkardı, duvara çakılı 

küçük bir çiviye astı •. Elllerini kaldır· 
dı •. Ve taşa dayadı •• Dakikalara;, böyle 

tiyoraun, bu duvann arkasında yalnrıı 

bekliyorsun .. Seni Allahın bu z~lim 

mahlüklan bu duvarın arkasında hap. 
settiler .• Ağlıyorsun •• Afla.. Ne yazık 
ki baban. zavallı baban da seni kurta
ramıyor .••. 

yağladı. Nihayet üçüncü tulumbanın 

da römeldi Hakik:.?t bu tulumba 
yanın ır • • 
iyi çalışmıyor. Pek az su çekıyordu. 
Bu tulumbanın manometresindeki iğne 

. hareketlerle raksediyor. Tulum
garıp 

tr.ının içerisinden madeni hırıltılar geli· 

yordu. 
Pavlita viiksek sesle tulumbaya hi-

İnsanlar .. ihtiyar Pavlita insanları 

hiç sevmezdi.. İnsanlar için olan bütiln 
sevgisini bu yüksek duvann arkasında 

bırakmıştı. Kalbi orada ~1mıştı: ve 
şimdi bu kalb hareketsiz taşlara çarpı· 

yor. ümitsiz takallôslarla çırpınıyor ve 

ihtiyarı, bu duvarı yıkmağa dcıvet edi· 
yordu. 

kaldı.. Dudaklanndan tıpkı motörler 

ve tulumbalar gibi muttarit bir hırıltt 
çıkıyordu. 

- Baba, baba .•. 

- Ya Rabbi .• Her §ey sana maJOm. 
dur. Her ıey elimlen gelir. Yalvannm 
ana .. Onun feryadını işit.. Bu bı§m 

arkasında zavallı bir kalp çarpıyor •• 

Bu noktalar müstesna olmak şartiyle 
Pavlita vazifesini dikkatle, amma çok 
dikk:ıtle yapıyordu. 

tap etti: 
_ Bekle biraz: makinecik.. Yarın 

makineci gelir. derdine çare bulur. 
Sıraya oturdu .. 
o, gürültüleri düşüncelerini boğan 

bu makinelerle arkadaş oln:u.tu. Pav. 

titanın nazaunda bu makineler canlı 
birer mahluktan f.>•rksızt"t. Hem de in· 

sanlardan daha çok sevgiye layık mah

llıklar .. 

Pavlita adrta lakayd bir bakııta. 

çarkların kasırgasını takip etti. Baş 

döndürecek kadar hızlı dönen bu 
?rklar. boş -dehlizde, beyaz ve madeni 

- Yavrum, Yanek"ciğim, yavrum 
Yanekciğim .. 

Asansörün ı;ıktp indiği kuyudan bir 
ışık fışkır'dı .. Asansör gürültü ile çıktr .. 

Zav-..ılh adam, birdenbire 6t!jradı. Etra· 
fına baktndr, haçı sividen indirdi, öptG 
ve cebine koydu.. Sonra makinelcrint 
dön dil .. lhtiyar durup dinlenmeden duvarın 

arkasından oğlu Yanek ile knuşuyo~· 
du. Fakat bu tatlı samimiyet için daı· 
rede tamomiyle yalnız oldu~u saatleri 
seçiyordu. Etrafta makinelerin gürül· 
tUsünden başka hiç bir ses kalmayınca 
siyah duvara fdoğru eğiliyor, dinliyor~u: 

bir parıltı ~·aratıyorlaıdı. Bu madeni pa· 

rıltı ihtiyarın gözlerine vurunca bütün 

kara ve karanlık dilşünceleri silinir gibi 
olur, kendine gelirdi.. 

Sonra bu ses kuvvetlendi, bir haykı
rış oldu .. Daha sonra sustu .. Artık yal

nız: boğuk hıçkınklar İ§İdiliyordu. 

Kulağını duvara dayadı ve dinledi .• 
Taşlar arasından çıkan bir feryat işidir 
gibi oldu. Bu Yanekciğinin ~esiydi. Ağ· 

Kendi kendine: 

- Makineleri biraz yağlamalı 1 dedi. 
Küçük dolabı açarken Zorihtin tav • ... ihtiyar Pavlita kalktı. Lambasını 

Tıpkı bir sevgilinin, aşıkının söılerını 
dinleyişi gibi. 

Günler günleri ,aylar aylan, sene~er 
eneleri kovalıyordu: ihtiyar Pavlıta 

üçüncü kattaki makinelere dikkatle ne· 

Pavlita uzun yalnızlık sa'ltlerini ıpa
kineler ile haşhaşa geçirir, onlara, uzun 
uzun sevgili oğlu Yanekten bahseder, 
Onun yüksek duvarın arkasında hala 
y.lşadığını söyler, ve sonra da: 

- Bir gün gelecek onu muh0kkak 
kurtaracağım, derdi .• 

zaret ediyor .. 
Bu i§ dün mü olmuştu? "!oksa ~r~· 

dan hakikaten yirmi sene mi geçınıştt? 
... . . 

Scnelerdenberi zavalh kalbinden gö· 
rünmiyen ya§larla sızan dertlerini, fe
laketled:ni yalnız makinelere dinletirdi. 

Kömür yüklü asansörler, akisleri 
dehlizler arasında çıtlıyan madeni ses
lerle durup dinlenmeden inip çıkıyor • 
Jar. fhtiyar Pavlita hatıralarından ay· 
nldı makinelere doğru yürüdü. Um· 
bala~nı bir çengele taktı. Sonra tu· 
lumbalara ve motörlere 1J0ktl. Yağdan· 
lığının kapağını açtı.. Y~ğ m~annı 
kontrol etti. Parlak bır daıre teşkıt ede· 

O, makinelerin bu ıstırabı anladıkların
dan emindi.. Motör, yelmasak homur. 
tusu; tulumbalarda koşan bir adamın 
nefeslerini andıran solumalariyle ihti· 

yar babaya esrarlı bir dilde cevap veri· 

yorlardı. 

Bu sdık dostlar onunla şefkatli bir 
sesle konu§uyorlar. insanlann bu za
vallı bablya ne kadar haksız davrandı· 

~s'.__ __________ :!UR:.::.K::lZ~D=, ö~·~'PO=MP::..:.:A~D~UR~---~-.:::::-:.:: 
_ Beni veya başka birisini .. Bunun 

ehemmiyeti yok .. Küçük d'E~ol .katil 
olarak gösteriliyor .. Onu tev~ ed~yor· 
tar. Muhakemesi görülüyor. Yınnı de· 
likanlr gelerek, onun kendiler.i~ .sefa. 
hat alemleri için buraya çektıgını ve 
blahaııa, tıpkı eskiden Margerit dö 
Burgonun yaptığı gıbi, kendilerini ka· 

nu isbat ediyor. Bu arrada siz de LUi· J 
ye, aikta yanlışlığın da hesaba katılma· ~ 
sı ıamn geldiğini isbat ediyorsunuz .. 

JUlyet: 
- Azizim, dedi. bu saidece dahiyane 

değil, ayni zamanda cidden ulvidir!. 
_ Hem de zannettiğinizden daha 

fazla! •• Çünkü bakın, her §eY nasıl g.öz 
önünde bulundurulmuf, her şey tanzı?1 

dil . t" Farzedin ki, size söylem1~ e mı§ ır •• 
olduğum delikanlı •.• 

- KUçük kızın ayaklarına kapanacak 

olan delikanlı .... 
- Evet işte bu deliJcı:~ mc 

scla ... Benim gibi şeref sahibı bır ınsam 
t11hkir etmiştir.. Bu delikanlı buraya . 

. .. içinde yaşıyor, 
giriyor, şaşaalı bır ruya kl 

• ün müddetle aş a 
sekiz, on, on beş g d"J ref 
mestoluyor .. Ben - tahkir e ı en şedi 

. b tduğunu farıe • 
sahibi şahsiyetın en ° d b .. 
yorum. - ben, bu müddet zarfın a ~-
yük bir sabırsızlıkla bekliyorum ve1.nı: kınca e ımı 
hayet delikanlı ıdışarıya çı .. :. rnı 
onun omuzuna atıp: Şimdi goruşe 1 

' 

d"Assas! diyorum.. , 
. . d'Assas mı. 

- Bu delikanlının ısmı k h 
b. a -

Dü Barri, Jülyeti dorlduran ır 

kaha atarak: f 
- Evet 1 dedi, delikanlı bana şere 

k · fyor Fa· 
vermek için kılıcını çekme ıs 1 

• 

kat bir tesadüf eseri olarak kamarnın 
.. ~ .. d n yaratanı • 

ucuna çarpıyor, gogsun e 
. • n boş ta. yor ve ölüyor .. O zaman ıştn e 

rafı başlıyor .. 
Jülyet ürpererek sordu: . 
- Nedir, bu?. . 

b. kln 
Dü Barri, çehresi korkunç ır 

ifade ettiği halde devam etti: . . . 
- O zaman hüsnüniyet -sahıbı kım • 

' 1 ur • seter - böyleleri her zaman bu un 
1 b eriyor ar. 

gidip jandarmalara ha er v , 
Betbaht delikanlının cesedi ,küçük d Et-

,olun kapm önünde bulun'.lyor. Ş~:. 
dıı s!lyıtyeyhn ki btr zamanlar bu n· 

-~· şerc ı 
cük d'Etyol dn 6ize bahsettıgım 

adamı tahkir etmişti.. 
- Yani sizi .. 

mayla öldürmek istediklerini mahkeme 
huzurunda iddia ediyorlar. Bu astı de· 
Jikanhlar evvela bir kadını ihbar etmek 
istememişlerdi. Fakat mademki o, artık 
cürmümeşhut halinde y.?Jkalanmrştır, 
mademki zavallı bir delikanlı öldürül
müştür, artık terdddüt etmiyorlar. Bu· 
nun üzerine, küçük d'Etyol idam.'t mah· 
kum ediliyor ve siz vaziyetin yegane 
hakimi olarak kalıyorsunuz .. Güzel de· 

ğil mi?. 
Jülyet Bekü: 
_ Am<ln ya Rabbim. ne korkunç 1 Ne 

korkunç! .. 
Diye mırıldandı ve yük&ek sesle ili· 

ve etti: 
- Cidden çok güzel bir plan.. Bu 

planı siz mi hazırladınız?. 
Dü Barri adeta memnun bir tavırla 

cevap verdi: 
- Kısmen! .. Tahkirıe uğrayan şc· 

rcfli şahsiyete ait kmmlar hakkınd >ki 

fikir benimdir. 
Zarif salonu, bir müddet derin bir 

sükut kapladı .• 
Jiilyet ürperiyor ve refiki.te dehşetle 

bakıyordu. , 
Dü Barri de, düşünceli bi:- halde, göı:

Jerini ateşe dikmişti ve dudakkrında 
hafif fakat korkunç bir tebessüm var· 

dı. 
Kont uzunca süren bu süki'ıttan EOn· 

_ Evet. dedi, bütün bunlar olacak. 
ur. Her şey düşünülmüş, her şey tasar· 

lanmıştır .. Ne kral .. Ne küçük o'Etyol •• 
Ne delikanlı! .... Bilhassa bu delikanlı! 
EJimiı:dcn kurtulamazlar. 

siye terini hatırla:dı .. Yedi paket dina-

Jıyor ve sızlanıyordu. Denizler kadar 
derin, gökler kadar mavi gözleri yaş 

iı;indeydi .. Kan !damlayan ince parmak· 

lariyle duvarın taşlarını 6Ökmeğ:e ç111-
lı ıyordu. Duvann öte tarafında hare
ketsiz duran babanın kalbi sızladı. O 
yavrusuna hiç bir §CY yaP,<mııyordu ... 

mit, demir tellerle sanlı yedi esmer pa· 
ket, dolabın dibinde duruyordu. Onu 

ateştiyecek olan kiıçük elektrik maki • 
nesi de yanıba ında yerleştirit.miıti, 

Pavlita: 
- Dinamit, diye mırıldandı • 

ihtiyar, duvara kulağını dayadı .• O
radan oğlunun çarpan kalbini i idir gibi 
oluyordu • 

Yirmi senedenberi ihtiyarm beynin· 
de bir yılan gibi çöreklenerek uyuya.u 

delilik; bir hamle ile uykusundan silkin· 
di:Gözlerindc şimşekler çıktt .. Şimdi nt 
yapacağını biliyordu., - Kalbin ağlıyor .. Sen annesi tara. 

fından atılan bir civch'.den farksızsın ••• 
Bak, zavallr kalbin korku içerisinde 

hızlı hızlı vuruyor •. Bu kalp buraya, 
yanıma, benim yüreğimin yann'K!t gel -
mek için çırpınıyor •. 

- Baba, baba! •• 

Kararım vermiş bir adam yürüyiifiy. 

le dehlizin uzak bir köşesine kadar yü. 
rüdü .• Orada ihtiyat makkaplar olacak. 

tı .• Tamam ..• Bir, iki, üç, dört, be§·· 
Hepsi omda .• En uzunu iki metrem~ .• 
tıini mükemmel görür •. 

- Yanekciğim. yavrum .. Yardım is· (Sonıt yarın) 
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------------------------~~---------------------------------------Jur. O zaman burooa cidden iyı eglenı· 
lir .. Ne he, bu, sizin şüphesiz yaptığı
nız kabahatin bir cezası olacaktır. Ma
ame>fih, canınızın sıkılmamasını temin 
etmek elimdeyse, emrinize amadeyim .. 

Bu hademede öyle şen bir h.,;-t} var
dı ve izahatı o kadar tabii görünüyordu 
ki endişesi yavaş yavaş zail ..,lan şöval
ye: 

- Teşekkür ederim. dostum .. 
Dedi ve bu andan itibaren mösyö jak 

ona, bir nevi insansever, bir nevi hami 
gibi göründii .. 

Hademe devam etti: 
- İşte 1 Burası sizin yatak odanız .•. 

Şurası yemek odası .• İşte kitaplar .. li· 
ğer müzisiyensen, işte bir piyano.. E· 
ğer yemek soatlerinizi ve tercih ettiği
niz hayat tarzını bana bildirirseniz, ona 
göre hareket ederim .. 

D'Assas lakaydi ifade eden bir jest 
yaptı .. Hademe israr etti: 

- Hiç olmazsa, hangi şız rapları sev· 
di{!inizi söyleyin ..• 

- Bu ne .. Yoksa beni bir prens gibi 
mi beslemeğe niyetin var? .... 

- Bir prens olmadığınız ne mal(ım? 
Bir defa başıma böyle bir şey geldi de. 
şampanya getirmedim diye az daha 
kovuluyordum .. O zam~danberi. sizi 
temin ederim ki mahzenler her türlü 
içkiler ve erzakla doludur .. 

- Demek senin efendin bir hayli 
zengin altlam, öyle mi?. 

- Bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir 
şey varııa o da. son derece misafirperver 
oluşudur •• 

D'Assas gülümsiyer~k : 
- Doğrusu, dedi bunun tec:.rilbesini 

hemen yapWlk niyetindeyim! •. Bu sa
baht=aberi hiç bir şey yemedir.ı ve kar. 
nım fena halde aç •. Binaenaleyh, bak ba 
kalım, seleflerim mahzenlerde bir şey 

Jer bırakmrşh!r mı?. 
Hademe: 

- Aç olacağınız tahmin edilmişti ı. 
Dedi ve bir kapıyı açtıv 

D A a y"'41daki odaya geçti ve Ol"' 

taıında hazır bir masa bulunan bir ye· 
mek odasında olduğunu gördü.. Masa
nın üzerinde çorba tütüyor<Ju .. İki kr. 
zarmış keklik kesilmelerini bekliyordu. 
Güzel bir ciğer ezmesi, altın bir kubbe 
gibi parlıyordu ve küçük bir masanın 
üzerinde, bir kaç şişe, muntamm bir sı
ra.ra dizilmişti. 

n· A55as, adeta rüya görüyormuı gi
bi bağırdı: 

- Bütün bunlar, peri masallanna 
bcnziyorr .. 

Filhakika, mösyö Jak, bu nevi 6ah· 
neler tertibinde aJ:leta üstaddı. Jülyct 
Beküyü ""3ıl teshir ettiği ve ıözlerini 
nasıl kamaştırdığı her halde unutulma
mı§tır. 

D'Assas, bir taraftan, gençliğinin gü. 
zcl iştihasiyle yemekleri yerken, diğer 
atraftan da yemek ol:lasını gözden ıe
driyordu. 

Burası muhteşem olmamakla beraber, 
zengin ve zarif bir §ekilde Jöşenmi~ •• 
Peçeteler ve örtü son derece beyaz, te
miz ve zarifti ve her ıey, nihayet bir 
zcvkiselimi temsil ediyordu. 

D'Assas yemeğini bitirdiği zaman, 
başının hafifçe döndüğünü hissetti ve 
hayatı cidden güzel bulmağa başlodı . 

Kendisini, bizzat krala karıı müca
dele edecek l:aıdar kuvvetli buluyordu. 

Esasen ona Jcafa tutmamıJ mıydı!. 
Hülasa, o zmmana kadar edindiği bü

tiin m:ılümattan, Janın henüz on beşin. 
ci Lôiye mukavemet ettiğini öğrenmişti. 

Niçin? Çünkü §Üphcsiz, unun krala 
kaqı olan aJla, hakikatte, hükümdar .. 
lık kudret ve haşmetinin onun Czerinde 
vaptığı teshirden ba.Jka bir şey değildi. 
Şövalye, Jarun bir felakıet anmkb, ilk 

defa kendisini düşündüğünü aklına ge
tiriyordu. Ayni zamanda ,onun balo ak
şamı kendisine atfettiği tatlı bakıp ha..
tırlıyordu. 

Bunun üı:erin~ tekrar ümit etmeğe 
batladı 

·ca 
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19374. T: 

Ya~mm kati olarak anlayamadım. Bo
yımuz uzundur. Btinyece zayıfça olacak
smıı. Bu itibarla toplanma~a ihtiyacınıi 
vardır. Tutumlu görünmüyorsunuz. hat
ta elinize geçenden fazla sarfetmeğe ça
lrştığınm ve mesela borçlu bulunduğunu 
ıu söyliyebilirim. Evvela bu tabiatten 
vazgeçmelisiniz. Sonra. içkiyi de azalt· 
mabsıruz. Hayat, rte yalmz yomlrnak ve 
ne de sadece eğlenmektir. 

_727_ 

Maç1ttz Y.AA: 
!ın.ıanm okuyamadım, -açık ~klini 

gönderiniz. Boyunuz orta. hünyeniı- dol
gun, yaşınız 30 dan fazladrr. Çok :-ıhn

pn, aceleci '\-e a~hi görünüyor. unuz. 

........ 728-

Kadıkuy, Beti · Sabi • M. Riıo: 

Vç arkadaş beraberce razdıihnıt yazı
Jarmm afdım. 1 - Gazetede herbirinize 

hangi rumuzla hitap edileağini yazma
mış, sarih isimlerinizi bildirmemişsiniz. 

Halbuki rumuzla cevap venrıek daha, a

çık konu~bilmek için Ihımdır. 2 - Sol 
el yazınızı, dirseğinizden bileğinize ka
dar uzunluğu ve eliniıtn kağıda çlzilmt~ 
resmini de yotlaymız. 

Bcyo~lu T. H. B: 
Ya~ınız 25 etrafında. Bünyeniz dolgun. 

Boyunuz uzunca vtya ortn. Çah~ıııanız 
ve çalı~ma arzu ve gayretiniz iyi. Zeka
nız i~lck. Yalnız fazla hodbin ve biraz da 
müş;tthzi görünüyorsunuz. Muhitinizde 
kendinize trurı bir itimat uyandıramıyor· 

sunut. en btl'rük 'kusurunuz budur. Tas
hih ediniz. 

-730.-. 

Y. Ç. Ş !st: 
Yaşınızı' kati olarak anlayamadım, fa. 

kat htrhalde 40 dan daha ilerdesiniz. 
:\13ddi \'aziyetiniz çok iyi olmamakla be
raber sizi rndişede de btrakacak halde de-

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
7. nci keşide 11 MalJıS 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan ~a.: 1~.000, l.Z,000, 10.000 liralık ikra.ın!yelerle (20.000 ve 10 

bin) liralık ild adet milklfat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoy& iştirak ef.m~k 

suretile siz de tali~inlzi demeyiniz .. 

HABER - Altşam poetaa\ 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafo~ojl ve Grafo :ne rl 

mütehassısı 

,.......__ ______ 1 

ğidir. Sıhhatiniz iyidir. Pek yorucu olma
yan bir işte mükemmelen çalışabilirsiniz. 
Çalt~mak yalnız, para kazanmak için de
ğil ayni zamanda müsbet bir yolda ve 

· tarzda yaşamak için de za.rurMir. Biraz 
ıır 

asabt görünilrorsunuı. a-:.abiyetinlıi ta. 
dil etmeğe çalı~rnrı. 

I 

_731_ 

S. 4. C. A: 

Gönderdiğiniz yazı parçasından tam 
bir tahlil yapmak mümkün olamadı. 

lki satrr ya.zı f:;;asen bir tahlile klfi de· 

ğildir. Bundan dolayı daha fazla yazı 
göndermeniz lazımdır. Maamafih yazı, 
sahibinin. makul Ye muntazam bir zat 
olduğttnu şimdiden söyliyebilirim . 

-732-

Fatih . A. O: 
Yaşmıt 25 etrafında. Bnyıınuz omuun 

altındadır, bünyenit dolgun. Daha faz. 

la şı~mamlamatnak için dikkat etmelisi
niz. Kararlarınızda mütereddit görünü· 
yorsunuz. Arzularınız da sık sık değiş

mektec!ir. Bu &erait altında tam bir mu
vaffakiyet pek güçtür. Tutumlu olmabr 
dikaktinizi arthrmağa da ihtiyacrmz var
dır. HMistleri mübalağa ile görmek ve 
ıösttrmekten de vazgeçiniz. 

HAl6ER ... 
fstanbulun en çok ıatıltln lıakiki 
akşam gazete•idir.' İlô.nlannı 
HABER'e ; verenl•r kdr. ed•rl-r. 

811 A'A 
1>4 • 

PllErJJ 
B/lll. 
l4 8114 
M!MIJ . 
~VNıl 

JtJIS..,L 
ıf PİY~ıt 

Nl/.1,4. 
yer 

,.,, i 1( i 
NE1ıGE. 
"IE -

VAq_DI 

rıı 

i1 NtSAN - 1938 
ı jJJ. 

YAZA.'6 VE: C:.I ~C-"ıt 
(J)Al.T-013 NJt Yar 
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----------------------------------------------------------~-Möıyö Jak, muhakkak·ki büyük bir 
hlo~o!tu ve insan' ruhunun derinlikl!e • 
rine de nüfuı: edebiliyordu. 

D'Assas, mükemmel bir yemekten 
sonra. gelen bir nevi memnuniyet içinde, 
yatak odasının gÖ$terilmesini istedi. 

HaJeme blr kapıyı açtı ve şövalye gü· 
nl kokulu, çok hoş bir yatak odasma 
girdi; yatak hazırdı; şömine de bol ate~ 
yanıyordu. 

Zavallı şövalye hayretten bayrete 
düJüyordu: Bu cidden, tahakkuk eden 
bfr peri ımsalıydı. . 

Hademe hep ayni garip e hoş tav
tiyle izahatına devam etti: 

- Sıt'QSı gelmişken ~unu da ıöyliyc· 
1im ki. &'1:e •. Bir aşk, ftya bir harp se. 
ferine sıktrQk aklını21a geli:-se .. 

D'Assaa, teessürle sordu: 
- Aklıma gelirse, ne yapayım?. 
Hademe ıcniş bir dolabr açarak de-

vam c'ti : 
- İşte, tam sizin boyunuza göre, iki 

lıPt koşti.lm ki, bunun içinde tanmma
nr.ra imktn yoktur. İşte mantolar, işte 
tıh.ncalar ve kılıçlar .. 

Kostümler pyet zengin ve zarifti .. 
Kılıçlar güıel ve sa~lamdr. fabancaııır 
doluydu .• 

D'Assas: 
- lM~l bunlarla ,icabında:. muhasa

rada da mukavemet g~terebilir. 

Dedi. H.ıdeme de l~kayt bir tavırla 
CC\'411~ verdi: 

- Ve y~hut ta bunlarla muhasarada 
yaı:o',)ilir. Buraya sizder. • vvel gelen 
cenc ~·tgmlardan biri. yalmz ba~nıa bir 
ev~ lıUcum etmi'iti .. Eh!.. Ne olur, ne 
clmu. burada her şey peş:nen dU~ünü. 
lür ... 

D'As.;as, ürp~rdi ve elini alnıni' ~ö

turdü .. 

Hademe gh:lice ~ekilip gitti. Yalmı: 
kalan ~valyc, dolap<;·ıki elbi~eleri dik
katle muayene etti ve bunlardan her bi
rinin cebinde küçük bi ;er kese altın bul. 

dtı f •• 

1 

1 
1 

l 1 

1 l 

- A~n. ya Rabbim 1 diye mırrldan· 
dr, bu rüya da geçti!.. 

Bu kes.elerdcn biriıini a~tı.. Bunda 
altın lüilcrle bir ~ğıt vcırdr. D' Assu, 

lüilcri sayıdt: Yüz taneydi.. 

- lki b.in frank t Sekiz a.ybk maa
şım!.. Diier kostürnd«. de o kadar vad. 

Buntın üıerine, t<>valye kağıdı okudu. 
Bu. kağrt udccc bir J imzasını tatıyor 
ve şu kelimeleri ihtin ediyordu. 

"'Korkmadan tüketin.. Bu. para si-

ıin küçük masraflarınız içindil". Ud 
keseden biri boşalın~a, bunu sizi! h.i,; .. 

met eden uşağa verin .. O bunu tekrar 
doldurmak üzere emir alm.11tll". Cesur, 

sadık ve ıJabırlı olun.,, 
Şövalye: 

- Haycli bakalım! diye mırıldıiadr .• 

Mademki öyle, §1.1 lt•'de kabul ediyo
rum! Bu ~ayanı hayret fantez;i bakalım 

n~reye kadar varacak L Ce$ur ... öyle 
zııınediyofunı ki. cesunım .. ,,,;adık, her 

h<ı'.de saclık1m .. Sabırlı mıyım .. Doğru~ 
su bunu t(miu edemem ı.. I{i.it.lsa bu 

mösyö ]ak garip ve muammalı bir oyıın 
oynLtyor galiba .. Ne iatiyor?. Bana, trpkı 

e~ki bir dost .• Mil::amahakar bir babl 
muamelesi yaptyQ.r •. Ne ise. el~ bunu 
anlay:•:ağız ! .. 

Bunun üze:-ine ıövalye. o ıamana 

kac!ar gördi.iğü yataltlatın e.ı yıımuşağr· 
nı. uzan:iı ve clerin bir u.ykuya dahıı.ak· 

ta gecikm~;Ji.. Bir rU:;•:. gördti: Perile. 
rin sihirli uraynıda bulunuyordu. her 
:fokundueu e~ya altın oluyo=-du va Jan 

gi..ilümseyerek ona kollarınr uzanryor
du .. 

Mö1yö lö ~övalyc d'A~ıas yirmi ya~r
nr lıira.Z" geç_iyordu .. 

Fakat, doğrusunu söylemek icap c
de~e. dah·· yaşlı ve kral Salom.onC:an 
daha hekimnne olsaydı biJ.e, uya.mkken 
başladığı rUyaya uykusunda devam et
me'ltte mazur ıörülmeı miydi? 

-----------------------------------~--------------------------xxıx 

KARŞIDAKl PAVIYON 

D'Assae, aoldaki paviyond.a yemek 
yerken, hayrette kaltr.ken, uyurken ve 
nihayet rliya ıöfW"ken, bu kadar tenha 
ıörülen aa.idaki p:wiyonda. da. bemba.f
ka bir uhne cereyan ediyordu. Bu pa· 
viyoo, d' A&sasın ikamet ctti~i paviyo
nun eşiyldi: Bir antresi. ü~ oduı vardı .. 
Ya.ln•z bu üç. oda Vf: bilhana yat.ak o· 
dası, daha ziyade bir kadırun zevkis.cli• 
mine uygun bir ta.uda doıenrniıti. 

Filhakika da, bu raviyoıvla bir b· 
drn ikamet ediyordu. 

Bu kadın, kont dU Batırinin, balo alt~ 
§aı~u. hily\ik bir çür'et\d.rltkla kont~ 
dü Barri diye tal«lim ettiği Jül~t B~ 
kil idi. 
Kü~Uk sa.loncb, iki şahıs ka.r§t karşı· 

ya oturuyor ve çok: şayanı dikkat bir 
mükaleme yapıyorlardr. 

Bınıclar sahte kontesle, sahih konttu. 
Jülyet Bekü endi§eli &öriltıUyordu ..• 
Dü Barri onun cndi!elertni izaleye 

çalrşıyordu. · 
Genç kadrn, ba~lanan mükalemeye 

devam ederek şöyle diyordu: 
- Fdtıt anlamıyorum ki. bu ad11m 

r,, ietiyor'! •.. l(ral bu küçük ve sabte 
tavırh kadına aşık oldu1n. ben buna 
ne y~pabitirim ?. 

Dil Barri ccv.:•? verdi : 
- Dinleyin, ui.ı:em .. Hallbuxrda iki. 

mizin de ha!dmi oJan ve ken'.ibine itute 
m~bur o'du,umuı adafll!n plan nt ılte 
iıah edeyim ... Bu plin ıade ve dahiya· 
nedir: Matla.rn d'Etyol bir tvde bulun· 
m3.~: atl:r .. Mesela. farzcdin ki bu ev 
ı- ·:~ıtlaki paviyondur .. 

- Bcı paviyonda hiç kimse yoktu1· 

ki~·· 
- D"~ru .. Fakat bir a.n fa.rı:edin ki 

orada t :ris~ v::r ve bu da madam d'Et
yo1dur .. ~\nhyo~ musun:ız:?. Six burc:.da~ 
_ma-:Jam ci"Etyol da karııda.. Fzı:aıiyc· 

lerime devam ediyorum: Size bilibue 
izah edilecek bir anlapna akabinde, bir 
alqam madam d'Etyol gelip &Uin yeri. 
nizi alıyor ... 

Jülyet garip bir tc.""MT"la sordu: 
- Burada nu?. 
... Evet. burada.. Si%de ayni RDW'l• . 

da onun yerini alıyonunuz .. Daha açık 
bir tt kilde iıah edeyim : Sia bit"denb!re 
Madam d'Etyolun ikamet ettiği c-vlde 
ikamet ediyorsunuz, o da but'ada oturu
yor. Anladınız mı?. 

- Anlıyorum. Fakat sonra?. 
- Analmıyor.unw:?. 
- Ne ~payım, azizim. bir müddet· 

. te:.ıberi adeta muammalar diyarında ya-. 
1ıyorum .... 

- Halbuki mesele tlyrt basit .. 
- Ve ıöyletrı.i§ oldufunıu ve~hile, 

dahiyane 1 .. 
- Pekaii l Farz edelim ki bir cece, 

nihayet Madam d'Etyoldan bir mektup 
alan kral, onwı davetine iı;ııbet etınak 
i\iin yola: koyuluyor. Madam d'Etyolun 
kendisini d;n'"et ettiği eve geliyor. ~eri. 
ye iiriyor. bUtüı1 tJlkları aönmüı bulu
yor, !;Unkü ıavalh \iO<:\.\ğun hicabı iayan 
ediyor .. Ve bir kadmm ke>llan lt'aıma 

dÜ§\i.yOt'.. . 

- Bu kadın Jiilyet' Bekü. kontu dii 
Sarridir 1.. M ükemıucl t.. 

...,_ Hakikaten mükernmeıt Elet kral 
Eahteklrlığın {arkına nrtt'Kı onu pit
nıa•1 ettlrmemek size dü~er .. 

Genç kac!tn. kafi bir tavırlr.ı bağıtdt: 
- Bu i~i üzerime ahyorun:ı. Fakat 

bu mü;ldet zarfmda kü~ük d'Etyol ne 
oluyor?. 

- Size dedim ya: O burada. tirin 
yerinizi almı1tır .. O zaman. birdenbire, 
kar1ısmdaki paviyonda da. bu &iizel 
çoc.uğll seven y;.~uşıklı bir delikanlı be· 
1iriyor. bu delik.anlı buraya &itiyor. 
t:vdiği. ~ •:nnd1ğ1 kadmı ıörüyor, kral 
sizin ayak'<mm;:a ka.p•m rkcr:ı. o da kcn· 
di s:vgilisini:l ayulannn. kap.ımy();• 

geııc;lik ve aşkm krallığa bedel olduğu· 



17 NlSAN - 1938 -
Tıpkı bir roman 

_.. Baştarafı 1 _l.n~ide 
rmı, ayıplarını, günahlarını, cUrUmle· 
rini, cinayetlerini noktası noktasına 
yakalatır ve on:arı soyup soğana çe
virirdi· 

Ölecek veya ölen çocuksuz zenginle. 
ri kollar, onlara mirasçı kız, erkek ev
latlar icad ederdi. Hatta çocuklu zen. 
ginler iı;in de nikıi..hsız oğul, gizli ni· 
Mhh \·eya. saklr doğmuş kız yaratrr. 
dı. 

Nilüfcr'in babası \i.iksck piyasada 
yüksek !tibarlı, nam~slu, vatanperver 
bir adamdı. Bir plan tertip etti. Onun· 
la. tanıştı. Emniyetini kazandı .. B~i·r 
gün Nemrud Mustafa divanıharbı N~
lüferin babasını yal:alayıp hapsettı. 
Bu işi yapan Alt;-sim'di. Neyli'nin ba. 
basını o zaman Bekir ağa bölilğünde 
mahpus olan ittihatçıları kaçrr~cak, 
Anadoluya silah C('nhanc gönderıvor, 

• . 'k t 
General Fran~ Despereye suı ~s 
YR pacak, damad Ferid paşayı boga· 

Hu · t ve ca ': diye haber .. ·ermişti. rrıye . 
!tiIAfm Nemrud Mustafa div=uııharbı 
bu planın ne olduğunu biliyordu. AL 
tesle ortak olup alabildiğine para s!z
dıracaklardı. Onun için istintak. lstıc. 
vab, tahkikat gizli yapıiıyordu:.M~; 
mut Nadir adamcağızla dost degıl mı · 
Yanaştı. Nemrud Mustafa pa.'iaya beş 
bin lira, sağdaki azaya Uç bin lira. sol· 
dakine iki bin lira fılan diye sızdır. 
ma.ya başladı. Bir taraftan da itilMçı
lan sızdırıyordu Onlara da: 

- BugUnlcrde elinde az para var. 
Mustafa paşaya bin, azalara beşer 
yüz verdi, beş on gün sonra eline pak 
ra geçecek, o zaman beşer bin ~·erece 
diye yalan atıp aldıklarını benım gar
drobumda saklıyor, ve münasip za. 
manlarda Krediliyone bankasına gö • 
türüp ecnebi altınına çeviriyordu. 

Bunlar bana vız geliyordu. 
Ne yaparsa yapsın Altesim. 
Fakat içimi yakan şuydu: 
MUtareke denilen k~bus aylarının 

içinde ne oldu, nasıl oldu? hllA bilmi
yorum. Gallba bay Yakub Kadrinin 

(Sodom • Gonıore) adlı romanında 

buna epeyce ima vardır. Herhalde kız.. 
cağı~baamı kurtarmak fc;m olacak 
yüksek rütbeli Atlnah bir zabitle ta. 
nı~mış: §U, bu derken ve aşkın pasa· 
portu olmadığı için sevişmiş. Olur a. 
Ana ölmüş, babası yan ölü. Başka 
kimsesi olmıyan ve biraz başıbo§ bı. 
rakı lan bir genç kız ne yapabilir? 

O Atinalı zabitten bir çocuğu ol -
muş. Koşa koşa bana geldi ve ağlıya 
ağlıya bu kadarcığını söyledi. Ben 
Mahmut Nadire dedim ki: 

- Artık babasını kurtar, çilnkU 
N'eylicik bu vaziyette. Kırk yılda bir 
insanlığın tutsun Altes! 

~ Kat'ı alaka ... 
Anadolu Anonim 

TDRK 
Sigorta ;irketiodeo 

Ş1RKETlM1Z T AH5ILDARLA 
RINDAN EKREM ERK()Ç'un. mü· 
essesemizle olan alfıkasınm ktsılm· 
olduğu ilAn olunur. 

.~-------
Breslav 
SERGiSi 

4-8 Mayıs 1938 

Umumi teknik meşherinden maada; 
Silizya i§Çilerinin mamul~tı, Alman 

mevaddı iptidaiyesi, 

Su sanayii (yabancıların iştirakile) 1 
gibi husust m~erler de ,cuıiır · . 

Mutedil masraflarla seyahat için bı· 
Jet fiyatlarında tenzillt. il 

Adres: Breslau 16 Messegelar dt ~ 

_ Peki, peki, dedl. . . 
Fakat yapmadı. Ne~iiye g~tmış. Oel 

babana söyliyeceğim!) dcınış, elınde 
nda ne varsa almış. Anasından avucu . 

ne kalmışsa sattırmış. Kızda verebıle-
cek iktidar kalmayınca elin.den ın:ou. 
mi ve azli kabil olmıyan bır vekalet 

almı§. b .. t.. .. 
Babasına gitmiş, kızının u un gu-

hlarını söylemiş, lgazeteler yaza. 
na . t:ı.. 

k> demiş, soymuş. O zaman m µıar ca . . . t 
k dcöildi. Canı ıstıyen, canı ıs c· 

yasa o d 1•1•Yo ' 
diği yerde intihar etmek e ı ıgını ya. 

pabilirdi. , 
Neylfnin babasına kalp ~u.:ın~sm • 

d n öldU dediler ve cenazesını bır ak· 
~m karanlığı basarken kimsesiz ka. 
lan kızına teslim ettiler. 

.Mahmut Nadir yetişti. Kızın hem 
zoraki sevgilisi, hem vekHi umumisi 
değil mi? ölUyü gömdürdü. Varislik 
ilamını çıkarttı. Başka mirasçı olma
dığına dair başka ilamlar aldı. Kıza 

da: 
_ Ağlama, merak etme, seni ben 

alacağnn, piç çocuğunu da kendi tez.. 
kerei Osmaniyeme (hUviyet cüzdanı) 
kendı evladım diy~ yazdıracağını. 
Demiş. Bunları bana söylemedi. 

Yalnız: 
- Şu Neyli hoşuma gidiyor. Aia. 

Itkta bir gece gidip sabahlıyorum. ln
sanhk bu, sen ruhtan. o etten ... diyor-

du. 
(Mabadi yarın) 

HiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiit.ii
Ge-z IHlelklmo 

l>r. ŞUkrU Ertan 
Cağaloğlu Nuruoamaniye ead. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı -
Doktor Peyzl Ahmed 
Deniz hastanesi cild ve zührevi hasta· 
hklan mütehassısı ... 
Poıordnn moodo herı;On öğleden sonra 

soot 3·6 ya kadar hnstalarını kabul eder. 
Adres: Anknra cnclıleı;l CaJınloğhı yokuşu 

köşe lınşınılıt n11mnra 43 telefon: 23R99 

HABER - 'AK'sam oogtaa 

Casus kadın 
Nasıl 

kurşuna dizildi? 
Baştaraf ı 7 incide 

arayan ve soran olmadı. Arın on Q. 

çüncü günü de böyle geçti.. Her sa
bah bir papaz ziyaretimize gelirdı. 

Bu saba11 gene geldi. 1Iis Kavelin 
akibeti hakkında kendisini sıkıştır

dık bize sadece kızcağızın büyük bir 
cesaret göstererek öldüğünü söyledi.,, 

l\latmazel Tiiiiye, Sen·Jild hapishane
sinde üç ay kaldı. Sonra Seyburg kadın
lar hapishanesine naklolundu Burada çok 
meşakkatli :;iLler geçirdi. Bu hapishane 
de bulunan bütün mah.kfunları ağır iş
lerde çalrştınyorlardı. 

Vatana karşı hıyanet 
Bırcz :>onrJ hapishane müdürlüğü, 

mahkumları bomba ımalinde çalt~tırmak 
ı stedi. Bütün kadın mahkumlar bu tekli
' ~ Jdc.tle reddettiler. Bütün rnahklımlar 

namma r.:atmazcl Tüliye Aln:an dahiliye 
nezaretine şu mektubu yazdı: 

''Birkaç .:,1.'1denberi \ icdaı:larımız a
l tr bir tazyik altındadır. Bu tazyiki üze
rimizden siz kaldırabilirsiniz. Bize yap
tırmak · ... :teri işin şeklini memleketi
miz ale: · · ~ buluyoruz. Biz vicdanımıza 
ve vazif emizc çok bağlı kadınlarız. Cep
hede harbeden oğullarımız, kardeşleri
miz, kocalarımız var. Bize zorla yaptınl
mak istenen işi vatanımıza karşı hiyanet 
olarak telfıkkı ediyoruz. Vatanseverlik 
milletlere göre değişen bir vasıf değildir. 
Herkes \<ıtanını ~ver. Sizin de bu hisle· 
rimizi takdir edeceğinizden eminiz.,, 

'Mektup. taı.=:!tile, yazıldığı yere kadar 
<tidernedi. Kolonvada büyük umumi ka
rargahta kaldı. Fakat birkaç gün sonra· 
- .. ·~1 r. ..,..•arm askeri işlerde çalıstlnlma-

ması için emir geldi. 

Uzun bir işkence 
Seyburg hapishanesi iki kısma ayrıl

mıştı. 

Adi mahkô.mlar hapishane binasının 
s:ı~ taraf mı işgal ediyorlardı. Kürek mah 
kumlan sol cephede yerleştirilmişlerdi. 

Hapishane hiıcrelcrinin boyu 3,75, eni ı ··- Eminim ki madam Ralingad ismi-
2,20, yüksekliği de 2,50 metre idi. Kapı- ni i~itmediniz. Bu kadın bir köyde baba
da bir delik vardı. Bu delikten gardi- sile beraber oturuyordu. Üç ay içerisinde 
yanlar mahpusların sabah ve aksam ye- hastalanarak, yahut yaralanıp da Belçi· 
mcl<lerini verirlerdi. Günde iki defa ve- kada kalmış. 32 askeri e,·ine aldı, baktı 
rilen yemek yağsız çorbadan ve her defa- besledi ve kaçırdı. 
smda 175 gram ekmekten müteşekkildi. Bir gün gene e\ine sığınmr,, iki lngiliz 
Kapının karşısında ufacık bir pencere neferi için yemek hazırlanırken altı Al 
bulunuyordu. Hüc:elerin bütün mobilya. man neferi avluya girdi. Kadın bir daki 
sı demir bir karyola üzerinde bir ot min- ka kaybetmeden lngilizleri fmna sakladı 
der, küçük bir dolap, bir masa ve tahta Sonra Atman neferlerinin karşısına çıktı 
bir iskemle ile bir petrol JAmbal'mdan iba Neferler sordular: 
retti. - Kocanız nerede? 

Açlık' - •· fc.-1 ı.mar:ıe1~en zayıfla··:ın. - Ben dulum. 
hastalar. mahkumların hiçbirisinin bu· _ ı Ialbuki biz evinize giren erk~kler 
radan sağ kurtulmak için limitleri yoktu gördük. 
Bu hapishanede uzun ve ıstıraplı üç sene _ Büyük babamla yanaşması olacak, 
geçirdikten sonra beklemedikleri hürriye- bahçede çah~ıyorlar. 
te kanıştular. _ Pek iyi, bir defa anyalnn. 

I[. • .\\ 
Neferler a~a başladılar. Fırına 

Kabahatleri ne idi? Belçikada çalışan doğru giderlerken kadın sarardı. Zabit 
casus ~bekesilc beraber hareket ettik- bugun farkına vardı: 
leri için itham edilmi§lerdi. Halbuki Mon _ Hasta m?:ıımz- Benziniz sapsarı. 
ve Şarlruva arasındaki kanlı harplerde _ Ha}ır hasta değilim. Fakat sivri 
yaralanan Fransız, İngiliz, Belçika ordu· miğferleriniz beni ürkütüyor. korkudan 
larına mensup neferlere bakmışlar, on- rd sara ım. 

lann yaralarını sarmışlar, evlerinde sak- Almanlar fazla bir şey söylemediler. 
Jamrşlar, gizlice Felemenk hududundan Mahzene indiler. Araştırdıktan, içtikten 
geçmelerine yardım etmi~erdi. ve l·edikten sonra e\•den aynldılar. O nk-

Harp sıralarında Almanlar her şeye şam iki lngiliz neferi Holanda hududun
casusluk ismini takmışlardı. l\iis Kavel dan geçmiş bulunuyordu.,. 
hakkındaki mahklımiret kararında 

0

düş- Luiz Tüliye söylüyor, mütemadiyen 
man askerlerini yurtlarına kaçırmak su· söylüyordu. Fakat onu dinlemiyor, sacıe. 
retile düsman maddt kuvvetlerinin artma ce ona bakıyordum. Senelerle biraz derin· 
sına çalışan gizli bir şebekenin reisi oldu- leşmiş yüz çizgilerinin, vaktile kumral O· 

ğu sabit olduğundan .. dlmlesi \ıttdr . lan beyaz saçlannm altında hergün ölüm 
Luiz Tilliye kara gilnleri tehlikesini göze alarak ormanda Alman-
hahrhyor lar tarafından muhasara edilmiş otuz tn. 
'Jurnal .. muharriri diyor ki : giliz neferine yiyecek götüren kahraman 
•• Altın madalye ald~ için matmazel km tekrar görür gibi oluyorum. O, bu te· 

Tüliyeyi tebrike gittiğim vakit e\•inde şebbüslerini birçok defa tekrar etti, hep 
kontes Dö Belvil ile kar§ılaştım. Üçümüz sinde muvaffak oldu. Onu yakalamak, 
beraber eski hatıraları andık .. Bugün İ· hapse. tıkmak, ölüme mahkCım etmek i
simleri anılmıyan kahraman kadınların çin kurtardığı adamlarda.o birinin hiya
hatırasmı taziz ettik. Matmazel Tüliyc neti lazımdı ve o suretle yakalandı ... 
bana şunları söyledi~ 

f.E./AT. -, 

Kurtuluş gllnü 
Bir gün 8, ikinciteşrin 1918, Scyburı 

hapishanesinin pannakhklanndan içeri. 
ye arkasında birkaç asker bulunan bir a. 
elam girdi ve haykırdı. "Almanyada cum 
huriyet HAn edildi, giyininiz, serbestsi· 
niz.,, Bir dakikada kapılar açıldı, Kiyel 
limanından kaçan bahriye neferleri siya.: 
si mahkfunları bırakıyordu. 1htllfıl sokak
larda gürlüyor, imparatorluk bütün cep. 
helerde geriliyordu. 

Mahpuslar, sevinçten sarhoş, gidip de
polardan elbiselerini aldılar. içlerinden 
birçoğu hapishane elbiselerini bir hatıra 
dire Fransa;'3 getirdi. l\Jatmazcl I4uiz Tü 
tiye de bunlardan birisidir. 

ı::ıı:::ııı:ı::r:ıı::r:::ı:ı::J:::::s:ı::ı:ı::n::::::::ı: 

P. Diş Doktoru 

~ Necati PAKŞi 
!i Hu alarmı hergün &abah ıaat 
!i 10 dan aktam 19 a kadar kabııl eder. .. 
:ı Salı ve cuma günleri aaat 14 ten 
ft 18 e kadar parasızdu. 
li Adreı: Karaköy Tünel meydanı 1 
ri Tersane caddesi baıında No. 1/2 J 

t rm.:.ıwwww.:==::::::::: mı:::nu •• uı ••••• =:w 

DO IKTOR 
Nacaatttn Atasagun 
Her giln ubahlan ~ck.l.ı buçuta 

ık~mlın ı 7 den 20 ve bdu LAlc 
U tayyare ıpartmanlan lkiud daire 

17 numarada bastalannı kabuJ eda 
Cumartcsı günleri 14 den 20 ye ~. 
daı hastalarını para ~. Kurun, H• 
ner okuyuculanm da.kupon mub· 
n hn rll' muııven~ eder l'Plı>f· 2:~!1~'.-1 

f) O K 1' O R 

Kemal Uzsan 
Operatör - Oroloğ 

Gala.ta • Karaköy • Abdullah et. 
lokantası karoısmda Gall~I Han 

HergUn 15 den 20 ye kada.r 
Te1ef on: ~ 1tJS 
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B 1 O C EL ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin gcnı;:, terütaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

25 yaımdan sonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet. 
meğe başlar. Eğer 

hemen beslenip ih • 
ya edilmezse bu • 
rufup solar ve ih .. 
~iyarlar. 

50 yaşlarında mıl -
yon!arca kadm!arın 

kc>.rakterleri genç o • 
labilir. Fakat, ihti • 
yarlamış gibi gö • 
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
biç bir itibarları yeık -
tur. son zamanlar -
da büyük bir . filim, 

B i o c c 1 bu yeni 
cild unsurunda cil -

dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta be~ere

tıizin .lizmu gayri 
müfariktir. Cildi • 
hizi açlıktan öldür • 
meyiniz. Onu Si • 
ecel ile be.levmiı: 

ve )'aşlandığmız 

zamanlarda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip ~ö • 
rünmeıini temin 
ediniz. 

BiO EL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik dan &O :raılarmda 

bir kadın 30 ve 30 Yıt§la • 
nnda bir kadın 24 yaıın • 
da görünebilir. Genç kız

lar da biç bir vakit gôre
miyecelderi pyanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyı'la Tıp Fa~ültesinin profesö -
rü tarafından kl'şfedilen bu yeni 
cild unsurund• kemali itina ile 

intihap edilmış genç hayvan -
lard:ı gizlenmış cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki 
kremini 

C yağsız) 
sabahları 

Tokalon 
kullanınız. 

renginaeki TOKALON krenunde 
cildinizi beslemek ve gençleştir -
mek i~in matlup nisbct daire -
sinde mevcuttur. Geceleri yat -
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

Terkibinde "Beyaz Oksijen,. bu

lunduğundan bir kaç gün zarfın .. 

da birbirinden daha beyaz üç le· 

vin üzerine cildinizi şayanı hay

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullanm::ığa 

başl.ıyıruz. Memnuniyetooh~ ne

ticesinJen son derece memnun 
kalacal:sınrz. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

Binlerce Tokuloo ıni&:;teri:.inı.lcn müessesemize mektup 
vazanlarm mü~alıedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

( Tolrolon Kreminizden bilıal•kın istifade ettim. 
Yü:ümdehi <;irl•in T~abarcıldar zail oldu .••• ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
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17 NISAN - 1938 

Bestekarı Maestro GREGOH'un idare ettiği 20 kişilik heyet ,.e kıymetli mu
ganniye Bayan SEYYA~'m iştirakile plfı~a alman. 

BAŞ~AŞA 
A X 2060 Yeni dans plağı 

Sahibinin Se 
Müessesesinde ve Acentelerinde satılmaktadır .• 

Yenilik, Ahenk, Neşe 

SlGARA TIRY AKILERINE MOJDE 

~vrupadan gelmi§tir. 

• 1 

10 aded ilacile beraber 150 Kr .. Satış yeri PiPO r-AZARI Sultanhamam 
h:mir: Kemcraltr, M:ızhar Öngör - Bursa: Uzunçarşr saatçi Nureddin -
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taşhan. Zonculdak: Saatçi Osman Gur
dal - Trabzon: Hakkt Atmaca, kunduracılar - Adana: Hacı Halil Yağca
nıii - Samsun: İtriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskiıehir: Şifa Eczanesi. -··--=------... --1 ............................ ~ 
Ankcira caddesinde 

Kirahk dükkan ve ardiye 
VAKIT YURDU'nun altında (Ô len Frnnsız kitapçısının) yeri 

ve arkadaki depolar kiralıktır. 
Küçük reatbaa ye im,ıln.tlrnrıo yap mağa gayet elverişlidir. lsto-1 yenlerin VAKiT İdare mcmnrnna mü rn.cantları. 

-i ._.. .............. . 

Denlzbaok Akay işletmesi 
Müdürlüğünden: 

1 - işletmemizin nefsi Kadıköy vapu r iskelesi üstündeki gazino 27 Nisan 938 
_: tarihinden itibaren bir sene müddetle ki raya verilt4.;ektir. 

2 - Açık arttırma suretile müzayede si 20 Nisan 938 Çarşamba günü saat on 
~ beşte Karaköyde İdare Merkezinde şefl er eno:.imeninde yapılacaktır. 

. 3 - Şartnameyi görmek ve mütemmi m malfımat almak istiyenlerin her gün 
:5. İdare Levazım Şubesine ve müzayedeye iştirak edeceklerin yazıh gün ve saatte 
:s teklif edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde teminatlarile Şefler E11.:üme-

nine gelmeleri. (1882) 

Nafıa Veka:etinden: 

lı 
(Tol.alon Kreminin benim cildimin nescine çol' 

uygun geldiğini . itiraf etmeyi bir vazife bilirim • 
Cildim esmer olduğu halde Tol.alon sürdül~ten sonra 
bcyazlanmiıkta - ve ufal~ l•abarcıklar tamamiyle :ail 
olmaktadır. ) 

ıı~ıı~ııınınımııııııımııımıınııımııımı~~dl 

22 Nisan 9J8 Cuma günü saat 15 de Ankm-ada Nafia Vekaleti Malzeme 
cksHtme komisyonu odasında ceman 5100 lira muhammen bedelli 60 adet mah
ruti çadırın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 

382.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Aıılt:.ırada Nafia Vekaleti Malzeme Mü

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. l steklilerin lek!if mektuplarını tali 
matnamesine göre Vekaletten alınmış Malzeme müteahhitliği vesikası ile bir. 
likle ayni gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. (893) (1831), 

n. Şehir t. R. l\f. E~i. Tü. Konya 
Mektupların asd!arı dosyalarımızda sa khdır. -==,.-:-:::x-. -=-:::--.:-::-::-::_:::_::-_.:-::-:::-::-::-::-::-::.-·::.-· .-.-::-ıı=--=---------------

______ _J~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~!!!!!~-------- g l)r. irfan l\ayra ~~ ii···~·~~·;;;~-;~·;~-~;··;~;~·,-

.. ~DOKTOR ÇIPRUT. Or. Süreyya Atomal Satılık arsa 
Beyoğlu Tokntliynn ıırknsı lfalıkpaznr 

köşesi 330 metre üzerinde gııyct muntnznm 
tirt \"C mermer merdivenler bnhçc çift 
npnrtımun olur. Allındıı 5 veyn li bilyük 
dükkAn yapılır ncelc sntılıklır. 

- .... ··········--·· .. --···· ... ·--... ··-------, 
ii Röntken Mütehassısı !~ ~~ Beyoğluıııl:ı U:ılo sok:ığmıJn 7 No. 1ı 
!! Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 g j! ber~ıcr diikkiınını ve p~rmıınanl m?k~- •• 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 1 

Bcyoflu Yerli Mallar Pazarı 

kar§rı:mda Post· sokağt köşesinde 

Meymenet apartımam. Tel: -~3353 
....... 1 ............ . 

Operatör· Ürolog 
Beyoğlu· Parmakkapı tramvay dtL 
rnğr, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 16 • 20 l\liirncnnt llt•yoğlıı Parııınkk:ıpı 1stiklfıl 
r.ııclıksi .Xo. 1 ti birinci k:ıt Yeli Ozdcr. . , 

1: k d B led" B" b' d' l N . :: •• ncşınl askerlik dolnyısılc sntmnk ıstı-ı 
.! ye a nr e ıye, ın ır ıre ~ }. urı- iE n yoııım. Sn tın tılmnk nrzu edenlerin. 
~ col}ker sokakta Aslaner :ıpartıman g :: rıınlı:ılli mrıJ,rırtl:ı nnv Snlırh·r rnnrıı"ıı- .. 
E ~o. 8-10 :! İi oll:ırı. i .. .. .. ·····························ı·--·:ı....... .. .. _.~ .. :::::::::-.:=:::--·::.:-.=.-.-=:=::::..-.cıc.-.ı ..................... ·-······· ···-·-- ............... -


