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Sokak! 

Yazan: Şekip Gündüz 
Nasyonal sosyalist Cermenlerin Vi

yanayı aldıklarJ gün, Tuna devletle 
rinde muhtelif tahrikler yüziınden 

müzmin bir huzursuzluk başlayacağı
nı, hatta bu devletlerden b&Zılarının 

çok sinirli iç siyasa mücadelelerina 
düşebileceklerini bu siltunda izaha ça,. 
lışmıştık. Geçen günler, hadiselerin 
o tahminlere uygun bir seyir takip et.. 
mekte olduklarını göstermektedir. 

Biz, Viyanada kurulan yeni nazi umu 
ml karargMıınm ilk ağızda Peşte ve 
BUkreşte mUessir olacağını kaydetti
fimizi de hatırlıyoruz. Peştede nasyo
nal sosyalist temayüllü muhtelif te
tekkttller vardır. Bunların ••yahudi 
aleyhtarlığını §iddetlendlreceğint, hat 
ta belki, Macar hUk!lmetinin, öteden-
beri yahudiye dtl.şma.n olan geniş halk 
tabaka.larının aempatislnJ kaybetme
mek endieeslle daha atlk davranıp' 

yahudl dllemanı kesilivereceğinl,, de 
aöyleml§tlk. Sonra, Romanyada Go
ganın tahrikft.t& başladığını, ıılyast 

hayattan çekildiği iddiasına rağmen 

Kod.reanonun, gizli gizli, f aka.t mutla,. 
ka eskisinden daha şiddetli bir faa,i
yeti olacağını il~ve etmeği de unut
mamıştık. 

Hiç şilphe!lz, elttı.df, bu tahmlnlerl
mizdeki isabeti bir keramet suretinde 

göze vurmağa çalı~cak değiliz. Zira 
Tuna havzasındaki siyasi vaziyetin az 
çok dikkatli bir tahlili, insanı zaten 
ve ancak bu düşUncelere ulaştırmakta 
idi. Bununla beraber o tahminleri yap 
tığmıız günlerde, a.nşlustan sonra Al-

manyanm, bu devletler üzerinde bu 
tarzda bir tesiri olmayacağ~ı söyli-
yenler bulunmuş olduğunu da hatır
latmaktan kendimizi alamayacağız. 

Gelelim yeni hadiselere: 
Bugün, Peılf:e hük\tınetinfn yalıudi 

düşmanı bir cephe aldığı meydanda
dır. Fakat bu cephede henüz naziliğin 

aradığı keskinlik yoktur. Daranyi ile 
arkadaşları yahudiliği kökten ta.ra-
mak cihetine gitmemişlerdir. Daha 
<Ioğrusu gidememişler ve acizlerlıil 
gizlemeğe dahi lüzum görmemişler

dir. Daranyinin Peşte gazetelerinde 

çıkan beyanatmdan hldığmuz 9U par
~a bu aczin sebebini açıkça gM.e vur· 
maktadır. 

"HUkfımet yahudiliğe karşı alı
nabilecek tedbirlerin azami hudu. 
duna. kadar gitmigtır. Ekonomik 
mUvazenemizi bozma.dan daha ileri· 
ye gitmeğe imkan yoktur. Daha. ile-
riye gitmek istiyenlerle beraber o
lamayız. Çalışma ahengimizi •'so
kak,, m arzularına göre değiştire

meyiz. Esasen "sokak,, dan emir 
almağa tahammülümüz yoktur.,, 

Daranyinin "sokak,, dediği şey bu 
hadisede nazi manasına g~lir. Eski
den, sadece masum ve çalışkan hem
eerllerle dolu olan şehirlerde emniye
tin hüküm silrdüğU "sokak,, şimdi, 

mi.ifrit temayüllerin demagojilerlle 
intizam ve asayi~ kuvvetlerine karşı 
yapılan nümayişli ve tehditli ytirUyüş 
lere sık sık sahne olmaktadır. Bu ''so
kak,, hazan komünist, hazan faşist, 

baz1n eosyalist, bazan nazi oluyor. 
Her memlekette temiz vatandaşın te
mennisi, bittabi "sokak,, ın eski hali
ne ve basit manasına avdetinden iba

rettir. Ama, sokak birçok memleket.. 
lerde öyle şımarık bir sonradan görme 
olmuştur ki, ölen iç emniyetin bu }!. 
netli mirasyedisi birikmiş şeametleri
ni tan1amile harcamadan bu temenni 
yerini bulacağa benzemiyor. 

Şekip GONDOZ 

Sonya Heni 
tehdit edildi 

"1000 lira yollamazsan kendini 
ölmüş bil!,, 

lsveçli Yıldız 
Büyük bir korku 
ve tehi. ke atı attı 
Sinema aleminin en sevimli artistlerin .. 

den biri de, hic şüphesiz, Sonya Henidlr. 
Bu genç yıldız, ayni zamanda, Patinaj 
şampiyonudur. 

Şimdi, bu güzel kızın bir adam tarafın 
dan öldürülmek istendiğifıi söylersek ta .. 
bii ha;Tet edersiniz. Arnerikadan gelen 
bir haber herkesi şaşırtmıştır. 

Sonya Heniyi öldüreceğini söyJiyen a. 
dam. Prcd Kenigam isminde, 24 yaşında 
bir gençtir. Bu adam; Mis Heniye bir 1 
mektup göndermiş, bizim paramızla 1000 
lira kadar bir para istemiş, ve ''vermez
sen kendini ölmüş bili,, derneği de unut
mamıştır. 

Bu tehdit karşısında zavallı kız ne ya
pacağını şaşırmış; evvela, hayduttan kor 
karak, bu parayı vermeyi dü~ünmüştfir. 
Fakat, sırrını açtı~ bir arkadaşı kendisi· 
ne: 

- Aptallık etme! demiştir, bin lira ve
rilir mi hiç' Polise müracaat et ..• 

Sonya Heni polise müracaat ediyor ve. 
bu gibi haydut meselelerinde pek nadir 
bir muvaff akiyet olarak. Amerikan poli-

Patinaj şampiyonıı v~ sinema yıldızı 
Sonya Heni . 

si, artisti tehdit eden adamı bulup mey
dana çıkarıyor; tevkif ediyor .. Şimdi 
mahkemeye sevkolunacak. 

Sonya Heni, kendisini pek korkutan 
tehlikeyi bu suretle atlatmış bulunuyor. 

Sinema sütunlarımızda evvelce de yaz
dığımız gibi, artist, İsveçlidir ,.e daha 
6 yaşında iken patinaj yapmağa başla
mıştır. 14 yaşında dünya kadın patinaj 
şampiyonluğunu kazanmış, 1936 da, ~öh
reti bütün dünyayı tutmuştur,. 

Giibels meşhur yıl
dızları Af manyaya 

çekiyor 
Kate dö Nagi Berline çağrıldı 

dört f ılm çevirecek 
Geçen gün Kate de Nagi'ye telefon e

diyorlar: 
- Allo! matmazel de Nagi siz misiniz? 

Burası Bertin. Doktor Göbels yarın sizi 
burada bekliyor •.• 

Artist heyecana düşüyor. Kalbi çarpı
yor. Paristen tayyareye atlıyor ve der
hal Berline gidiyor. Doktor Göbelsle kır 
nuşuyor: 

Alman propaganda nazın, aslen Ma
car, fakat tabiiyet itibarile Fransız olan 
artiste, Almanyada dört film çevirmek 
için bir mukavele teklif ediyor. Dört film 
çevrildikten sonra, artist isterse muka
veleyi uzatabilecektir. Çünkü, Almanya 
Kata de Nagiyi bir Alman artisti yaır. 
mak niyetindedir. 

Artist Göbelsle konuştuktan sonra, tek 
rar tayyareye biniyor ve Parise geliyor. 
Pariste bulunduğu beyanatta şöyle di
yor: 
''- Başıma gelenler beni serseme çevir· 

di. HJd~e öylı çabuk ve bek!erıilmiyen 

1 al}gareciler yıl
dızlarla evleniyor 
Tayyarecilerin yıldızlarla evlenmesinde 
herhalde şaşılacak bir şey olmasa gerek. 
Çilnkü. havalara yükselen bu insanların 
''yıldızlara., §şık olmaları kadar tabit 
bir şey olamaz. Sinema artistlerinin ha
vailikleri de gözönünde tutulursa, tayya
recilere yıldızlar en muvafık eş sayıla
bilirler. 

Son zamanlarda büyük rekorlar kıran 
ilci tayyareci de birer artistle evleniyor. 
Bunlardan biri Dik Meril, diğeri de Ha
ri Riçmandır ve bundan iki sene evvel, 
Atlas Okyanusunu beraber geçerek, bü
yük bir rekor kırmışlardır. 

Dik Meril'in evlenmek üzere old~ 
artfat. Holivut semasında yeni parlayan 
bir yıldız: Ving Tobidir. Hari Ri.çman 
da meşhur bir varyete kumpanyasına 

mensup dansöz Hazel Ricmond ile evle· 
niyor . ., 

bir ıskildı vukua geldi ki, rüya gördüm 
sanıyorum. Di4ünün bir kere: lki sene
dir Berlinde film çevirmemiştim. Çevir· 
meğe niyetim de yoktu. Halbuki şimdi, 
önümüzdeki perşembe günü "bir ipek le· 
li,. isminde bir filme ba,şlıyacalım. Ayni 
filmde benimle beraber Villi Friç de rol 
alacaktır. 

- Acaba tamamile orada mı kalacak
sınız? 

- AsM! 

Otto 
Belçlka(la kendls-nl 

emniyette g8rmUyor 
Arşidük Ottonun şimdi bulunduğu Bel

çikadan Londraya gitmek niyetinde ol· 
duğunu yazmıştık. 

Londra gazetelerinin verdiği yeni ma
lQmata göre, Arşidük Otto annesi eski 
imparatoriçe Zita Belçikadaki şatoların
da kendilerini emniyette hissetmemekte
dir. Çilnkü. Bertin hükOmeti, .Ar§idillc 
Ottoyu vatan haini olarak ilatı etmiş ve 
hakkmda tevkif müzekkeresi kesmiştir. 
Arşidük, Hitlerin eline geçtiği gün tev
kif olunacaktır. 

Bununla beraber, Alınan hükfuneti, 
Ottonun iadesini isterse Belçika bu tale
bi reddedecektir. Fakat, Belçika hilkti
meti Almanya ile bu meselede ihtilaf çı
karmak ve milşkillata girmek arzusunda 
değildir. Bunun için, Arşidük Otto Bel· 
çikadan çekilmeyi daha münasip görmek 
tedir. 

Girit adasında 
Ecneb11er arazi 

alamıyor 
Atinadan bildirildiğine göre, Yunan 

hükfuneti, bir kararname ile, Girit ada
sında yabancıların arazi satm almalarını 
menetmiştir. Bundan sonra da adada hiç 
bir ecnebt herhangi bir arazi alamıya

caktrr. 

Eden'inde 
ben zeri çıktı 

Adamcağız Holanda
da gazetecllerln bil· 

cumuna uğradı 
Sinema artistlerine benziyenier ken

dilerini çok mesut sayarlar: Bir gün ba~· 
lanna devlet kuşu korunası ihtimali ,·ar
dır. 

Fakat siyaset adamlarma benziyenler 
hallerinden öyle şiJ<~yetçi ki! Başlarına 

devlet kuşu değil, bütün halk üşüşüyor .. 
Geçen gün, Hitlere benziyen bir Fran

sızdan bahsetmiştik. Kendisini Hitler 
sananların iz'acından muztarip olan bu 
adam taliinden şika.yet ediyordu. 
Şimdi Amsterdamda da Edene benzi

yen bir adamın bulunduğu haber verili· 
yor. 

Bu ikinci Eden, Spuner isminde bir. İn
giliz tüccardır ve iş kabı Holandaya 
gitmiştir. Fakat, kendisi Edene o kadar 
benziyOI'muş ki, Amsterdama ayak basar 
basmaz halk ve gazeteciler, fotoğrafçılar 
etrafım çevirmişler, resmini almışlar mü
lfilı:at istemi~ler.. Hatta Alınan gazetele
rinin Amsterdaın muhabirleri Berline 
şöyle haberler göndermişler: 

"Eski İngiliz hariciye namı Eden bu
raya gelmiştir. Kendisinin Çörçilin g~ 
çenlerde Pariste yaptığı, gibi, Holanda 
hükfuneti ile yarı resmi bir surette görtl· 
§ece~i ve bazı müzakerelerde bulunaqafı 
kuvvetle zannedilmektedir.,, 

Fakat adam, kendisinin Eden olmadı
ğını nihayet zorla anlatıyor ve kabul et
tirebiliyor. Ondan sonra da rahat edip 
kendi işi ne meşgul olmağa fırsat bulu- . 
yor. 

O esnada, hakiki Eden tngilterede, 
Yorkşayr' da istirahat etmekteydi, 

Hitleri Romada 
esmerler 

karşılayacak 
Hitler yakında Romaya gidecek. Ro

ma, Alman devlet reisini karşılamak i· 
çin uzwı müddettenberi hazırlanıyor •• 

Bu hazırl~klar arasında Romada Na
polide ve Floransada Hitleri karşılamak 
üzere genç kızlar ayrılıyor. Bunlar, elle
rinde çiçeklerle. güzel mmt elbiselerile, 
Hitlere hoş geldin diyecekler. Fakat, İ
talyan hükfuneti bunları yalnız esmerler
den seçiyor ... Bütün şehirlere gönderilen 
bir tamim:1e, Hitleri karşılamak için ay
rılan genç klzların esmer olması ve bu 
suretle İtalyan kadın tipini temsil etme
leri bildirilmi~tlr. 
Şimdi 1talyada saçlarını sarıya boya

yan kadınlar biraz pişman olmuş bulu
nacakJar! 

Pol Honliurun kızı 
Amerikadan 
çağrılıyor 

Eski Fransız başvekili ve bundan ev· 
velki kabinede hariciye nazın olan Pol 
Bonkurun kızının artist olduğunu ve bu
nun üzerine Pariste uyanan alfil<a ve he
yecanı yazmıştık. 

Kattin Pot ismile sahne hayatına atı· 
lan bu genç kız, ilk temsillerinde çok 
muvaffak olmu§ ve §()hreti artık yalnız 
Fransada de~il. bütün dünyada duyul
mağa başlamıştır, Hatta kendlsini Ame
rikaya davet edecekleri söyleniyor. 

S 850 000 000 dolar 
ihtiyat fazlası ! 

Vaşington 21 (A.A.) - Amerika 
bankalannm ihtiyat fazlaları, bir r&

kor te§kil etmekte olan 3,850,000,000 
dolara baliğ bulunnıa.ktadıi'. Bu rakam 
federal Rezerv Bordun tarihinde ıtm
diye kadar garUimemle olan bir mlk· 
tardır. 935 senesinde ait olan bundan 
evvelki rekor 3,300,000,000 baliğ bu
lunuyorduı 
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Akdeniz postası: Yann saat 17 de hare-
ket edecek olan npur; Gelibolu, Çanak. 
kııcl, Edremit, Ayvalık ve Dikiliye ~rıya
rak 1zmire gidecektir. 

Karadeniz postası: Yann sefer yapıl
mıyacaktır. 
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KdlrH poııtası tıu suıı uat 8,tlO de tıaruet edvı 

D.33 de seıır. 
ANADOLU liA'M'lı 
•eı da tıa~kt& edu ıtmenıDfc~lıırı 
l&at 8 de Roıı7a. 9 d.a AııUra. t.5, llS de Dtnrbülr 

" 8&1ıiııwı, tll,30 da ll:akleelllr. ıe,10 da Anlı.an illa• 
prtı81, 20 de Adap&Uln. 

Ba tt.,,le•4M ıu.t t da tıaftket edetı Antı:ara mali• 
tellU Pa&1'rteııı. e&l'l&IDba n cuma C1Jrılar1 B&ltb •• 
llu•·••h .,,.,.., .... ıır ttmf'tı::trfltt 

MOnakas ... ve •atı• uanıarı 
* İnhisarlar idaresi için 655 melremikA

bı b~te :rn~i cuma günü sgat 1.4 de 
tdarenlı:ı Kabataşt.aki levaz.ıın ve.ml:ibayaat 
'ubcstn'd~ ;>:ıznrlıkla salı~ alınacaktıt- • 
. • tnhl~ıırlar llkôr fabrikasında me,•cuı 
!!5 adet rnUstamel fıçı, yarınlı:i cuma sfinQ 
11aat 14 de idarenin· Kabata,takl levazını 
ve mubayaat şubesinde pazarlıkla satıla
caktır. 

Polis mektebinde me\'CUt 28 parç.a eşya 
açık arttırma surctlle satılacaktır. Satı~ 
yarınki cuma gi)ntl saat onda Yıldızda 
polis mektebi binasmda yapılacaktır. 

Kongreler 
İstanbul marangozlar cemlyetınin yeni 

idare heyeti seçimi yarınki cuma günü ce
miyeti o Galatnda Adalet hanındaki mcrke· 
ılnde (saat 10 dan 16 ya kadar) yapılacak. 
ili'. 
aec:•n •ene bugOn ne oldu ? * Baş.vekil tııme~ İnönü Belgradı 
ziyaretten ıonro 4ehrimlze geldi. 

• iki yüz mülteciyi şehrimize getirmek 
Oıere Karadeniz vapuru ispanyaya gitti. 

bWnelh'\aıae 

Türk: Habanero. Melek: Parlııte buluşa. 
hm. Sarau: MeçMl kadın. ipek: SllAh. 
kuvveti. Sümer: A~ın mal alan Sa 
karga: Yalnız senin için. Alka:zar: Telör
ail ve bir gecede nç cinayet.Asrı Ölüm şu
aı ve karısı ve daklilosu. 
ISTANRUl.. 

Ferah: Üç film birden: 
Azak: Kraliçe Viktorya CAdolf VolbruckJ. 

ve Cin geçidi 
Millt Mihr8Cenin gözdesi. 
KAfJ/l(ôf: 
/lale: SEZAR BORJlYA 
SAMATYA: 
Cinayet masası Toplıot 

ravat•oıar 

TURAN TlYA TROSU 
Hakkı Ruşen ve arkadaştan 

tstanbu1 Ar tiyatrosu sanatkarları birlikle 
Matmazel l\liçe • Pencef varyelesinin 

iştirak ile 
tıd oyun birden: 
KRAL ÖDOP 5 perde Mütercimi Recai 
Sanay, KONY'A KOLA.Hl komedi 

220 ecnebi 
Fransadao hudut 
haricine çıkarıldı 
Paris 21 (A.A.) - Dahiliye nazr. 

rı, dUn nazırlar meclisinde memleket
te bulunmaları arzu edilmiyen ecne
bilerin nezaret altında bulundurulma.
sı ve memleket haricine çıkarılması 
hususunda ittihaz edilmiş olan tedbir
ler hakkında izahat verm.igtir. 

Geçen hafta 220 ecnebi memleket 
haricine çıkanlmııtır. 

Diğer taraftan nazır, memleket ha, 
ricine çıkanlmaSı icap eden ecneblle
re hudud$ kadar memur terfik etmelı 
ıruretlle memleket haricine çıkarmaK 
sistemini takviye etmek caresini tet· 
kik etmektedirı 



3la114ta daie 
Yabancı 

kelimeler -3-1- -

1 

-
KARİLER1l4İZDEN bir zat, bay 

B. V'nal, bana gönderdJli bir 
mektupta, '"Çirkin kelimeler,. adlı Y"" 
zımda 9lSyledikleriml haklJ buJduiunU 
bildfriyor. l'akat doatum NtzameUÜl 
Nazithı makalelerinde fuJae& freDt 
kelimeleri JnıIJanm•ama aiDfrleDcflihd 
de gizlemiyor. Bllhaua pat6Ca, a<»
yolol, nalı.t, ail>Um, 1cdoa keUmeı. 
rinln nfçln kullancbfmı anJayama
dıfmı eöylllYQİ-. 

Balıkçılık sanayii 
Denlzbankın kuracağı anonim ıtrket 

fabrika Japacak ve ihracat ile ujtraıacak 
l)enbbaDkm kuruimalile istihdaf edi· ı Yeni tirket, yurdumuda balıkçılık 

len gayelerden biri, devlete ait biltiln sanayii üzerinde ilk adımı atacak ve 
denli ~ bir araya toplaya- balık konserveciliği için modem bir fab
rak. Denb ticaret ilferimiıin bir elden rika kuracaktır. 
ve daha rasyonel bir sm:ette ~daresi ol- İtalya, Yunanistan her sene memleke
dultJndan iktisat vek.Aleti deniı müste- timizden milyonlarca çift torik ve pala
prlığmdaki. balıkçılık ve~ mahsul- mut almaktadır. Sonradan ton balliı ve
leri tubesimn de bu bankaya ilhakı ka- saire namı altmda memleketimiıe ithal 

Deniz işleri 
müsteşarının 

tetkikleri 
Sadullah GDney bir 

rapor ~hazırladı 
Birkaç aydanberi A vrupada bulwıan 

İktisat veklleti deniz i§leri müst4şın 
Sadullah Güney, İngiliz liman ve tersa
nelerinde tetkikler ile meşgul bulunmak
tadır. Aynca, yeni alman y:ıta ait tadi
lit ve ina§at işlerine nezaret eden Deniz 
işleri müsteşarı, bu seyahatinde Alman
~ ve lngilterenin deniz inşaat işlerini, 
lımanlannın faaliyet ve tesisatım, büyük 
ve küçük kabotaj işletmelerini. umumt 
nakliyat servislerini ayn ayn tetkik et
miştir. 

KUKUN'da 

Fena bir haber 

S GBZGl.V, son zel:ele feldketindtn bah-. 
• sederek diyor ki: 
"üıtzeteJcr, zelzele çevresine )ıldınm 

hızi)le yardıma koşuJdutunu, IAzımıelen 
bülun ledlıırlerın alındığını yazı)orlar. 
Dunun bö) le olocaiında zaten kımscnın 
şuphesi )Oktu. Fakat tedlılr, ancak olııcak
lara karşı hır siperdir. Olanlar için, 80• 
null.?rde yalnı.1 yakıcı, bir }H kalır. 

Jıu yüz ko) hı .... ~ka değil, bu iki yuz 
adamda lıu)ul. bir .kalabalığın ce~herı ,aı: 
dı. On sene sonra belki iki bini de aşaı. 
lardı. Topnık, azgın bir örke ile :>elcsini 
silkince bakın neler oldu. O )ele, ki üs
liınde yumuşak bir bahar çimeni dalgala
nıyor, ııenç bir Yefillikle serilip yatı)or. 
du. 

Bay H. V'mal, .uen haklıdır. Ya
zrlarmuzda, karileriıiıbıe yabancı olan 
kelimeleri kullanmakta. ne mana var! 
Hatta. fransızca bilen bir adam da, bi
zim imllmızla ribUm, pat6ti1c kelim• 
lerinl belki anlaya.mu. Benim Jraç de-

rartaştınlnunl!_.tır.kB~ husukessbedtakeceki katı:ıma- edilen bu balıklan pahalı pahalı yemek-
me bugQ ıı::ıue atiyet ır. teyı'z Bu hal '-~ memlek •=-:- has 

Deniıtıank. bu servisi de üzerine al- . ' . ' ·~w eı.uuuııı:: 
dıktan eonra balıkçılık ve deniz rnah- bir servetin hance çok ucuza gitmesini, 
sulleri itini bnyOk ve kuvvetli sermayeli hem de onlardan yapılan konserveltti it-fa bqmıa ıetdi: FransIZC& koıuııur 

veya bir kitap okurken pekAIA blld!
flm bir kellmeyt, Tllrk~ bir metinde 

rugelinc:e f&ltnWtlJOl', "Ne demek 
ola?,, diye dU,tınmefe baflıyorUDlo 
Bmıun içindir ki kendim, karplıfmı 
bulamayıp da treııqe bir JreUme kul
Janmağa mecbur olursam onu uıl im· 
Uç De ve "itaıaı:., denilen efrl harfler· 
le yazmalı tercih edfrlm. 

Fakat bay R. Cmal fazla titizlik 
a&tteriyor: Pt*tOI, albHM, .,. keB
melertnbı aruma """'8t Ue aoayolol 
kelimelerini de karrfbrmUDU dolro 
bulmadmı. Hatta '1r&n111ı:ht, herdl
merc, ana baba gUııtı., manumda de
fflse de "fevza., manaamda ''kaoS,, 

denilmesine de taraftanm. Realite, 
realist ve realiama (bmlm fevbllde 
ainirime dokmmuma faimeD IU 
rlali.nı meklinde dahi yuılaa) bllme
Jerlııe lhtiyacmm vardır. "Hakikat, 
Wriı',, ile •l"9flliN,, yf biriblrlDdm 
ayınnaja mecbunm. ~ G&alpm 
"19'niyet., kellmeefne tdr tnrJO mma
nıadık. 

"Sollyolot .. kelimesini kullanmamqa 
lmkh var mı? Şimdi mekteplerlmlme 

ı:- "içtimai~ denl-=· 
mldJlmı s&dtllrQe Jfı'lt ~I) 
adı ile oturtuluyor, demek dfUmbe l)'I 
ce giriyor. Yarmtı ~ldar ODU blJe. 

ce.k ve uıl ''içtimaiyat,, denllmealnl 
tuhaf bulacak. Ben kendi zevkimi aöy
lemiyonım: bana tıoranamz "cemi

yetler ilmi,, yahut "IOl)'ete · biliml,. 
hiç olmama "ll081olc;>gfa,, denilmesini 
tercih ederim. Fakat ne yapatmı? U
mumr temayül öyle değil. 

Patetik ve aUblim kelimelerini 
müda.f aa edecek defllim. Nizamet
tin Nazif onlan latenıe kendi mOd&-
faa et.sin. Bence onlan Tllrkçe bir, lkf 
kelime De tercllme etmeei daha ml
naaip olurdu. Hele dbUm'i ben de, 
bay H. Unsal gibi, bir ttırlfl hamı~ 
medJm. 

Bay H. Unsal& mektubundan dolayı 
teeekldlr ederim. Bilmem bu möyledik
Jerfmf de hatlı bulacak mı! Bence 
ecnebi kelimeleri bol bol nJJanmaJr 
doğru defi! ama, onlara bllsblltiln ka.. 
pıyı kapamak da milnaaip olmaz. ffl:t
ta bu fldncl ıılr, birinciden daha fena 
olur. 

NaralWa ATAÇ 

Ecnebi 
memurlar 

Elektrik ıtrketlnden 
çıkarıh1or 

Elektrik Şirk~ ile 1923 de yapılan 
mukavele mucibine, tfrbtte ,a11pnıa. 
rm tamatnlyle Tt1dk olmalı llsmı seli. 
yordu. Yahus baa fea mlltebulılla> 
.nm ecnebi olmuı, bllkOmethı muvtlfa
bti ile, kabul cdflmlfti. 

Naraa Vekaleti, dUn ıtlektrik Şirketi
ne c&ıderdilf bir tebUIJe, tfrkette p
bpn ecnebi tebaalı meıuutıun TUifa 
ne nihayet verilmnlnl latemlttir. Bu 
ınemurlar, umumi Jr&dp. bqmflheadll, 
muhuebe tefi, iki mtlbedclla n difer 
d6rt memurdur. 

Diler taraftan, N6 Vektleti ile 
tlrbt an1111dü' ........._ mmü
halarm, mtlabn ................ 
ra etmek lstemecUJded isin dUDAaftUt. 
Şirket, BrGbe!cleayeni tdnwt lmmlt
tfr. 

bfr anonim şirket halinde idare edec:fktir. ~ su~tile dö~ m~esinde aleyhi
Bu firkete ban mı1U bankalanmınn da mıze hır hareketi mucıp olmaktadır. Bu 
eennare koyarak iştirak etmeleri mevzu. fabrika kurulduktan sonra her tOrlü ba
ubahstir. hk konserve ve müstahıarlan tamamen 

Denizişleri müste§amun çok şümullü 
olarak bu tetkikleri hakkında Londrada 
mufassal bir rapor hazırladığı öğrenil
miştir. Bu rapordan, memleketimizde 
münakaJe işlerine veriletek yeni şekil ve 
veche üzerinde istifade edilecektir. 

Boirının derinliklerinde bir ateş da
man kopunca, durgun bir toprak parrası 
fitillenmif bir barut mahzenine dönih eri= 
yor. Zehirli ıaza maske, iri çaplı gü])ele
re, islihklm, torpillere çellk allar yapan 
insanlık, tabiat kuvvetlerine toprak ~e 
hava düşmanltlına karıı Hazreti Adem 
kadar çıplak ve müdafaasızdır. Asırlarca 
ulraııp kurdulumuz Abideler, hisarlar, 
kaleler, aeUer onun hır tek hamlesıle 
yerlere seriliyor, 

Yurdumuıun henüz üzerinde tamamen memleketimizde yapılacak ve çok ucuza 
i~Jeıımeıniş servetlerinden deniz mahsulleri satılacaktır. 
şiı1tetinin kısa zamanda kurularak faa- Balıkçılık şirketi, kendi fabrika ve 
liyete geçmesi karar iktizasındandır. müesseselerinin ihtiyaanı temin ettikten 
Oirendilimiıe göre. balıkçılık ve deniz başka taze ve konserve halinde balık .iJı.. 

mahsulleri, şirketi, faali}·eti için, evvelce racatile de ıııfKU]. olacaktır. 
bu sahada iktisat veldleti tarafından 
yapılmış olan tetkik ve programlardan 
istifade edecektir. Bu servis ile beraber 
tktJsat vekA!etinde vazife görmekte olan 
balıkçılık mUtehassıslan da Denizbanka 
~terdir. Banka, bu mütehassıslann 
faaliyetinden istifade ederek balıkçılığı
ıım için bir çalışma programı hazırlaya
caktır. 

Balkanlarla 
turizm faaliyeti 
Edirne turlng kltlbtl 
program hazırladı 

Denişişleri müsteşarı, önümüzdeki aym 
ortalarına doğru memlekete dönecektir. 

Sflmer Banka yeniden 
memur alınacak 

Sümerbank, her sene olduiu gibi bu 
sene de bankanın mesuJ ve müstakil va
zifelerinde çalıştırılmak ilıere, yüksek 
İktisat ve Ticaret mektebi mezunların. 
dan almmasma ve bunun için bir imti
han açılmasına karar vermiştir. 

İmtihanlar Ankarada ve §ehrimizde 
mayısın ~inde yapılacaktır. 

Bari bu güçsilılilkten ibrel alarak,. feli
kele ulrıyanlara dert ortağı olsak! COnkil 
zelzele, turın mllşterek düşmanımızd\r. 
Buıün orada evler yıktıysa yarın burada 
apartımanları, sarayları devirebilir. 

Meaele milletçe ulradılunız fel4keUerf, 
milletçe taşımak, milJetçe karşılamak beP. 
birden ıötüslemektedir. iki yflz çift ~mu~ 
zu çatırdatarak kıran bir alırlık, milyon. 
lara bölilştilrOJQrse, ıWerekten taşınabile
cek ham bir ytık olur. 
·Yardımı yalnız devlete bırakmıyahm. 

Bunda bizim de payımız, borcumuı nr
dır • ., 

TAN' da 
Balıkçılık i§lerimiz için bir Banka vü

cuda ~ ~qmQJüyordu. Fakat 
bu i~erin Denizbank tarafından ve ano
nim bir Dirket halinde idaresinin daha 
faydalı olacağı görülerek aynca bir ban
ka kurulmasından sarfınazar edilmiştir. 

Balkanlarda turizm hareketlerinin ge
ni§lemesi ve Balkanlılarm Y'kdilerinin 
memleketlerini etrafile tanıyabilmesi için 
ternaslann arttırılması yolunda Balkan 

antantı konseyinde takarrür eden tedbir
lerin tatbikatına bu sene yazından iti-

Şehremini Halkevln· Slcaklar ve plsllk 
de HAmlt ihtifali 

Ağaç bayra-

Bu eene yapılacak alaç bayramı için 
hazırlıklara ıimdiden ba§lanmqtır. Bir 
heyet bu ba)'Tama ait programı hamla
malda meşguldür. 

Ayrıca, Beyoğlu Halkevi tarafından ter 
tip olunacak ağaç dikme ~nliii için de 
bir program yapılmaktadır. 

Belediye. bu sene bayrama iştirak ede
cek ve aiaç dikecek lstanbullulann fi. 
dan ihtiyacım Jcaredamak ilıere tedbirler 
almaktadır. Bu fidanlar BOyilkdere fi· 
danhğmdan, Halkalı ziraat mektebi fi. 
dan1ılm<fan ve Alemdalt ormanından 
temin olunacaktır. 

Diler taraf tan. vilAyet, şehrin iç ve dı
pnr alaçlarıdırma faaliyetine bu sene da
ha geniı bir programla girişmiş bulun
maktadır. BGyOkdere. lstinye. Trabya 
Fıorya, yollanna yeni at.ıçlar dikilmit-
tir. 

- -- - r --~ -- -
IÇERDE: 
• KADIN hekimleri (GJnekol01i) kuru

mu dQn aylık toplantısını yapmış, birçok 
tıbbi mesleler üzerinde 1ör010JmOştür. 

• BALTA limanının ıslahı ve Jyl bir 11-
mın haline ıeUrilmeaJ iktisat veklletlnde 
kararlattınlmlflır. 

• KONSERVE fabrikatörleri diln ticaret 
odaundı bir toplanb ,.aparak, Jıçilerfnfn 
eklerl,.Ue kadın oldulunu aöylemitler, 
bunun için, kadınlann ıece çahştırılmala
n için mllsaade istemişlerdir. 
dfr. 

• JSVJÇR.E ile aramııda imzalanan yeni 
ticaret aolatnıası dllnden itibaren tatblka 
bqlanmıftır. 

e DENIZBANK lstanbul ıuhesfnn bu-
Jundulu merkez Rıhtım hanında Deniz
bank memurJanna mahsus olmak üzere bu 
balta bir lokanta açılacaktır. 

• FIRINCILAR Te bahçınnlar cemiyeti-
nin toplantılan da eklerfyet. olmadılın· 
dlllt dflıı ,.apıJamımıı, 29 rusana kalmıt
tır. Lokantacılar ceml:retl idare heyeti se-

lml buıiln yapılacaktır. 
ç • ERKEK sanat okulunda açılmış olan 

modelcilik kursu dlln kapanmış n 
=oabmet meydanında uçuı tecrObeleri 

JQılmlflır. i ı ı 
• ESNAF cemb•eUerlnfn dispanser ç n 

unda bOyOk bir bina Jıfnlanmıt 
CaJa)oll d-'-1 ylnnl yatak otuza çıka· 
.,8 Dispanser -

nlml~~B Te civarının temizlen· 

• .,.er11mlttlr· Yuın KQıtha· ı mealae bnl" rl balln• pimesl için 
nenin bir t11•c:e_!911k JUlıtbaneye uln· 
Jlallo .,.purlan ı .. 

"'=-=~ ubflan feTkallde caıılaDJDlf 
•-..ntere. Çekoılonb•• Macaristan 

br.~ 

baren başlanacaktır. Yugoslavya ilk ola
rak bütün Balkan sahillerini dolaşacak 
bir vapur seferi tertibine karar verdiği. 
ni bildirmiştir. 

J>llııır 11nftaınıw.,el ..,.,"'9 hu.-. 
hada yml bmWıltlere ~
Bilhassa Trakya Umuml mOfettitliJinin 
müzaheretile Edime Turinı ft otomobil 
klübQ IUbesİ yaz mevsimi için aqin bir 
program hamlamJ§trr. Bu pqnmmı 

iki~ vardır. Memlekete pleoek 
seyyahlara taallilk eden birinci cephe
sinde gelecek aeyyah1arı Bolaılann ıeı>
gin eserleri bilhassa Truva ve Ege mede
niyetinin bulundulu sahalarda gezdir
mek de vardır. Programın ikinci cephe
sini de komşu balkan memleketlerine se
yahatler tertibi ~ etmektedir. 

Bu suretle Trakya ve Balkanlarda bir 
seyahat cereyanı uyandmJmq Olacaktır. 

Edirne Turinı klüp §Ubesi lstanbul
dan ba§lıyarak bütün Avrupayı katet
mek üzere uzanan büyük asfalt yolun 
tam hudut noktası Oıerinde de bir seya
hat bürosu \1lcuda getirecektir. 

Şehremini halkevinden: 
Büyük talr Abdfilhak HAmidin ölümü· 

nün dönümyılı münasebetile 21-4.938 per
şembe akşamı sanl 20,30 da salonumuıda 
bir toplantı yapılacaktır. P ogram şö31·le· •r 

ı - Oa .as: CIDmldla banbJ n bat-
bnblL 

2 - JIAmldln fikir cephesi. Doçent S.dl 
Irmak. 

3 - HAmldin eserlerinden parçalar, DU. 
tarih, edeblJal komiteİiaden Bahri. 

Posta ı.e adll 
tebligat hazırlıkları 

Adliyeden fllualara yapılan tebli· 
fa.tta posta idareainln Jnıllaıulmuı dtl
ıUnWUyordu. Celp ve difer teblltatm 
taahhiltlil mektup ıeklinde, poeta ile 
canderilmeai, ikiliye ve posta idaresi 
arasında yapılan müzakereler neticeein. 
de. k:ararlaıtmlımıtır. Bu suretle, ad
liyenin te-bhiatta kullancbp memurla
nn masrafı olarak, .enede yanın milyon 
lira tasarruf edilecektir. Bu para adliye 
katiplerinin muıma tahaia olumcak
tır • 

• ÇOCUK esirgeme kurumu biri içki 
dilşmanlıJı, dlleri de beyaz zebJf lpWl
ıunın sonunu ıösteren iki afiş yaptırmış
tır. Bu afişler bastınlarak memleketin her 

ve Lebistandan klllUyelU miktarda yenJ tarafını teni edllecektlr, 
Sipariş TerflmltUr• ROMANY • Devlet Demlryollannın ıimdlye ka· 

• Aile yaptıtımıa J'enl pamuk dar bfltiln febekesfnde tatbik edilip Avru-
mukavelesl meri:ret mevkllne ılrmlıUr. pa haltında tatbik olunmayan odun n o
Mukaveleye ıöre, llomanyaya satacatımuı 
ı 1500 balyalık pamuJun 30.000 bal:vahk dun k6mfirlerine mahsus tenzll4Uı tarlfe-
ilk kısmı Mersinden fhrao olunmuıtur. ler yirmi maYıstan itibaren Avrupa bat. 

• vtLA YET hıfzıssıhha komisyonu ba- tında da tatbik edilmele bqlanacaktır. 
ıon toplanarak, febrln sıhhi meseleleri • Uşak belediye meclisi yeni J'ıl bfitçe
görflşillecekUr. Tifo aşısı olmamış bfltOn sini 9.700 Ura olarak tesblt etmiştir. Bele
dükUn sahibi n mOstahdemler mecburi diye bu 3'11 pbfrde temiz su tesisatı JaP• 
aşıya sevkolunmaktadır. tıracaktır. Bu J19 125 bin lira harcanacak-

• VALIDE hanının içindeki btltfin dot- tır. Bundan bafka modern bir furun ile 
Unlar tabliye edilmiştir. Hanın yanındaki bir et ve sebze hali yapılacak, yollara par
dilkklnlann utın alınma muamelesi de 1- ke döpnecektlr. Hal ve fırının inpatı e•-
lerlemektedlr. kar Ozerlne almıştır. 

• HAYDARPAŞA ıarında, Üsklldar. 
Kadıldl:r tramvay haUannın birleştllf nok • Erzurum • Erzincan demiryolu Oze
tada J'apılan HprOnOn Jnpsı kararlaştı. rinde buılin inşa edilmekte olan en mfl. 
rılmıştır. KilprOnfln masrafına belediye 50 him tunelfn açılış töreni bugün yapılacak
bin lira tahsisat ayırmıştır. tır. Vii4yetln Aşkale kazanının 30 ti-

• iNHiSARI.AR idaresi tarafından fa- lomelre batısında olan ve bir buçuk yılda 
allyetl takdir edilen memurlara ikramiye bitirilen bu tllnel Tilrk mühendis \'e işçi. 
verilecektir. ikramiye alacaklann listesi lerlnin büytık bir muvaffaki:retidfr. T6-
hazırlanmııtır. rende Taif Haşim lşcanın başkanhllnda 

• 'ONtVERSlTEDE dQn yapılan bir top.. bir heyet bulunacaktır. 
lantıda Onlverslte ve Yfiksek tahsil talebe- • Erzunun civarında iki gün süren fır-
slnfn ders Te mflracaat kitabı olarak t t k 
cOme edilecek eserler Oze i d er- ına n ar )özünden Kopdağı )olu ıene 

mil 83 f t O 
r n e ıörüşOI· kapanmıştır. Bu dalda a~ılan 8 metreUl 

ş ve eser n ere mesl kararlact ı k n ı mıtm v ırı • ar t ne lerl arasında )'eniden amele ça. 

• EÜNxöY l lıtnıaktadır. aanatol')'Omana Dlve edllen • lranın Moskova bOyflk elçisi Muham-
!~ıe:~~:-;!~;0~ •:tarabeab haıfrant1a met Said diln Moskovaya vasıl olmuıtur. 

e r Sanator· • Devlet ziraat işletmeleri kurumu dört 
yomdakl yatalı: adedi doksan beşe tıkmak ııenellk bir zlrut ı t u tadır. ve z raa sana an proı-

• ran11 banrlamaktadır. 

ıSTANBUL beledl11ul, üılü baıı pil. 
kirli adamları hamamlal'JJ ae11kedl-

11or ve elbistlerinl lebhlrhaneue göndere
rek lemi:letluormaı.Felek, btlediuenln bu 
kararını memnuniyetle karıılarken, bir, 
noktauı iıautten de kendini alamıuor: s.,,nu.,., ...,...,,MWlnla ,,.,,,,.. .... 
dıul• llattı 6afr kllll olalana arabalartı 
aluunamaı Nıkhntla bir lttı11ıt ıHUdır. Bu 
1111 ralmua bııdne /tadar 4ıta btqı ltlrlt 
dl11e bir tek klfl ln111ırHı11dtın l11tltrllme
ml1Ur. Arkadaıun,. dl11or ki: 

-P.lılik m11eret delildir. Fakir pia ola· 
aıu. Tramn79 binecek kudreti ola Jla• 
mama lldip 71kaaabllir. Onun için buı. 
Janmızııı: 

- CalllDll Bırak fakir adamı! Ne :rap. 
an. Yok lftel Tanındakt 78nf• merhamet 
tlr)'aldJWerlnln manasuıı anlamam. 

Hele bazılarınııı Allah tarafından vtlcut .. 
lannın ve terlerlnJn kokması clnn lçf1' 
bOsbOtQn hasusl bir uap tefk11 ed!Jor. 
Onun için belediyenln bu hareketini bO. 
tQn kunetlmle alkıflar, bunun 7llms 10t• 
sullara delil daha ff1bek tabakalara kı· 
dar ıenfşletflmesfnJ dilerim. 

Gerçi Bektaşı1a: 
- Niçin 71kaamamn? Cffıe sordutıan 

saman: 
- Aslımıa topraktır, IQ ile 01UJDıya 

ıelma: eamur oluna, eevüuıı vermlftlr. 
Ama çamur olmak için hamamı at~ 
lllzum yoktur. istidadı olaalar kerbellda 
bile çamur olurlar. 

Herifin birinin Osttl hap tiril lml1o Ar• 
kadqı demff ki: 

- Yabul Şu mintanını bir )'lkuanat 
- Gene kirlenf10r. 
- Kirlenince bir daha >'lbrmal 
- iti ıon sonra tekrar klrlenJ:vor. 
- Tabii, mintan bul Kirlenir )'il Kit•' 

lendfkçe yıkarsınl 
- lyt ama, ben bu dllnya71 J'ahm ml~

tan yıkamı)'a mı leldim. cevabını vermJ~ 
GerçJ bu dDnyaya yalına J'Jbnmll'11 

ıelmedlk ama, pis, mundar ımp Alemi 
b'aç etmfye memur edilmedik nl,. -Cumhuriyet gazeteıl 

mabkftm oldu 
Cumhuriyet ıueteaiııde muhtelif 

tarihlerde plran bir çok yanlarJa llhu· 
na 1-p hakaret edildiii ve tqbir o. 
Jundutu id:tiufyle meüOr pzete aley· 

hine muharrir SabJha Zekeriya tarafın
dan .. uye ikinci ceza m•Nnemetinde a
çılan hakaret daftlı dUn bltiriloıif, 
Cumhuriyet psm.f mükOm oJmut-
tur. 

Mahkemenin verdiii Jı1ırara pre, 
Cumhuriyet pnteli nepiyat mfldtlrll 
Hikmet Milnif 4 ay yirmi gQn bapia 
yatacak, 116 llra pa!9 ceAll adeyecek 
aynca Sabiha Zebılyaya ıoo Hra tas. 
mlnat Terecektlr. 

Hikınet MUnlffn bapiı cezuı .. bıb. 
eı ohmdılmdan 4oJayr tedl clunnq--



Belediye, otobüs getir
terek işletecek 

ıv1evcut otobüsler emniyet nok
tasından elver~şli görülmüyor 

Daştarafı ı incide 
gerek yaya giden balkın her gün 'Clu· 
çar olduğu müşkülat gözönünde tutula. 
ca kolursa Haydarpaşa garında Üs
küdar ile Kadıköy arosında demiryolu 
üzerindeki geçit mahallinde fevkani bir 
köprü inşaasının hakikaten büyük bir 
ihtiyaca cevap vereceği şüphesizdir. 

Esasen İstanbul belediyesinde de bu 
ihtiyaç senelerce evvel tesbit edilerek 
ihtiyar edilecek m~rife yan yanya 
iştirak edileceği Anado1u - Bağdat dc
miryollarına bildirilmiş ve hatta üç se
ne sıra ile bütçeye bu husuı; için c.llişer 
bin lira tahsisat konulduğu bittetkik 
anlaşılmıştır. 

Ancak yapılmakta ohm Atatürk 
köprüsünün külliyetli bir meblağ ihti
yarına rnütcvakkif olan inşaatın ikmali 
ve s,.ok mühim ve yapılması pek zaruri 
ve mübrem diğer inşaat dolayısiyle 938 
mali yılı bütçesinde araştırmalara rağ. 
men -tahsisat aymnağa imkan hasıl ol
mamıştır. tmkfin müsait olabileceği dü
§ünülen 939 senesi bütçesinden itlba· 
ren 4 yüz bin liraya kadar yapılacağı 

Dcmiryollzın Müdüriyetinin iş'anndan 
anla§llan inşaat masrafının üçte biri de
ı-ecesindeki miktara baliğ oluncaya ka. 
Car her 6ene belediye bütçesine ellişer 
bin lira korunası ve bu hususun 938 
bütçe kararnamesine bir madde ilavesi 
ile taahhüde girişilmek üzere salahiyet 
verilmesi yolundaki makamın teklifi en· 
cümenimizcc de muvafık görülmekle 
tasvibi yüksek meclisinize arzolunur. ,. 

Encümenin bu mazbatası kabul olun
muş, afişaj talim<ıtnamesine geçilmig • 
bir iki maddesi müstesna, talimatname 
heyeti 1ımumiyesi itibariyle ta ;sdik o· 
lunmu§tur. 

Bu bir iki madde mülkiye encüme -
ninde tekrar tetkik olunduktan eonra 
heyeti umumiyeye gönderilecektir. 

:Vatı okulları pansiyonu hakkmdaki 
talimatname mülkiye encümenine gön. 
lderilmiştir. Belediye zabıtas.t talimat -
namesinin müzakeresine geçmeden ev
vel reis, makamdan gelen iki tezkere • 
nin ruznameye alını>rak okunmasını 

teklif etmiş, kabul olunmuştur. İlk o
kunan tezkere meali §Öyle idi: 

''- Şehir dahilinde işliyen otobüsler 
hiçbir vakit fenni ve emniyet nolrtasrn. 
aan elverişli değildir. &kimi~ ve ömür
lerini tamamlamış olduklanndan bun
lann tecdidine lüzum vardır, Halkın 

Japonlar 
Lingyi şehrini işgal 

ettiler 
Hankov, 20 (A..A.) - Japonlar, 

lianlı bir muharebeden sonra Llngyl 
şehrine glrmcğe muvaffak olmuşlar
'dır. Şehirde şiddetli sokak muhare
beleri olmakta vo Çinliler Japonları 
geri atmak için biltUn gayretleriyle 
~arpışmaktadır. Civnrda bulunan 
Çin kuvvetıorl sllratle Llngyl'ye sev
kolunm uştur. 

Diğer taraftan Hangşoangsın zap
t.I lı;:ln de bu sabah kanlı bir muha
rebe başlamıştır. 

Çinlilerin hazırlıkları 
Şanghay, 20 (A.A.) - Röyter, bü. 

tün Çinde binlerce yeni kPydedilmiş 

neferler talim görmektedir. Yabantı 

müşahitler, Hunan, Kvangsi Ce Kvey
şav vilayetlerinin bUtün erkeklerinin 
askeri talim görmekte olduklarını bildi
riyorlar. Mühimmat bol gözüküyor. 

Binlerce tüfek ve mühimmat sandık· 
lan tepelere gizlenen depolara sevkedit
mi~tir. 

Her tarafta yeni toyyare meydanla. 
rr, yollar, demir köprüler yapılmakta ve 
demiryolu şebekeleri büyütülmektedir. 

Kastamonl gUreşcl
lerl Samsunda 

Kastamonu, 20 (A.A.) - Geçen sene 
30 ağustosta Samsun güreşçilerinin yap
tıkl3rı ziyareti iade için güreşçilerimiz 

bugün vali muavininin başkanlığında 

Samsuna gitmi~erdir. Müsabakalar 
23-24 nisanda yapılacaktır. 

h••yatı noktasından bu işi otobüs sa· 
hiplerine bırakmak doğru olamaz. 937 
tarih ve 2571 numaralı kanu nile bele
diyeye verilen otobüs işletme imti. 
yazını kullanmak ve bu işe 30 - 40 o
tobüsle başlc.mak azmindeyiz. 

Sipariş edilip gelecek otobüsler em
niyet, istirahat temin edecek şekilde 

en m?dern nakil vasrtalan olacaktır. Bu 
işe başlamak için 500.000 liraya ihtiyaç 
vardır. Otobüs işletmek rantabl bir iı 
olduğundan otobü&ler beş sene6e ken· 
diJerini omortise edeceklerdir. Bu iti
barla )azım gelen salahiyetin verilmesi 
rica ediyorum .• , 

Bu tezkere okunduktan sonra reis 
bunun bütçe ve iktisat encümenlerine 
gönderilmesini teklif etmiş, kabul o. 
lunmuştur • 

ikinci tezkere ile de işleri biten Sa
rıyer ve Beşiktaş arazi tahrir komisyon
lannın Fatih mıntakmmda çalı13-n ko
misyona yardım etmeleri hakkında 

daimi encümen kararının tasdiki isteni
yordu. Bu da kabul edilmittir. 

Celseye on dakika ara verilmiş, ikin 
ci celsede belediye Z41bıtası talimatna. 
mesindeki kahvehaneler iıakkmdaki 

ki hükümler okunmuı kabul edilmiştir. 
Meclis Pazartesi günU toplanacaktrr. 

Belediyeye mOracaat eden 
firmalar 
Bazı 'irmalar belediyeye .,ıüracaat e· 

derek otobüs satmı:.k: teklifinde bulun
muşlardır. Amerikan firmalarının mü
racaat etmek üzere bulundukları haber 
alınmıştrr. 

Belediyenin getireceği bir otobils, 
on, on beş bin lira değerinde, bütün em
niyet ve istirahat tertibatını haiz: ota. 
daıktır. 

Yanm milyon liranın ne §ekilde ve 
nereden temin edileceği hakkında he
nüz bir karaıı verilmemiştir. 

Bas vekilin .. 
seyahati 

CelAI Bayar pazartesi 
yola çıkıyor 

Ankara, 20 (Telefonla) - Başvekil 

Celfil Bayar cuma günü şehrimizden 

İstanbula h<!reket edecek ve ayın yirmi , 
beşinde or:ıdan Atinaya gidecektir. Baş. 
vekil Rü}tÜ Aras, Refik Amir, Cevat 
Açıkalın ve Baki Sedcs refakat edecek· 
tir • 

Başvekil Atinadan sonra doğru An· 
karaya dönecektir. 

Ayni günlerde bir matbuat heyeti 
A tinada bulunacaktır. 

Atinada hazırlıklar yapıhyor 
Atin.a, (Hususi) - Türkiye Ba§ve. 

kili Celal Bayann Atinayı ziyaretleri 
münasebetiyle burada büyük hazırhk -
lar yaprlmalrtadrr. H:ıriciye Nezareti 
ziyaret programını tertip etmiş ise de 
henüz: neşredilmemiştir. Türkiye bat
vekiline yaprlao:ık bir çok merasim a
rasında nisanın 28 inci akşdm.ı "Kral 
tiyatrosu,, unda da bir kabul resmi ya
pılacaktır. Bu kabul resmine kordiplo. 
matik te davetlidir. 

Milli Hakimiyet 
bayramı 

Resmi daireler ve 
meklebler tatil 

edlllyor 
23 Nisan Hikimiyeti Milliye ve Ç.O.. 

cuk bayramı için §ehrimizdc hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Kültür Bakanlığı, bu bayrzıma takad
düın eden (;Ünlerde mekteplerde müsa· 
mereler verilmesini tamim etmiştir. 

Ayrıca mektepler her sene mutad olan 
tatili yapa~aklardır. 23 Nisan Bayramı 
münasebetiyle kara ve deniz ru:ıkil va
sıtaları munzam seferli tarifeler tatbik 
edeceklerdir • 

Hakimiyeti Milliye bayramı müna -
aebetiyle resmi daireler yarın öğleden 
sonra tatil yapacaklardır ı 

Bira sarfiyatı 
Bomonti ortadan kal

kınca artmaya 
başladı 

Devlet ziraat i§letlemcleri kurumu 
memlekette bira istihlakinin artması 
ve bu suretle dünyanın en iyi bira ar
pasını yetiştiren memleketimizde arpa 
istihsalinin yilksclmesini temin için 
mühim kararlar almış ve bu kararla
n tatbika. başlamıştır. Bu kararların 
başında. bira fiyatlarının ucw:latılmıı
SI gelmektedir. 

Ankara. bira fabrikasının açılmasın 
dan evvel §imendifer hattından uzak 
olan vilayetlerde biranın şişesi dok
san .kurµşa kadar satılmakta iken bu 
gün memleketin her yer inde bira ayni 
fiyata ve şişesi 30 kuruşa satılmakta
dır. Bundan başka şimdiye kadar mu
vasala vesaiti noksan olan birçok 
yerde bira bulundurulmazken kuru
mun aldığı tedbirlerle en ücra. yerlere 
ka.dar bira sevkedilmektedir. Bunun 
neticesi olarak şimdiye kadar 22,000 
hektolit.z:e olan bira sarfiyatı bugün 
35,000 hektolitre çıkmıştır. Yakın bir 
za.mandn mhhr içki olan bira istihla
kinin 60,000 hektolitreye ~ılrmasmı 

temin edecek tedbirler alınmaktadır. 
Kurum, arpa ihracının artmlması

bakımından da faydalı tedbirler al
maktadır. Umumi harpten evvel arpa 
ihracatımız 1911 senesinde 120 bin 
ton, 1912 senesinde de 192 bin ton ve 
1913 de 114 bin ton iken 930 senesin
de 3,600 tona düşmüştür. 

Memleketimizin birçok mıntakalan 
bilhassa Ankara, Eskişehir, Afyon ve 
Ut;;ak vilayetinin birçok mahalleri 
dünyanın en iyi arpasmr yetiştirmek
tedir. Kurum bilhassa bu mmta.ka
larda arpa ekiminin artırılmasını teır 
vik edecektir. 

Şişhane facia
sında karar 

Vatman iki sene hap 
se mabkt\m oldu 

iki sene evvel, Şişhane ycl<uşunda 
vukubularak Tramvay Şirketi müfettiJ
lerinden Niyaz~ kontrol İsa.mil, Zühtil 

• ve Mehmet admda dört kişinin ölümü. 
ne ve bir çok kimselerin yaralanmasına 
sebep olan tramvay kazasının ağır ce
zada görülen duruşması dün bitirilmig
tir • 

Vatman Fahreddin, Tramvay Şirke
ti atelyesiride çalışan Numan Hasan 
ve tesviyeci İsmail tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölümlere sebebiyet vermek. 
ten suçlu idiler. 

Tramvay Şirketi de mes'ulü bilmal 
sıfatiyle suçlu bulunuyordu. Mahkeme
nin verdiği kararar göre, vatman Ftıh
rettin 2 sene müddetle hapis ve 200 li
ra da ağrr para cezasına mah1:fun ol
muştur. 

Ayrıca yaralı Habibin 17 gün hasta 
yatmesına sebep olduğundan kendisine 
250 lira manevi zarar verecektir. 13 gün 
hasta yattıktan sonra ölen diğer yarolr 
Mchmedin mirasçılarına da Tramvay 
Şirketi 500 lira ödeyecektir. 
Diğer davacılar hukuk mahkemesin. 

de Tramvay Şirketi aleyhine tazminat 
davası açtıklarım mahkemeye bildirmi§ 
ve haklarından ferağat etmiş oldukta -
nndan onlar hakkında mahkeme bir ka
rar vermemiştir. 

Suçlulardan Numan Hasan ve te&vi· 
yeci Ismail bcraet karan almışlardır. 

Hariciye Vekili 
Mısır seyahati 
etrafında izahat 

verdi 
Ankara, 20 (A.A.) - C. H. P. B. 

M. H. Gurupu diln 19 - 4 - 1938 
Trabzon Saylavı Hasan Sakanın baş
kanlığında toplandı. 

KilrsUyo gelen Doktor Aras, iki 
memleket arasındaki bağlılığın bir 
tczahUrU olmak üzere Mısıra yaptığı 
soya hat etrafında izahat verdi. 

Mısırda ikameti .esnasında TUrk 
milletine ve onun şefine karşı Mısır 
mllletinin ve ricalinin gösterdikleri 
muhabbe t ve yUksck tezahuratı be
yan ederken Gurup Umum Heyeti 

Mısır mlllctlne ve kralına karşı sn- ı 
rekll alkışlarla memnuniyetini gös
terdi. 

Avdetinde Berut yolu ile gelmiş 

21 NiSAN - 1938 

•Bu akşam SARAY Sineması ~ 

• 

Sinemanın en ihtiıamlı yıldızı 

JOAN CRA:W FORD 'a 
FRANCHOT TONE ve 

ROBERT YOUNG 
ile beraber son çcvirdildcri 

-~Meçhul 
~) Kadın 

Fransızca eözlü filminde 
takdim edecektir. 

Mevzuu, her kixlrn hulyaamın hakikat 
olması arrusudur. 

ilaveten: FOX JURNAL dünya ha\'lldilleri 

................................... 
LA TOSCA.. SCHUBERT'in SERENADI .• LA HABANERA 

§adalan, altın 
ve tatlı sesli GRACE MOORE' un 

CARY GRANT ile beraber çcvirldiği Fransızca aözlii 

Yalnız senin için 
Parlak komedi filminde taıanni ve 

SAKARYA büy~!~~=ti~:»~~~edir 

Halayda seçimi 
kontrol heyeti 

Dün Cenevreden şehrimize 
gelerek Hataya hareket etti 

Hatay intiha batını kontrol etmek karrer olan fntJhabaU kontrol etmek 
uzere Mllletler Cemiyeti tarafından Uzere Hataya gidiyoruz. Dillyorsu
seçilmiJ olan heyet, dün ela-- nuz kt, Hatay lçln evvelce btr seclm 
presle Ccnevreden şehrimize gelilllş nizamnamesi tanzim edilmlştt. Fa
ve Sirkeciden motörle Haydarpaşa- ka.t bll,A.hare Tilrk hükümetl bu nt
ya gecerek Toros eksprestyle Hata- zamnementn gerek tertip tarZlJla, 
ya hareket etmiştir. gerekse metnine mlltealUk bazı esas. 

Heyet 22 kişiden mürekkeptir. RI- h noktnlara itirazda bulunmuştu. 
yasetinde hviçreli Roje Şekrota Bunun nzerine mesele yeniden Mtl-
bulunmaktadır. letler Cemiyeti konseyinde tetkik e-

Heyet Reisi Şckrota., dün tabah dllerek TUrk bUktmetlnln noktal na. 
hareketinden evvel kendisiyle görü- zarı haklı görUlmUş ve TUrklye ne 
şen gazetecilere, şunları söylemiş- Fransa murahhaslarının lşUraklyle 
tir: teşekkül eden bir komisyonda yenl 

"- Haziran sonunda bitmesi mu- bir nizamname hazırlanarak itirazı 

• Çekoslovakya, 21 nisan 1918 de İtal
yan hükumeti ije Çekoslovakya millt kon
seyi arasında Hoınada imza edilen muka
vcJe ile bir gerçek haline gelmi$ olan Çek 
ordusu teşkilatının 20 inci yıldönümilnll 
kutlamaktadır. 

• BELÇIKAUA orta elçfök milsteşarı 
Reydlklt. Belı;ikanın Moskova orta elcili· 
~ine tayin edilmiştir. Orta elçi Lötelyo 
Belçikanın Parls elçiliğine tayin edilecek
tir. 
* Yunan gazeteleri, Türkiye elcisi Ru· 

şen Eşref Onaydının 16 nisanda Rot.•~ 
klüpte şerefine '\"erilen ıiyafctte sö)·lerlıAı 
nutku uzun uzadıya mevzuubahs etmekte 
ve bilhassa iki memleketin uzun müşterek 
hayatından dolıan fikri karabet ve müşte· 
rck mukaddernıına istinat eden Türk -
Yunan dostluğuna ait olan kısım Qzerlnde 
dıım1nkt11dır. 

ı;ı tskon•anın doAu eenubundnkl bir ma
dende üzerinde on kiiçük vagon bulunan 
bir h ava kablosu kopmuş ve ngonlor boş· 
Ju~a dlişmüşlilr. Dört işçi ölmüş. bir kısmı 
oAır olmak üzere 22 i'id yaralanmıştır. 

• Sovyetlcr birlijti "'e Fin!Anctlya hfiklı· 
metleri arasında Finldndlyanın Lenlnırad 
konsoloslu~unun pek yakın bir istikbalde 
kapatılması hu~usunda bir anlaşmaya n
rılmıştır. 

• Fransada J.!yon tayyare karargtıhın· 
dan biı· bombardıman tayyaresi dün sabah 
yere düşerek p:ırcnlanmıştır. !cinde bu
lunan beş kişi ölmüştür. 

• Arap Acldifna gazetesinin :razdı~ına 
söre son yahııdi mevkunnr da Akkd kam
pını terketmişlerdir. Şimdi orada ancak 
birkaç yfiz Ar:ıp mevkufu kalmı'jlır, Bina· 
enııleyh Arnpların da tabliye edildi~! ha· 
heri teeyyüt etmemiştir. 

ve orada Fransız Alt komlserlyle glS
rUşmUş olan Dol tor Aras, Beruttan 
Ye Trablua Şamdan ve Halepten ge
çerken balkın, Şefimiz Atatnrk'e ve 
TUrklyeye karşı izhar ettikleri ve bi
zim duygularımızın bir makesl olan 
de rin muhabbet alAkasınr anlatır

ken Gurup Umumt Heyetinin çok 
mUtehassis olduğu herkesin yUziln
den bclll oluyordu. 

mucip olan noktalardan bazıları ta
dil ve bazıları ise tamamen değişti
rilmişti. 

Şimdi intihabat bu yeni nizamna
menin şartları dahilinde cereyan e
decektir. Hataya, muv:ısala.t eder 
etmez, intihabat hazırlıklarlle meş
gul olacağız. Nizamname evvelce 
Fransa tarafından Hataydakl ma
kamlarına blldlrlldiğlne gl5re, Fran-
11z memurlarının bize yardım ede
ceklerini Umit ediyoruz." 

"Taymls,, gazetesi 
Berllode toplattırıldı 

Berlin. 21 - İngilizce ''Taymis,, gaze. 
tesinin çarşamba günkü sayısı polis tara
fından burada toplattınlmı~tır. Gazete-
nin bu nüshasında, eski ordu ba~u.man
danı general Friçin geçenlerde azledildik 

ten sonra, bugiln tekrar vazifesine iade 
edileceği yazılıyordu. 

Çocuğu seviyomnız çocuk hafta... 
smda ona yardım ediniz. 

Çocuk bir cihandır. Vatan çocu.klL 
rm, çocuk vatanmdır. Onla.rı vatan 
kadar sevgili tutunuz. 

GUrbUz çocuklar kuvvetli neeil ve 
milletin saadetli atisin.i gösterir. 
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HA~~R'Un zaıt»ıta romanı 

Odama döndü:: va~~tkapın~n. ~@O~~(® lbÜIF ~@llfillYJlfil. 
önünde birdenbire bir gotg e beıırdı Kıtabcı, ıçınde bulunduqumuz havaqı 

-4-
'Bir kaç saniye kadar bu şeytan kızı 

süzdükten sonra: 
- OrC)ya ne yapmak için gittiğimi 

size söylemiyeceğim. Orada b:lki dS, 
Karşımda oturan ve hırsından tırnak

larını koparün kız bu sözlerini büyük 
bir sabırsızlıkla dinliyordu.. 

- O halde bana lQtfen kim olduğunu-
zu açıkça söyleyiniz! .. 

Kızın bu baJi adeta hoşuma gidiyor-

du. Onu dahct fazla y9rmaktan zevk 
duyuyordum. 

- Canım, kim olduğumu niçin bu 
kadar merak ediyorsunuz? Ben kim o
lursam olayım! Belki bir Avustralyalı, 

bir İrlandalı ve yahut ta bir enubt Ame
rikalıyım .• Bunlardan size ne?. - dedim. 

Kızcağız bitkin bir hale gelmişti. 

- Ne olursanız olunuz.. Doğrusu 
ldaha fazla kendimi yoramam. Canxnız 
isterse söyleyiniz .. 

Fakat, ben onu daha kızdırmağa 
doyıruımıştım: 

- Ben sizi Broks kollejindcn tanıyo
rum, dedim. 

Şairane bir tarz3a ilhc ettim: 
- Ah eski dostum ı - dedim .. Galiba 

beraber yaptığımız tenis partilerini u
nuttunw:.. ı 928 de siz de oraya aıksık 
devam etmiyor muydunuz?. 

Hayret edercesine : 
- Evet, dedi •• 1928 de oranın bütün 

müsamerelerine işirak etmi§tim.. 
'S':tatine baktı: 
- Artık vakit eeldi, - dedi. - Fakat 

size tehlikeli ve korkunç anlar yap
makta olduğumuzu tekrar hatırlatmak 

isterim. Nasıl? Siz böyle bir tehlikeyi 
önliycbtlecck kadar kuvvetli misiniz ? 

Kızcağızın bu suali çok tuhafmıa git

mişti.. Derhal: 
- Eh 1 Gücüm yettiği kaıdar 1 Her 

görünen armut yenmez .. 

Genç kız gitmek üzere ayağa lGiılktı .. 
Kendisini koridorun nihayetine kadar 
teşyi ettim. Mcrdivenerden incrl..en : 

- İsminizi rica edebilir miyim? 

Cevap verdi: 

- Muryel Hağt .. 
Teşekkür ettim. Odama döndüğüm va. 
kit kapının önünde birdenbire bir göl
ge belirdi., 

Bu katil başlı adamdı .• Yani, bir gün 
evvelisi gece yansı Estcrel sayfiyesin
de bir ormandan alınış olduğum nıeçltul 
yolcunun ta kendisi idi. 

Katil başlı adam 
Bu adam benimle karşılaşınca, bir

denbire: 
- Sizi rahatsız ediyorum, değil ı:ni? 

.. dedi. • 

Ve cevabımı beklemeden odar.ın y
pısından daldı. Soğukkanlılığııll! muba
f amı ederek onu takip ettim.. 

Serbest hareketliydi .. Sanki oıdanın 
aahibi kendisiydi. Bana döndü: 

- Buyurunuz, oturunuz .. - dedi. 
- Mlisaade ediniz de giyineyim, • di· 

ye cevap verdim. 

Hala banyo kıyafeti ile bulunuyor
dum .... 

Bir müddet sonra, bir pijema giye

rek içeri girdiğim vakit onun açık •dU· 
ran bir valizimin içindeki eşycları ka
rıştırdığını gördiim. Beni görünce başı
nı kaldırdı. 

- Rahatsız olmayınız 1 c1ct1im.. O
turduğu yerden bir parçacık knnıldadı. 
Sonra: 

- Demek matmazel Hağ sizin arka· 
daıınız ha?. 

- Şimdiye kc-.dnr değildi. Fakat, bu
gün dost olmak için gelmiş, dedim. 

Katll 1-aılı adam. bu &azleri ile sanki 
benimle al:ıy etmek istiyordu. llive et-
tim: 

- Ne demek istedi.finizi anlayamı-

ycrum .• Hağ benim çocukluktan arka

daşımdır •• 
_ Yar Demek onun için ayrılırken 

ismini sordunuz? .• 
Onun bu sözlerinden bütün konuş

m3tl'ltzı dinlediği neticesine •ıardnn. 
Cevap ve?ldim: 
_ Çok iyi takdir edersiniz: ki, dedim, 

tcadmlar daima hakiki adlarını gider
ler Doğrusunu söylemezler de onun için 

sordum. 
Faraı kadar geni§ ve kulaklarına va

ran ağzını açarak efildü: 

- O halde beni de bağıılaymız, de-
di. Yalnız. isimlerini gizliyenJer kadın
lar değillerdir. Ben de dün size, mUfet 
ti§ Deston olduğumu aöylemiıtim. Fa
kat, benim bu tekilde hareket etmemin 
bazı makul sebepleri vardır. Fakat, size 
bunkırr sCiyleyemiyeceğim. Sizi rahatsız 
etmekten maksadrm, dün geceki göster 
mi§ olduğunuz: insaniyetini.ıe teıekkür 
dür. Siz olmamıı olsaydmız bir tavşan 
gibi yere ıerilmiJ bulunacaktım. Ben
den her istediğiniz yaromıı göreceksi
niz. Beni bulmak istedğiniz vakit Jan 
le Pendeki, Astro banna geliniz. Ora~ 
da, herhangi bir garsona Onesima Kar'ı 
istiyorum dediniz mi derhal sizi yanı
ma getrirler .• 

Geniş omuzlarmı sallayarak kapıya 

doğru ilerledi. Süratle bir kere daha 
dönüp baktıktan &anra: 

- Siz Lord S~oru tanıyor musu· 
nuz? Hayır mı? O halde ''Kızıl Mina,, 
ptosuna giderken bir zırh gömlek ei
yinb. Ve tabaneaıuzı cebinıze koymak 
suretile hayatını%J aigorta edinir. de
di. 

Katil başlı edamın gitmesi üzerine 
epey zaman geçmişti. Ben bAla otur
duğum köşede derin derin düşilnUyor

dum. 
Derhal bavullarımdan birisini yanı

ma çekerek otomatik kilidine bastım. 
Bunun içinde sapı kiremit renginde bir 

bıçağım, ve bir de tabancam vardı. 
Bunlar, ezeldenberi her gittiğim yerde 

arkadaşlığımı yapan silAhlardı. Bunla
rın her ikisini de pijamamın cebine yer 

leştirerck tuvalet odama gittim. Smo
kinimi giymi§tim. Gece yansı Monte 
Kartonun "Sporting., klilbündcn ya· 

nımda yüzleri 1ngilize bcnziycn iki kiti 
ile birlikte çıkıyordum. Biri diğerine: 

_ Aziz dostum Duğlas. diyordu. 
Buyurun son duble biralanmm içelim. 

Diğeri teıckkür ederek: 
_ tştahamm yarma aaklasak daha 

iyi ollT'"'" mı? Bu akpm çok yorgunum, 
bütün gün, demir gibi bir adam olan 
Lord Senmor ile golf oynadım, diyor-

du. 
Derhal kulaklarımı kabarttım, ve on-

ları daha dikkatli dinledim. Sonra dö-

nerek: 
_ Affedersiniz, dedim. Ben de yann 

Lorda davetliyim, hem de birkaç gUn 
için .• Ingiliz, beni §ilpM dolu bir ba· 

ktşla süzdü: 
_ Siz: Lordu tanıyor musunuz? .. 

dcıdi. . 
_Hayır! TanrtnJ}'orum. Ukin, ye-

ğ i tarafından davet edildim. Nasıl bir 
en t 'liz 

adamdır, bu Lord? ngı : " . . 
_Oh sorar mııınız? Çok liitif.ecı ve 

nüktedan bir adamdır. Ukin .• dıyerek 

durakladı. 
_ Ukin mi? dediniz? • 
- Yokl Bununla bir §eyı ka-:tctmek 

d
. Ç k eempatik. Hogunuza 

isttme un. 
0 1 

gideceğini Umit ediyoruın: 
Bu muhavcremi.z UstUnden yanm 

. ti Nis Jimamnın nbtmu 
saat geçınış. . A barnr stop ettim. 
üzerinde idım. ra 

d. }edikten &?tlra, ara-
Biraı etrafımı ın bu 

bamı bahriyelile:in :~:~~::;ıyo~ 
tunduğu yere doğnl r k b"ır dilkkanm 

.. 'nde u a bulvcın uzcrı 
.. ünde frenleri sıktım. T on (Devalflt TJ(lf' ,, 

nesiminin dışında qaşaqan adamdır. 
IEll kaDem tutan Tüır~ mlt:Iınevveırn, ~D~aı~~oDo@omıza 

DılAklm olan satııafOaıır cesırnarffo ~n!nllfllDyetnne 

BüyUk Millet Meclisinde, evvelki 
gün, bir kanun layihası muza.kere e
dilirken saylav Hüsnü Kital>cmm söy
lediği sözlerden bir kısmı Uı.erinde e
hemmiyetle durmak istiyorum. Zira 
bu sözler bize neşriyat hayatımızın 

bazı hakikatlerini söylemek fırsatını 
vermiş bulunuyor. 

Bahsettiğim kanun l~yihası ile, 
''gUmrilk resimleri hakkında icra Ye. 
killeri heyetince muht.elil tarihlerde 
almmıo olan kararların tudlkı,, istil. 
zam ediliyordu. Meclis IU anda. bu la· 
yihayı kanunlaştırmış bulunmaktadır 
ki, bu hal ile tasdik edilmiş sayılan 
kararlardan biri; 

"Gazet.elerin ve kültür bakanlığı ta. 
rafından resmt Jdtab listesine ithal e
dilen mekt.ep kitapla.rmm basılmasına 
mahsus klğrtlarla diğer nevi klğrtl&. 
ra.,. 

Ve bir diğeri; 
"Matbuat umum müdürlüğü tan?.· 

fmdan Almanyada ba&tmlan fotoğ • 
raflı Türkiye adlı albilmden memleket 
dahilinde tevzi edilmek ür.ere getirile. 
cek 5000 taneye,, 

Ait bulunuyor. 
Saylav HllaııU IütabcI. "guete; 

mecmua ve mektep kitapları için kul
lanılacak k!ğrtlardan alman gilmrük 
:resminin indirllmeainl pek yerinde 
bulduğunu ve bu gUmrUk azaltılmaSI. 
nm diğer kitab kftğrtlarma da teşmil 
edilmesinin doğru olacağım, böyle 
bir hareketin memleket içinde geniş 
mikyasta kültür yayınıma yardım &

deceğini,, söylemi§ ve illve etmie: 
.. - Matbuat umum müdilrlUğü ta

rafından memleketimizi tanıtmak için 
tertip edilen "FotoğTafla TürkJye,, 
gü:.eJ. bir eserdJr. Bu teşebbUslerin t.e
vali etmesi şayanı arzudur. Ancak bu. 
nun kendi vasıtalarmuzla, kendi var. 
lıklarımızla. temini memnuniyetimiz! 
bir kat daha arttıracaktır.,, 

Bu iki meseleyi ben f3yle mütalea 
etmekteyim: 

1 - Gazete, mecmua ve kitab için 
kullanılacak k~ğıtlardan alınan gil.m· 
rilk, gelir tarafı çevik sıçrayı§larla 
yükselen bUtçemlWı kolaylıkla mtls. 
tağnl kalacağı rakamlarda. dola§mak
tadrr. Bu nevi klğrtlara konulan 
gümrük resimlerinde iç endüstriyi ko
ruma hedefi de olmadığına göre, bu 
nevi kAğıtlardan gUmrük resmi alma.. 
nm "alma~akta.n elbette ~kın olan 
zararları,, nı ortadan ta.mamiyle kal. 
drrmak doğru olur. Bununla beraber 
"bu tqkm zararlar., hakkmda Ordu 
saylavı İhsan Tokgözün f:eehislerine 
iştirak edememekteyiz. Zira muhte
rem geyb eöyle buyuruyorlar: 
"- Ben bu sanat içinde 50 yıldır 

bulunuyorum. Şimdiye kadar ilmin ve 
edeblyatm bu kadar ~i kaldığını 

görmedim desem yeridir. Bunun başlı. 
ca salkı klğıdm pahalı olmasıdır.,, 

Bu sözleri meclisin resmt zabıtla -
rmdan almış bulunmuyoruz. Kimbl
lir? Belki de gazet.elerfn Ankara mu
habirleri zabıttan hul!sa ederlerken 
muhterem n~ir ve muharririn sözle.. 
r1n1 esasındaki manadan pek uza.klq. 
tırarak böyle f ecl bir eekle sokmuş 
bulunuyorlar. Zira değil mütehassıs
lar, memleket fikriyatiyle §Öyle böyle 
bir teması olanlar bile, ilmin ve ede. 
blyatm bugilnkU halini son elli yılın 
hiçbir gUnünde geri bulmamakta mUt
tehittirler. Ortada akaıyan taraf bu 
değildir. Yaynnm, eskisine göre nis
petsiz derecede arttığı halde, yine ha· 
kikt ihtiyaca cevab veremiyecek dere.. 

ıayık değDIC!Dıra 
Yazan: Nizarnettin Nazif 

cede az oluşudur. Bu:;Unkü asgari ya· 
ymı yünün nz.amt rakamlarının mut. 
laka UstUndcdir. 

Dünkü kitapçı ve dünkü gazeteci, 
mecmuacı bastıklarını bilir misiniz 
nerelere kadar gönderirdi? 

1-lraka. 
2 - Arnavutluğa. 
3 - Bulga.rlst.nna. 
4 - Romanyaya.. 

5 - Kınına. 
6 - Buharaya, Hayvaya. 
7 - Azerbaycana. 
8 - Suriyeye. 
lkdam. sahibi Ahmet Cevdet mer. 

hum, bana eski bayilerinin bir listesi
ni göstermişti, hayret etmiştim. İk
dam gazete.sinin Kınındaki satışı Uç 
hinden aşağı hiç düşmemişti. Azer
ba.ycana yalnız İkdamdan dört bin 
küsur gidiyordu. Bu kadar gazete sa.. 
trlan yerde kitab sürillmez mi? Elbet. 
te sürillUyordu. Ruşen Eşref umumi 
harb yılJarında Azerbaycanda yüzler
ce ev gezmiş ve hepsinde !stanbulda 
basılm13 kitablarla dolu kütüphaneler 
bulmU§lur. İşte Ahmet İhsanın dev • 
rindeki bu müşteriler şimdi kalma
mıştır. Ve Babz~linin btitün "mahsu
ıau,, aadeoe 778,000 kilometre mu
rabbaı bir sahada yayılmaktadır ve 
ancak 18,5 milyon Türkiyeli istihlak 
etmektedir. Hem de eski ucuzluğa 

mukabil pek pahalıya alarak ve milel. 
lif eski devirde a.ldığmdan çok azıyla 
kanaate zorlanarak. 

Ben kUltür yayımına ket vuranla. • 
rm b~ında gUmrUklü klğıdı bulanlar
dan değilim. Kağıttan gümrilğün ta. 
m.anıiyle kaldınlmasmı temenni eden
lerin başında bulunduğum halde. 

Zoraki bir kUltUr yayımına kalkı§
maya sebeb yok. Killtilr yayımının 

''ihtiyaca tekabill edebilmesi için,, asıl 
ıslahı icab eden şey kitapçılrğımıza 
hlkim olan zihniyettir. Kitapçı çalış
mıyor değil. Fakat içinde bulunduğu_ 
muz havayı neslmtnln, o, dı§mdachr. 

li{tjJJ[t~J 
lstanbul Radyosu 

21 NiSAN - 1938 PERSE~IIlE 
18,30 konrerans, 23 nisan çocuk hartası, 

u b:ıyramı, milnasebetile cocuk esirgeme 
kurumu namına doktor S:ılim Ahmet met-. 
rOk çocuklar tarföine bir nazur. ve çocuk 
himayesi, 18,45 şişli halked gösteril kolu 
tarafından Abdfilhak Hamldin (Eşheri), 
19,15 Plakla dans musikisi, 19,30 spor mu
sahabeleri, Eşref Şefik, 19,55 Borsa haber
leri, 20 Sadi Hoşscs ve arkadaşlan tarafın 
dan Türk mu!>lkisl TC hnJk şarkıları, 20,45 
Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev, 21 Radife ve arkndaşlnn 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(saat ayarı), 21,45 orkestra, 22,15 ajans 
haberleri, 22,80 pilikla sololar. opera ve 
operet parç.aları, 22,50 son haberler ve 
ertesi gilnün prorıramı, 28 son. 
BÜ KREŞ: 

Pukalya dolayısile neşriyat yapılmıya. 
r.aktır. 

DUD.1PEŞTE: 

18,30 oper:ı orkestrasının kon!>eri, 20 
sigan orkestrası, 21 varyete, 22,15 müzik, 
23,05 pUikla dans havaları, 24,15 slgan or
kestrası, 

BERLIN: 
18 piyano konseri, 11> plakla üvcrtfirler, 

ve valsler, 20,10 Moıarın plı'iklan, 21 ar. 
yete konseri, 23,SO halk havalan ve hafif 
mfizik. 
ROMA: 

18,15 piyano konseri, 20,SO plAJ.c, 21,20 
ham mQılk, 21,30 pJAk, 22 temsil nakli, 
23,30 cazbant, 
VARŞOVA: 

18,15 ı:ırkılı konser, 21 senfonik konser, 
23 konservatuvardan nakiL 

O bu işi sadece bir alış\•eriş o.ddcdi • 
yor. Ve asıl felfiket bunu esnafça bir 
alı§veriş addetmesidir. Biz.im kitapçı
hğımızın tacir zihniyetine, elastik ka. 
fayla ve atletik bir bUnye ile çalışan, 
riski göze alan ileri zihniyetli tacire 
ihtiyacımız vardır. Türk mütefekkiri, 
Türk muharriri, Türk §3.irl, eli kalem 
tutan Tilrk münevveri, kitapçıl.ığnnıza. 
hfildm olan sahaflar esnafı zihniyeti
ne layık değildir. Zeka!arımızm ve ya
ratma kabiliyet!erimizin istismarına. 

imkan bu!malıyız. Ne garibdirl Her 
diyarda münevver istismara isyan e
decek bir hale girmi§tir, bime ise mU
nevverln azabı istismar edilememesi 
ile hul~sa olunabilir. 

Piyes mUelJifinin, hikayecinin, ro. 
mancmm kafasında mevzuun, alimin 
kafasında bilginin, §airin kaf asmda. 
ilhamın bir ur gibi azab verdiği diya
rı gösterebilir misiniz? Herhangi bir 
coğrafi nokta tızerinde dilştlııen bir 
dimağ, mevzu için ancak bir rahim va. 
zif esinl görür. Mevzu tekemmfil etti
ği giin tekevvün eder. Hikaye olur, 
roman olur, piyes olur, bilgi ve fikir 
eseri olur ve kitapçının camekfuıına. 
konur, bizde birçok yüksek istidatla
rm, hastanelere mU.racaat edip, dok
torlara; 

- Allahmızı severseniz beynimde 
bir ameliyat yapıp eu mevzudan, bu 
ilhamdan beni kurtarımz! 

Diyecekleri gün hani neredeyse ge. 
llp çataca.ktrr. 

İşte aziz dostum ve üstadım Ahmet 
Ihsan, manzaramız budur. 

Gclelim saylav HUsnll Kitapçnim 
temas ettiği ikinci noktaya: 

Matbuat umum mlidürlilğüniln bas. 
tırdığı eser güzel. Gilzcl ama, niçin 
kendi imkfuılnnmızla meydana gel • 
mlı:J değil? 

Cevab verelim: 

Biz tabı sahasında asla mUteva.z:ı 
görünmeye mabkfun edilecek b1r mil. 
let değiliz. Güzeli, dalma en güzeli, 
en faydalıyı yapmak isteriz ve yapa
biliriz de. "Fotoğrafla Türkiye" nln 

Almanyada basılmasında bir kabahat 
vardır. Fakat bunu matbuat umum 
müdürlüğüne değil, devlet matbaasmr 
kuranlara yüklemek llzmıdrr. Devlet 
matbaamızı kurarken biz ekonomi nıi 
yaptık? asla ... Bu nevi bir müessese 

için, ne gibi fedakarlıklar yapılabi • 
lirse hepsini yapmayı göze alarak ça
lıştık. Fakat günUn birinde bu matbaa 
bir •'Fotoğrafla Türkiye" yi basarna. 
dı. 

Neden? 

Çünkiı diftnık makine!i yoktu. 
Kaça satılıyor bir dlftruk makine. 

si? 
En daniskası kırk bin lira- Yani 

dört entertip makinesi kıymetinde. 
Niçin a.lmmamıe? 
Zira faydasını bilen, ..anlıya.n yok, 

zira· en milhim hatala.nnm:daıı biti 
düne kadar bilenlere danışm.am.1.ktı ve 
bilenleri hep hudutlarımızın drşmd& 

aradık. 

Nizamettin NAZiF 

Yeni Neşriyat: 

Futbol 
Bu haftadan itibaren lstanbulda Fut

bol isimli yeni bir spor mecmuası ('Ikma 
ğa başlamı§tır. Bir~ taruiunış spo:-cu
lann yazılarını ihtiva eden ,.e Sami ı:a. 
rayelin sahibi bulunduğu bu mecrnuay;; 
µzun ömürler dileriz. · 



Amerikalılar dünyanın en lyl ilimlerini 
yapıyorlar ve, Fransız slnemacılığının 
biraz tekAmOIOne rağmen, daha uzun 

müddet rakipsiz kalacaklardır. 
-50-

Birdenbire, heyecanlı bir hadise vu
kubuluyor. Çiftler duruyor, eller ka.. 
dehlcri masaya bırakıyor, müki.le • 
meler, kahkahalar kesiliyor. beyaz 
krepdö§in elbise giymiş olan bir kadm 
içeriye girmişti. Bu, zavallı Talbergin 
dul karısı olan Norma Şirerdir. Koca
sının öldüğü bir buçuk senedenberi, 
ilk defadır böyle bir yere çıkıyor. On 
sekiz ay müddetle o, ıstırabın ve hatı
raya. sadakatin kalpleri sızlatan bir 
timsali gibiydi. Holivud bu .sembolle 
müteheyyiçti ve şimdi de, ~nun bun. 
dan vazgeçtiğini görünce, şaşırıyor. 

Her şeyi, dünyanın bütün rekorla. 
nnı, bütün m~salleri görmek istiyen, 
bunun müptel!sı olan Holivud, bir 
türlü teskin edilmiyen dulunu tekrar 
görmek istiyordu. ÇUnkü bu nihayet 
siz ıstırab, bu trajik timsal ona, Tal
berg'e layık yegine abide gibi görü-
nüyordu. . 

Norma, çehresi sararmış, mütehey. 
yiç bir halde, gülümsememeye çalışı. 
yor, kendisine uzatılan şampanya ka· 
dehini alıyor. Caz çok CO§kun bir ha· 
va çalmaya başlıyor. Herkes 11ilkinL 
yor, zihnindeki hayaletten kurtulu
yor, kahkahalar yeniden yükseliyor, 
şampanya şişelerinin mantarları. sı~ -
rıyor. 

Talberg ikinci defa ölmüştür. 
Gece bitmek üzeredir. Yerlerde, en 

iyi cinsten bin şampanya §işesinin ki. 
da\Tası sürükleniyor. Her çalılıkta bir 
elbisenin gölgesi görünüyor. Bütün 
erkeklerin sağ omuzlarında pudra, 
plastronlarında dudak boyası var. 
Garsonlar çimenlikte uzanım§ olan 
vücutları silkiyorlar. 

Şarkta. sema soluyor. Bir çift bü. 
yük bir ciddiyetle havuza giriyor, be
Je kadar su içinde dansetmeye baı!ı -
yor. 

Yoldan, kamyoneti içinde geçen bir 
sütçü, atlas elbisesi ve pırıl pırıl ya. 
nan mücevherleri içinde sendeliyerek 
meçhul bir tehlikeden kaçan çıplak a
yaklı bir kadına raslıyor. Onun meş
hur bir yıldız olduğunu anlryor, tanı. 
yor, başını sallıyor, yere inerek onu 
kollarına alıyor. Yanma oturtuyor, 
düşmemesi için etrafına süt testileri. 
ni diziyor, ve çikletini çiğniyerek, H~ 
livuda doğru yollanıyor. 

HOLİVUDUN ESRARI 
Sabahtanberi "set" in bir köşesinde 

oturuyor, sessizce, Klarans Braur'un 
film çevirişini seyrediyorum. 

Bu adam dünyaıim en büyük sahne 
vazılarından biridir. En iyi yıldızlar 

onun emrindedir· ve istediği tahsisat 
ona bil§tereddild verilir. • Garbo, ile 
Şarl Buayenin lştirakiyle, Napolyon 
devrini anlatan "Valevska,, filmi o • 
nun eseridir. 

Bugün ise dahili harblere ait bir 
film çeviriyor. Dekor bir çiftliğin içi· 
ni temsil etmektedr. Sahne bir deli • 
kanlıyla babası arasında şiddetli bir 
münakaşadır. Bu rolleri yapanlar 
Cımmi Stevartla Valker Hustondur. 
Bu sahne çok mühimdir, çünkü aksi. 
yonu bağlıyor. 

Teknisyenlerle asistanlar iki saat 
müddetle ziyaları tanzim ve her eşya
nın yerini tesbit etmişler, aktörlere· 
provalar yaptırmışlardır. ''Plato,, da. 
yalnız bir tek adam kımıldamamış, 

hiçbir ~ey söylememişti. Bu, kır saç
lı, pembe yanaklı bir adamdır. Bir İcol
tuğa gömülmü~ ve başını sağ eline da· 
yamış bir halde düşünüyor. Bu, Kla. 
rans Braundur. 

Her şey hazırdır. Bir asistan baş. 
langıç emrini veriyor. Cimmi Stevart
la Valler Hu.ston rollerini yapıyorlar. 
Bitirdikleri zaman, herkes bir feY 
bekliyormuş gibi, etrafı on saniyelik 
deriD bir lllikflt kaplıyor. Aktörlerle 
teknisyenler Klaran5 Brauna bakı -
yorlar. O,·bir ı;cy söylemiyor. 

Birinci asistan bağırıyor: 
· - Bir defa daha.! 

Bunun üzerine sahne tekrar edili -
yor. Braun yine bir eeY söylemi~·or. 
Salıoe tekrar ediliyor. Nihayet dör -
dUncünün sonunda KlArans Braun ağ. 
zmı açarak sadece şöyle diyor: 

- Mersi klfidir. 
Işıklar derhal sönüyor ve teknis • 

yenler başka. bir dekora doğru koşu· 
yorlar. Burada. da her şey ayni şekil
de yapılacaktır. 

Mösyö Klarans Braun, çok değerli, 
çok büyük bir sahne vazııdır. Onun 
çevirdiği film, daha bitmeden meş • 
hur olur. "Metro" şirketi ona, senede 
beş yüz bin dolan boşu boşuna ver
miyor. 

Bu adamın sırrı nedir? 
Frank Loyd'u, Frank Havsk'ı, Fitz. 

moris'i, Corc Kukor'u, Ernst Liıbiç'i, 
Arkcmbo'yu, Villi Vayleri, Melvayn 
Lö Ruayı, Flamingi, ve Con Ford'u 
film çevirirlerken seyrettim. İçlerin • 
den bazıları Klfu-ans Braun kadar 
sessiz, diğerleri intizamsız, bazıları 
ciddi ve her şeyi ciddiye alan, diğer. 
leri müsamahakardılar. Onların mezi
yetlerindeki sırrı hiçbir zaman öğre
nemedim. Hatta diyebilirim ki A vru· 
pada gördilğilm sahne vazılarından 

birçokları daha zeki, daha. faal ve ak. 
törler üzerinde daha milessir görünü. 
yorlardı. 

Buna rağmen, Amerikalılar dünya
nın en f yi filmlerini yapıyorlar ve, 
Fransız sinemacılığının bariz tekamü
lüne rağmen, daha. uzun müddet ra
kipsiz kalacaklardır. · · 

Bu işte bir esrar var. (Bu sadece 
para meselesi değildir. Fransada. 20 
milyona berbat filmler yapıldığı ve 
lngilterede Hollvuddaki kadar para 
sarfedildiği halde çok fena neticeler 
alındığı sık sık görül Ur.) Bunda bir 
sır var ve bu sun meydana çıkarmak 
kolay bit- i§ değildir. 

ÜSTADLAR 
Sinemanın üstadları, evveHI. gayet 

tabit olarak maliyecilerdir. Bütün Ho· 
livudun paras"f iki ban.ka grupu te. 
m.in eder: Cianıni ve Rokfeller. Müş. 
kül~ta düşen bir eirkete bunlar der
hal milyonlarca. dolarlık yardımda bu
lunurlar. Fakat Ciyanini ve'ya Rok • 
fellerin kasasından para almak, istik· 
lfili ebediyyen kaybetmek demektir. 
Bundan başka bazı kumpanyaları da, 
Nevyorkun kuvvetli mali müesseseleri 
kontrol eder. Bir telef on şirketi Pa.. 
ra.muntun, bir sigorta §irketi de Met. 
ron~ sermayedarıdır. 

Büyük firma şeflerinin hemen hep· 
si musevidir. Başlıca. yardımcıları da 
öyle ..• "Paramunt" patronunun ismi 
Zükor, "Metro" nunkinin LUi B. Me
yer, ''Foks" unkinin Co Şenk, '"R. K. 
O.,, nunkinin de Spitz ve Bergmandır. 
Hepei de Holivuda muhacir olarak 
gelmişler ve servetleriyle enerji ve 
zekalariyle kazanmışlardır. Kültürle
ri gayet azdır. Fakat çah~kan ve iş· 

terini bilen adamlardır. Bir insanın 
tahayyül edebileceği her şeye, paraya, 
JÖ}lrete maliktirler ve bütün dünya • 
nm hayran kaldığı kadınlar onların 
ayaklan altında süriinürlcr. 

Fakat bu garib memlekette hiç kim. 
se tam manasiyle muvaffak olmuş 

sayılamaz. Hattfı, }>u söhretler bile, 
hayatlarının her anında, mevkilerini 
mütemadiyen müdafaa etmek mecbu
riyetindedirler. 

Size üç fasıllık bir hikaye anlata • 
cağım. 

Lfü B. Meyer, Holivuddak i'hüküm
dar" lann en e.skisi, en kudretHsidir. 
Kendisi ''Metro" yu idare ctmekted~r. 
ReisicUmbur Ruzveltle görüşmek iste· 
di mi, hiç bekletilmeden, derhal buzu. 
ra kabul edilir. Kendisile görüştüğüm 
gün, bana bllytlk bir gururla, Fransa 
reisicüm.hurunun, geçen sene Pariste, 
kendisine verdiği "Lejyon donör" ro. 
r.etfni göeterdf. 

'(Devamı var'T 

Zengin bir 
kadın kayboldu 

·ihtiyar Pırlanta, bütün para 
ve milcevheratmı ilstiinde 

taşıyordu 
Mersin, (Hususi) - Mahmudiye 

mahallesinde oturan Çerçi A vedia kı. 
' zr altmış yqında. Pırlanta. adında bir 

kadın beş gündenberi ortadan kay'bol· 
muştur. 

Pırlanta pazartesi sa.babı saat do -
kuzda oturduğu evden ıK>kağa çıkmış 
ve bir daha dönmemigtir. Bir gün eve 
gelmediği görülilnce komşuları tara • 
fından zabıtaya. haber verilmiş fakat 
büt~ araştırmalara rağmen nerede 
olduğu ve nereye gittiği anlaşılama • 
mıştır. 

Söylendiğine göre Pırlanta 40 altın 
kıymetinde menteşeli burma, altından 
yapılmış ve on beş altın kıymetinde 

uzun bir saat kordonu, bir elmas kil· 
pe, birkaç altın yüzük, albndan.yapıl· 

mış, altın kordonlu pantantif ve bü. 
tün kıymetli eıyasmı ~rinde taşır
mi§ ve seyyar kasa gibi kıymetli eş. 
yasmr Uzerinde taşnnamıdan kendisi. 

ne Pırlanta denirmi§. Mi\bimce bir 
servete sahip olan Pırlantanın yukar. 
da saydığımız altınlardan ba.şka üze. 

rinde milliim miktarda. parası da btı· 
lunduğu tahmin edilmekte ve bunlara 
tama. edilerek bir cinayete kurban 
gittiği sanılmaktadır. Araştırmalara 
ehemmiyetle devam ediliyor. 

Ebesizlik 
facialarından 
Bir kadın şebr~ 

getirilirken arabada 
doğuramadı, Hldtl 
Balıkesir, (.Hususi) - Geçenlerde 

Erdeğin yukarı yapıcı k'öyünde doğum 
yüzünden acıklı bir ölUm va.kası ol • 
muştur. 

Yuka.rıyapıcı köyünden Hüseyin 
karısı 20 ya§larında. kadar bulunan 

Fatma admdak! bir kadın doğum~ 
zı göstermiştir. Köyde ebe bulunmadı

ğından hamile kadm bir arabaya bin
dirilerek Bandırma memleket hasta. 
nesine götürülmek Uure yola çıkar:ıl. 
mıştır. 

Yolda kadınnı vaziyeti ağırlaşmış 

ve ÇO<:uk araba içinde yansı doğmuş 
bir vaziyete gelmiştir. Zavallı ananın 
s:hht vaziyeti gittikçe ağırlaşm13 ve 
nihayet Bandırmaya gelmeden yolda 
hayata. gözlerini yummuştur. 

Vakada bir kast olup olmadığı hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

ft NTSD1 - 1D3S' 
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Seyahat notları 

Altı yılın Afyonda 
yarattJğı ·mucize 

• istik IAl harbinden harap bir halde çı• 
kan Afyon bUgUn Garp şebi rlerindeo 
farkedllmez bir çehre .taşıyor 

. ~· .., ,. 

Afyon, (Hususi muhabiJimizden) 
- lnkılabınnzın kudretli vasıfların • 
dan biri de yapıcılık hareketleri tize • 
rinde gösterdiğimiz muvaffakıyettir. 
Türk çocuğunun, Türk köylüsünün e. 
zeıt kabiliyet ve yaratıcılığmı, ba§ı .. 1 
mm:lan yıkıp defettiğimlz bir sa.nt.Y. " 
devri, birkaç yüZ ısene için adeta in. ~ 
kfu- ettirmiş gibiydi. Bugün yeni ida. !!"'llfl•ııııll 
remizle o eski başarma. kudretimiz 
tekrar dirilmiştir. Yurdun hemen her 
yanında beliren inkişaf vaziyeti bi7.e 
anlatıyor ki, yokluktan varlık yarat· 
makta nihayetsiz kabiliyet tagıyan bir 
mlllelz. · 

.Afyonu ele alalım: imparatorlult 
devrinden tevarüs edilen geçmişin ' 
çirkin Afyonu, istiklal sava.§IllIIl so • 
nunda. sa,vaş bombalariyle kwllara 
bürünmüg, sonra da harabe haline 
gelmişti. Belki bir köyden daha ~ • 
bat halde onu idaresine alan yeni in· 
kılab hilkiımeti, milli ha_rbin en çetin 
hMiselerine §ahit olmuş olan bu tarL 
hl memlekete kudretli elini uzatınca 
va.ziyet değişti. Bugün Af yon garb şe. 
birlerinden asla f arkedilmez cazib 
bir çehre taşıyor. Afyonun bütün bu 
güzelliği son altı senelik imar hare • 
ketinden doğmuştur. Afyonun imarı 
için her §eyden evvel kudretli bir vali 
lazımdı. Bu ihtiyacı teşhis eden hükli
met oraya ehemmiyetiyle mütenasip 
bir idare amiri göndermekte gecikme. 
di. Afyonun imarı bu tayinden sonra 
başlamıştır. 

Ankarayı istisna edersek diyebiliriz 
ki, yurdun en çok himmet ve gayret. 
görmüş §ehirleri başında Af yon ge • 
lir. Şehri istasyona bağlıyan parkeli 
bulvar, Türkiyenin hiçbir şehrinde bu. 

..... ~ ... lajııl.liJ#{J 

Büyük gayretler sar/ederek Af yomı 
giizcllc§tirmC?JC muvaffak olan Yali 

Durm~ Evrendilck 
radaki kadar muazzam ve güzel de. 
ğildir. 

Vilayetin nihayet mütevazı denebl .. 
Jecek senelik bütçesinden ayrılan tah
sisatla yapılmış olan bu eseri bilhas. 
sa ecnebiler takdir ve hayretle anı .. 
yorlar. 

Yurtta imar faauveti 

Bu bulvar, Afyona ilk gelenlerin ee. 
hir hakkında müsait bir fikir edinl • 
vermelerine hemen imkan veriyor. Af· 
yonun el girmiş her yerini, istasyon 
bulvarıyla mukayese edecek kadar gü-' 
zel bulmak mümkündür. !Ik tesir ne 
ise son tesir belki biraz daha zengin.' 
dir. Şehrin çarşı kısmında belediye de 
oldukça çalışmı~tır. Büyük caddelerle 
bulvarları istisna etmek şa.rtiyle çar ... 
şı içindeki diğer parkeli muntazam 
caddeleri belediye yaptırmıştır. Fakat 
bu hareketi Afyonun heyeti umumiye. 
sindeki inkişafla ölçmek asla mümkiln 
olamaz. Çünkü bu işler belediyenin 
zayıf bütçeleriyle ba§arılacak halde 
değildi. Bu itibarla Afyonda ne gibi 
yenilik görülüyorsa anladım. ki vila • 
yetin himmetiyle vücut bulmuştur. 
Bir şehir kurmak, muazzam eserler 
vücuda getirmek·düşünülµt-se, milyon
ların işidir. Altı yıl gibi kısa bir za.. 
man içinde Afyondaki bu büyük inki. 
şaf cidden takdire layıktır. 

Maınıısa HaDk.evn genlşletUdn 

Manisa, (Hususi) - Manisada başarılan işler arasında parti ve halkevi bL 
nasınm büyütülmesi de sona ermek üzeredir. Genişletilen binanın harici kısım. 
tarı tamamen bitmiştir. Şimdi dahildeki bazı noksanların tamamlanmasına ça· 
lışılmaktadır. Yukarki resimde büyütülen Halkevinin bir kısmı görülmekte. 
dlr. · 

Konyaqa 
Çocuklarını mektebe 

yollamayan 
Babalardan para 

· cezası alındı 
Konya, (Hususi) - VilayetimJw 

ilk tahsil mecburiyeti hakkındaki ka. 
nun ehemmiyetle tatbik edilmektedir. 
Çocuklarını mektebe göndenniyen ve. 
liler cemlandınlmaktadır. Bu meyan· 
da mUteaddld ihtarlara rağmen tah. 
sil çağındaki çocuklarım mektebe gön .. 
dermiyen Sillenin Bilecik köyilnde do
kuz aile reisinden vilayet idare heyeti 
karariyle para cezası alınmı§trr. 
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Hayatı peri masallf!r!nı an.dı-
ran bir yıldız:· Lılı Pons 

Umuml harpte askeri blır Dılastallılaınıede hasta 
ban<ocuy~n. vaıraoo, hasta askeıruerıın uztorabını 
ıua 0 1 somanoarna oD<dhJı~u ka<dlar şarka· 

ç ar aD paın ~utma~a çaOışmıştı oaroa da uf/ ~. 

O, san' atını aşka tercih 
ed~qor 

Bilmem peri masallarını dinlemek. ! meşhur Metropolite:ı operasına mkU. • ı 
. . t etti o vakıt operanın or es. 

ten ho~alnır mısınız? Bugün sıze bır racaaef' • h Tulliyo Sera.fini idi. 
ı ta w • tra e ı me§ ur 

perı masalı an ıı cagım. G' U d burada çalıgı-
. M~hur tenor ıg e T . d' 

Bir nisn.n sabahı Akdeniz sahilleri. yordu. Bu büyük ~öhrctler Li ıyı ın: 
nin çamlat"la örtUlU gü7.cl köyünde Iediler. Pek beğendiler, 3 kAnunusanı 
orta halli bir ailenin kızı doğdu. Ço. 1931 de Lillnin ilk temsili yapm_ası 
cuğıı Alis ismini verdiler. KüçUk Alis· ke.rarla§tırıldı ve kız ilk konturatı ım· 

~ 

genç kız vardırt O da lier genç kız gi. 
bl hulyalarında yaşıyan ıııevlmll pren
ai bekliyordu. Nihayet gUnUn blrtnde 
a.radığını buldu. Bu adam ne Verter 
kadar güzeldi, ne de Romeo kadar 
gençti. Fakat genç kır.a emniyet veri

yordu. Bu KolUmbla orkeatra tefi 
Andre Kostelantezdi. 

in annesi ve babası musikiye çok me• zaladt. Sevgililer birlbirini 1935 yılı ikin. 
ta1 .. 1ydılar. Akşam yemeğinden sonra Bir gece içersinde Lili Pons meş. clkfi.nun ayında radyoda verdikleri bir 
baba keman çalar, anne de 15esiyle re- hur oldu. Dinleyiciler hayran hayarn 
fakat eedrdi. Bu sakin yuvada çalı. bu yeni yıldızı alkışl!dılar.. Birinci 
nan havalar alelftde musiki parçala. perde bittiği \•akit o, yalnız ~evyor~u 
rı değildi. Ayda yahut Truver çalınır- değil, bütün Amerikayı teshır etmış. 
dı. Çocuk ninni yerine bu parçaları ti. 
dinledi. Biraz büyüyünce oyunlarını Bu yüzden Lili Pons K~adadan 
bu makamlarla besteledi ve be§ yaşm· Arjanine kadar bütün Amerıka. kıt • 
dayken bir gUn kendi kendine piyano- asını aoıa1tı, her gittiği yerde ayni 
:nun başına geçti, ve annesinden çok mimiyctle karşılandı. Ayni alkışla· 
dinlediği bir havayı Lüsiyi çalmaya ;: topladı. HattA bir Amerik:ın gazete· 
başladı. O vakit babası karar verdi: si bu kız hakkında ~u cUrnleyl yazdı: 
''Bu kızın musikiye çok istidadı var, ''Fransa .A.riıerikaya La Fayeti ve 
Piyano öğretelim!,, ı · F Lili Ponsu g8nderdi. Onun çın ran· 

Bir 8€ne sonra. Alis mektebe başla· d sayı çok severiz.,, . 
ı. Okuyup yazmayı öğrenir öğrenmez Lili Pons Amcrikada tasavvur edı· 

defterine kargacık burgacık yaiısıyla rd B' k 
lemi'-•ecek kadar meşbu ur. ırço 

konserde tanıdılar. Evvela araların • 
da samimi bir dostluk kuruldu. Sonra 
Llli Pons tiyatrodan ainemaya. geç· 

meye karar verdi. Hollvutta. çalıtmak 
üzere bir mukavele imzaladı. Holh-ut& 
gitmek üzere Nevyorktan tayyare ile 

ayrılırken Kostelantczde tayyare mey. 
danmdaydı. Yıldızı uğurlarken: 

- Sizi görmek için her vakit Ho. 

li\-uda geleceğim ! 
Dedi. 

Orkestra ecfi sözilnU tuttu. Birkaç 

hafta sonra Holivuta tayyareyle git
ti. Lili tayyare meydanında onu bek
liyordu. O vakit §Cf kalbini yakan sır. Yazdığı cümle 611 oldu: "daima yilk· lnıeJndı'fcr biletlerinde, Nevyork tram 

Seklerde,,. ş biletlerinde resmi vardır. Bütün rı yıldıza söylemeye cesaret edebildi. 
Küçük Alls'e ilk defa. arkadaşları ~;:Olata paketleri Lili Ponsun resmf. Yıldız bu 15uale sözle cevab vermedi. 

Lili ismini verdiler. Bu isim Alisi u. "' Fakat ilk defa olarak kendini hakiki 
llutturdu. ne sarılmıştır. 

HattA 1932 de Birleşik ~merık~ qık rolUnde gördü. KilçUk elinl or-· 
c kCihan lharbi baıladığı vakit LUi çk~~ hUkiırnetıerinden Meriland hukiimetı kestra eefinin kuvvetli elleri arasına. 
u sayı acak bir yaştaydı. O va ı . d Adıımstovıı ........ ri ahalisi hü. b k · rsın c ~ ıra tı. Artık iki sevgili nieanlanmış 

e\'ini bıraktı. Akdeniz kıyılarındaki ıçe .. racaat ederek §Chirlcrinln sayılabilirdi. 
bir askeri hastaneye hastabakıcı ya· kumete m4 · LT . . dcğiştirilmeeinı \'e ı ıpons 
Zıldı. Yaralı, hasta askerlerin ıstırap· ismının isteclilcr. Hükmet bu tck-
larını ilfıçlarla, pansınanlarla olduğu konulına.sını . .. 

l trnekte hiçbır mahzur gor· 
kadar r.;arkılarla da uyutmaya çalıştı. J'f' kabu c 1 1 

• h . ve içersindcn geçen ır. 
Harbden sonra, Alsasda ufak bir medı. Şe r m . . . 

lniizikholde ilk şarkılarım söylemeye ma.ğın ismi .deği3ürıldı. w 

Bu günden sonra her cumartesi gU· 
nU erkek, sevgiltslne kavuşmak için 

tayyareyle Nevyorktan kalkıyor, Ho. 

llvuda geliyor. Pazarı sevgilisiyle be. 
rabcr geçiriyor. Fakat henüz evlenme
diler. başındı. Lili Pons, Fransada, sevilen · · ns bUyUk ~hretine ragmen 

f l.11:1 Po an uzak ya§adı. Kendi-
akat 3öhret kazanamıyan bir ~antöz sevgıaen, aŞkt Şimdi Lilipons çalıt;tığı film şirke-

0hrak kaldı. . · k sevenler oldu. Fakat o, tinden Uç aylık bir izin aldı. Fransaya, 
sıni bırço 'ıne lakayt kaldı. :Yıldız· 

Liiinin günUn birinde a.klma Ameri· bunların heps öz yurduna dönüyor. Sevgilisiyle 
k~ya gimek geldi. Kimseye sormadan, 1 da aşka Ulkayt kalan tek Fransada evlenecekler. 
k lar arasın . etı'ni kazandı. 1rnsedcn akıl öğrenmeden bir gUn ~ yıldız oJrnak şöhr k Yazımı~ı bir peri masalı gibi "on. 
\'ap-:.u-o, bindi, Nevyorl'a. rrf ttı·. b' 1 'soranlara ısaca: 

• " sunun sebe ın ed • , c va l lar erdi n1uradına." cUmleeile bitire • 
1930 yılı nisanında Lili Amerikada k tercih erım . e · 

bulunuyo:'du. - Sanatı aş a mlyonız. Fakat "onlar murada. erecek 
Nevyorkta birkaç ay ktiçük bir mil· hını \'eriyordu.. olmıyan hangi ler,, diyebiliriz 

~kholdc çalıetı. Sonra Nevyorkun Fakat a§k ruyası 

1 · Hadiseler v.e fikirler ... 

Çocuklarına 
düşmanlık eden 
ana ve babalar 

Yazan ; Dr. Rasim ADASAL 
Bazı insanlar vardır ki, cahil olduk. 

ları cihetle bilmiyerek çocuklarına fe. 
nalık yaparlar. Onları aile muhiti f. 
~de birçok naho0 huylara alı§t.ınr. 
lar; çocuk şahsiyetlerini erkenden bo. 
zuk bir mekanizma ile işletirler. 

Şuursuz ve duygusuz sandığı çocu· 

ğunun yanında ~şıkını kabul eden dul 
bir ana, rakı sofrasını küçük kızına 
hazırlatan veyahut da çocukları önün
de kansını döğcn bir baba, bu kötü 
terbiyeciler kafilesindendir. Aile cc -

miyetleri içinde ancak acıklı akisle. 
rini sonradan gördüğümüz faciaların 
~itleri çok zengindir; ve gazete sil .. 
tunlan hepsini ayni çıplak realizmle 
aksettiremez. • 

Bu sıralarda. g6rdUğUmUz ahlaki 
bir filmde çok genç bir kızın, ipiz ka· 
lan kemancı ba.baınnın tiyatroda bul. 

duğu bir el çantasını sahibine iade et· 
mek hususunda gösterdiği hassasiyet 
takdire eayandır; ve bu hika.yeleri 
mektep sıralarında çpcuklarımıza o -
kutturuyoruz; ne çare ki çocukların 

çoğu ve hele son harb nesli bu iyi ah· 
lak istidatları ve irsiyetleri ile yüklU 

değildir. Nerede kaldı ki, modern psi. 
koloji cereyanları ve bu meyanda meş. 

hur Freud mektebi çocuklarda. bu irsi 
yadigarları kabul etmemekte; daha zi· 
yade aHe muhitinin ve bilhusa ana 

ile babanın hassas çocuk ruhlarında 
uyandırdıkları alakalara çok ehem • 

miyet vermektedir. "Böyle baba bö)le 
evl4t,. diyen vecize nek,dar da d'?f· 
rudur. 

Çocuk, lconupn taklitçi bir hayvan· 
da.ıı ba§ka bir eey değildir; ve biltlln 
bilgileri vuuri olmaktan ziyade tah
teeuuridir: görenek ile elde edilir. A. 
na ve baba bu çocuklara ilk terbiye ö.r. 
neği olurlar; çUnkU maatteessüf bir
çok yazılarımızda tekrarladığımız gi • 
bi, ailenin cemiyet içinde temadisi o
lan mektep bugün bir karakter ve 
terbiye mUeSS8CSi olmaktan çok uzak-
tır. Mektep daha ziyade bir silrU bil· 
gilerle indi notlarla talebelerden ay. 
nen isteyen ve bu ölçüye göre çocuk. 

lan tasnif eden bir nevi f abrlkadır. 
Hoca. her çocuğun haleti nıhiyeaile ve 
aile vaziyetile uğra.emak vazlf ealni; 
tedris vazifesi yanında çok daha tali 
bir mC§gale addeder ve zaten uğraş • 
mak istese de imkan ve fırsat bula • 

maz. Ne mektepte ve ne de af le oca· 
ğmda muhite uygun bir ahlak terbi

yesi alamıyan çocuk çok betbahttır. 

Fakat bazı ebeveynin çocuklarında 
görmekle koltuklarını kabartan 8€1Am 

vermek, el sıkmak, sofrada uslu otur

mak gibi hareketlerle terbiye tamam. 
lanmıı olmaz; en mühim olan ve o 
nispette ihmal edilen uıl hakikt ter. 
biye, ruhi melekelerin inki§afr, yani 
karakter ve eahsiyettir. 

Çocuklarına fazlasile düşkün ve sıh· 
haUerlyJe son derece alikadar bulu • 
nan münevver bir aile tanrnm. Orta· 
mektebin ilk smıfmda okuyan bir kız 
ve bir erkek çocuklarının biraz gıma
rık olmalanna rağmen ilk bakı§ta 

bütün tavır Ye hareketlerinde bir ne
zaket ve sempati göze çarpmaktadır. 
Dün gece bu evde misafir bulunuyor. 

dum. YUksek sanat akademisinde o • 
kuyan komşular.odan bir gencin, 

mektepli kızın resim vazift!sini yaptı· 
ğmı, ve scnebaşındanberi hocaya gös. 

terilen bu levhnlann takdire ma.ı.har 
olarak tam numara aldıklarını gör • 
dilm· Ayniyle edebiyat ve nyazfye va-
zff elerinl ablasiyle bab~ı ham-layıp ' 
onun mektepteki kredisini yillaıeltme-
ye çahgıyorlarmI§. Buna rağmen bu 
on iki yaşındaki çocuğun ayni sınıfta. 
iki sene okuduğunu anladım. Çünkü 

mektepte tabiatiyle uifa.hi imtihan • 
lnr ve kanaat notları da mevcuttur. 
Birçok mlsallerJnı zikredeceğimiz bu 
ebeveynin çocuklarına yaptıkları iyi. 
lik değil, dll§manlıkt1r. Çok tehlikeli 
bir ~rbiyedfr. 
Çocuğa, tecessüs ve r.ck~sı kamçı· 

!anarak evde yardım edilebilir; ve o. 
kuma. çahema zevki aeılamr. Fakat 
teşebbUs kabiliyetini, araştırma isti · 
dadını öldüren mübaUiğah yardımla
rın acısı llcrde lise sınıflarında ve hn. 

yatta. çıkacaktır. Çocuk hayatın ko • 
laylıkla yutulabilen bir hap olmadı. 
ğmı ve ıstırapla başlıyan çalışma ile 

araştınnalnrm zamanla itiynd kabi • 

linden bir zevk ve nc5c halini alacak. 
lannı daha mektep sıralarmdn yakın· 
dan görmeli ve anlamalıdır. ÇünkU 
aksi takdirde ilerde çok mUşkUl an -

Iarda birdenbire afallıyacak, işlek ira
de mekanizması 2nyıf olduğu cihetle 

daim~ passlf bir şahsiyet olarak kn. 
lacaktır. Birçok işçi ve fakir çocuk. 
lar arasından büyilk dehal:ırm baş

göstennesl, serbest ve ıstıraplı bir ça. 
lışma zarureti karşısında yUksek fik· 

ri te~bbUs kabiliyetlerinin erkenden 

uyanmış olmasındadır. Çünkü ıstırab 

muhakkak ki en kuvvetli bir enerji 
kamçısıdır. 

Ebeveynin bir kısmı, bazı şeytni 

kurnazlıkları veya terbiyesizlikleri 

çocukları için zeka. kabiliyetleri ve 
parlak istikal vaitleri manasına ahr
Jar. Yedi yaşlarında bir çocuk günün 
birinde, büyük bir gazinodan gizlice 
aşırdığı bir dondurma kaşığmı akşam 
döııUellnde evdekilere gösterince, al • 
kışlanırsa tabiatlyle bu gibi geylere 
alıpcak; ve başka bir gUn de ileri 
bir yqta plajın birinden ayni eve a. 
oırma bir ceket de getirecektir. Biltün 
gay.rlahHild hareketlerin kaynaklarını 
ve ilk iilerini aile muhitinde teeck • 
kUl eden çocuk ruhunda aramak ıa. 

zımdır. Me~hur dolandırıcıların, tehll· 
keli yata.ncılann, ırz düıman1&ri'nın ve 

derece derece bUtUn karakter bozuk • 

luklarınm ilk tezgAhını ana. ocağında 

ve söilerinde aramalıdır. Gerçi istis. 
nasız olarak bUtUn ustalann çırakları 
usta kademesiıic çıkamaz; fakat iyi 

bir çırak daima. usta olmak §8.nSını 

t.8.§Ir, Binaenaleyh bUtUn ebeveyn için 

yapılacak §ey, bir kere uhdelerine dU· 

şen analık ve babalık vazifelerini hak. 
kiyle ve ustalıkla yapsınlar; ötesi ta· 

biatin bir cilvesidir. Ve tabiat insan
lardan çok daha insaflı ve bazan daha 
§uurludur. 



Almanyada 
Nühim boks 
maçları yapıldı 

Hamburg. (A.A.) - Bütün kategori
ler arasında tertip edilmiş olan boks 
maçlarında ltalyan Pyeciso Merlo 8 ra
vuntluk karşıla,mada Alman Jakob Şön 
ratı sayı hesabile rnağlQp etmiştir. 

At'tr siklette: Valter Noysel ile cenu
bt Afrikalı Ben Ford arasındaki karşı
la~. 8 inci ravuntta müteaddid defa 
tekrarladığı hatalı vuruslan dolayısile 
cenubt Afrikalının diskalifye ve Noyse
lin galip i!an edilmesile neticelenmiştir. 

Avrupada 

Futbol maçları 
'INGI LTEREDE: 
Londra, 18 (A.A.)' - Lik maçlarının 

w haftaki neticeleri §UI1lardır: 
:Arsenal - Bimıingham 0-0 
Blukpol - Midlesburg 4-2 
Bolton Vanderrs - Porsmut 1-1 
Brentford - Stoke Siti 0-0 
Derbl Kuntf - Liverpol 4-1 
Everton - Çarlton 3-0 
Huddersfild - ç.elsea 1-2 
Layçester Siti • Grimsbi 1-0 
Mançester siti • Vestbromviç 7-1 
Sunderland • Leds United 0-0 
:Volverhampton - Preston N. 0-0 
'AVUSTURY ADA: 
Viyana, 18 (A.A.) - Lik maçlarında 

Favoritner takımını 4-1 yenen Awstria 
üçüncülüğü emniyet altına almıştır. 

ALMANYADA: 
Berlin 18 (A.A.) - Paskalya yortula

rında yapılan futbol müsabakalarında a
lman neticeler şunlardır: 

Almanya şampiyonasında birinci grup 
maçları: 

York tnsterburg - Hamburg Sv. 0-76 
Ştetiner Sc. - Ayinteraht Frank{ urt 5-6 
lkinci grup: 
Desav - Şalke 0-6 
"üçüncü grup: 
B. C. Berta - Fortuna Düsaldorf 1-1 
Rasesport - Vfb Ştutgart 0-5 
ÇEKOSWV AKY ADA: 
Prag, 18, (A.A.) - tsparta takımı ile 

dostça bir karşılaşmada bulunmak üze
re buraya gelmi§ olan Belçikanm Berşo 
ekibi ilk maçını yapmıştır. 

Vatkile Çekoslovakya milli takımının 
gözbebcği sayılan ve şimdi Berşov takı
mında oynıyan Brainenin oyunu tekrar 
gönnek gönnek için sahaya 15 bine ya
kın seyirci gelmişti. Belçikalılar. iki gol 
çıkarmaya muvaffak olmalarına rağmen, 
kendilerinden beklenen oyunu göstere
memişler ve mağlQp olmuşlardır. 

Atina, 18 (A.A.) - Yunanistan şam
piyonası maciannda f\.pollon takımılan 
2-1 mağJOp etmiştir. 

Selanik §aIIlpiyonasmda ikincilik için 
yapılan karşılaşmada Haok takımı Her
külü 5-1 yenmiştir. 

Londrada bisiklet 
yarışı 

Londra, (A.A.) - Londra civarında 
Heme Hil pistinde her sene yapılmakta 
olan anane\i bisiklet yarışlarını profes
yoneller arasında İtalyan Servetini ve 
amatörler arasında da dünya şampi}•on-
lanndan Holandalt Viiver kazanmıştır. 

Viyanaıııar da 
girecek 

Berlin, (A.A.) - Bertin, Laypzig, 
Hamburg ekipleri arasında her yıl yapıl
makta olan artistik jimnastik müsabaka
lan tevsi edilerek Almanyanın ikinci bü
yük ~ehri olan Viyananm da bu müsaba
kaya iştirakine karar verilmiştir. 

Davet edilen klOp 
murahhasları 

T.S.K. İstanbul bölgesi Futbol ajan
lı&'tndan: 

Bölgemizde yapılacak kupa maçlarının 
fik türünü tanzim etmek üzere Beykoz, 
Hilal, l stanbul, Süleymaniye, Topkapı 
ve Vefa kHiplerinin salahiyetli birer mu
rahaslarmı 21-4-938 perşembe giinü ak
~mı saat 18 de Bölge merkezine gön
denneleri tebliğ olunur. 

Fenerbahçeyi sevenlere 
açık mektup · 

F enerbahçenin idare şeklinde senelerdir 
bozukluk var 

Klübü bugünkü karmakarışık va
ziyetten kurtarnıak ıazımdır 

FenerbaDııçenın eski soD açığı Bedri 
bize yoOUadığı mektubta böyle diyor. 

T/rilkın en ziyade sevdiği bir 
l;lüp olan Fenerbahçenin son oozi
yeti etrafında, dün, Fenerbahçelile
re &azılmt§ bir açık mektup aldık. 
Laaıcttayin birinden 1'eya Fener. 
uı.ıhçeye mensup olmıyan bir zat. 
tan geZmi§ olsa neşretmiyeceğimiz 
ueya n~nde tercddüd gösterece. 
§im~ bu mektulnı, Bedri gibi ma
ruf bir Fenerba.hçeli yazını,, olduğu, 
için dtrcte mahzur görmemekteyiz. 
Bedriyi okuyucularımı:w tanıtmtı.ğa 
lüzum yo'k a«nınz: Fenerbahçenin 
ve MUli Takımın eski aoı açığı Bed
ri ..• Vaktiyle spo-r meraklılan ara
sında kendisini, yalnı.ı fevkaMde o
yunu yüzünden değı1., dürüstlüğü 
vo terbiyesi sayesinde de sevdirmif 
olan Bedri k!übiinün bugünkü ida. 
re şeklinden ~mimi 8'Urette müte. 
essir göritnmekie ıve i§lerin bir tek 
adam eline btrakıldığındt:ın ~kayet 
etmektedir .. Bu ''tek admn" tn kim 
o1cluğurm bizim de merak ettiğimi. 
zi lmraya 7iaydederek mektubu 
• bazı yerlerini silmek 8'Uretile • 
geçiriyoruz: 

P'BNERBAHÇE SPOR KLUBUNU. 
SEVENLERE AÇIK MEKTUP 
Fenerbalıçenin müessis azalarına, 

azalarına, faal sporcularına ve taraf. 
tarlarına hitap ediyorum. Bu yüzler
ce gahsiyet içinden benim konuşmak 
için ayırdıklarım, hakiki ve manevt 
bir klüp a3kıyla. sarı laciverde can. 
dan bağlı olan kısımdır. Yoksa şahst 
ve maddi birtakım hırslar pe§inde ko. 
gup, klilp işıkı görünenlerle hiçbir a.· 
18.kam yoktur. 

Ben Fenerbalıçeyi tam bir sevgi ile 
seven bu samimi ve mert kimselerle 

konuşmağa susamışımdır. Senelerce Bedri geçen seneki Milli küme maçların-
emek sarfettiğim, uğrunda canla baş. dan birinde hakem iken 
la müteaddid maçlarında oynadığım, 

bacağımı kırdığım sevgili klübümün edilmektedir? Evvela bunu uzun uza· 
vazi~eti hakkında, ~kselmesi yol~-, dıya anlatayım: Fenerbahçenin idare 
da sızlerle konuşmaga, dertle~ege eeklinde senelerdir bozukluk vardır. 
muh~cım. . . . . • Ben hemen hemen daima her içtimada 
Çoğunuz bır şeycikler bılmezsınız; bunu tek başıma işaret etmiş tenkid 

klüple uz.aktan a~.~a-~ar .~uı~~~u- etmi§imdir. ' 
nuz. Fenerbahçe klubü yenılır, üzülur- B .. t k b h ı h k · 
·· ·· k · · · · Fal ugun ar ı u a er esın naza. 

sunuz, azanır sevınırsınız. anca dik . . lbed b'l k b' k'l 
kl .. bl d st 1 uzd h'kın tini rı katını ce e ı ece ır §e ı 

u e o o muşsun ur, ı e 1 F bah kl''b'' ·· · 
k D. - b' kl''be d" a mıştır. ener çe spor u unun ı-
avrıyamazsmız. ıger ır u uş. d . • k~'- il ki\'- ı.,,.,., 

aresı zaman zaman ö.11 ç, aıı ~· 

man kesilmişsinizdir, manasını seze. kfilı yedi kişiden mürekkeptir. Bunla
mezsiniz. Fudbol maçlarına iştirak et· ~ içinden umumi katip, muhasebeci, 
meyiz, sebebini keşf edemczsiniz. Fud. 
bol takımımız myıf düşer, oyuncu ye
tişmez, bir türlü neden ileri geldiğini 
tayin edemezsiniz. 

Fenerbahçe klübü ne vaziyettedir? 

umumi kaptan ve saire ayrılır. Zama
nına göre bu üç, beş veya yedi kişiden 
mürekkep olan heyet klübü idare et. 
mesi lazımgelirken, bütün bu üç ki3i, 

onların işleriyle ali.kadar olmuştur. 
Klübün yeni idare heyetini intihap 

eden, klübün bütün mukadderatını eL 
lcrinde tutan müessis azaların çoğu 
da. kendi yakın taraftarıdır. (Son za
manlarda klUbün müessis azalıklarma 
getirilen çok kıymetli arkadaşlarla, 
sporcu ve f utbolcü ve Fenetbahçeyi 
hakiki bir aşkla seven eski muhterem 
müessis arka.daşlarmı tabii müstes
na). İşte klübün bu (tek diktatörü), 
(ldare heyeti komprimesi), klüpte ne 
hükmederse, yapmağa, işine geldiği 
ıekilde klülbü idareye başlamıştır. 

Falanca klüple mi dost olm~ Hl
zım, haydi uzat elini o klübe ... Falan. 
ca klilbe mi düşman kesilmek icab e. 
diyor, yapıştır ona. darbeyi... 

Bu Fener'baJıçe diktatörü, mesela 
kendine boyun eğmemek mızıkçılık çı
karmak ihtima.li olan bir şahsiyeti i
dare heyeti arasında mı sezıneğe ba.§
Iıyor. Hemen içtima.. idare heyetinin 
parlak icraat ra.poru, tasdik~ teşek • 
kilr, tenkit yok. Söz söylemek yok .•• 
Te§ekkür gene teşekkür. 

Ama, bu arada, senelerdir, Fener. 
bahçe klObU için çalışmr§, dfdiruni§, 
bu klübün aşkı ile saçını başım ağart. 
mış pek muhterem ve münevver arka. 
da.şiarı da kendi işlerine sekte çeker 
!ka.ygusile bir hademe çıkarır gibi çı
kartıvermiş, umrunda. bile değil .. 

"Ben bu klübü istediğim gibi idare 
ederim. Bana kimse karışamaz!,, diye 
uluorta bağıra bağıra her yerde konu
şan, tef abur eden bu, Fenerbahçe dik
tatörü, filhakika senelerdir, klüıbü is· 
tediği gibi idare etmiştir ve kendi işi.. 
nin icab ettirdiği yola klübü sürükle. 
miştir ve sürüklemektedir. 

Oyuncular arasında. klüp aşkı yeri. 
ne para hırsı girmesine, samimiyet 
yerine kıskançlık hüküm sürmesine, 
sebebiyet veren bu kimse, hiçbir şey
de sarı laciverdin tealisini gözeterek 
iş görmemiştir. 

lşte muhterem, hakiki Fenerbalıçeli 
arkadaşlar, bu işlerin iç yUzilnün ka. 
bata.slak çerçevesini çizdim. Şimdi de 
klübUmüzün vaziyeti, hali ve istikba. 
1i hakkında konuşayım. 

Bugün Feneıt>ahçe spor klübil met
ruk bir haldedir. Bir sakat gözlü ar
kadaşın himınetile bina tama.mile ka
pannıaktan kurtuluyor. İdare heyeti 
haHl bir şeyler yapmıyor. 

Bu tek idarecinin Fenerbahçe spor 
klübüne en büyük fenalıklarından bel. 
li başlısı; Galip gibi senelerdir bu 1 
klilbe hizmet eden, klübün her derdi
le yakından ala.kadar olan, uğraşan, 

muhtelit • • 
ızmır 
Först Vlyanayı S • 

yendi 
İzmir 20 (Husust) - Bu hafta için 

biri lstanbulda ikisi de Ankarada ol 
üzere üç maç yapmış olan Först Viy 
futbolcuları dördündi milsabakalan 
dün lzmir muhteliti ile yaptı. 

Vçoklu Mustafanm hakemliği ile o 
nanan bu müsabakaya lzmir falmnı 
kadro ile çıkmıştı. Hilmi - Cemil, Ali 
Enver, Adil. Rasim - Saim, Sait. F 
Namık, Hamdi. 

Oyun karşılıklı fakat lmıirlilerin ha 
Mkimiyeti altında cereyan etti. 17 in 
dakikada misafirler sol içlerinin ayağ· 
ilk sayılarını kazandılar. 

tzmir muhteliti 23 üncü dakikada 
raberliği temin ettikten sonra 25 inci 
30 uncu dakikalardaki penaltılannd 
da ild sayı kaydederek ilk devreyi 3 
galip bitirdiler. 

lkinci haftaym Viyanalılarm üslünl 
ğü altında geçti. 12 inci dakikada ge 
soliçleri vasrtasile ikinci gollerini at 
lar. Bundan sonraki dalcikalar. misafı 
!erin kaçırdı~ milteadclit gol fırsatla 
ve İzmir kalecisinin gi1ıel kurtanşlari 
geçerek müsabaka 2-3 Först Viivsı.tııanı 
mağlObiyetile bitti • 

didinen, ta.m.. mansslle kltlbUntl aev 
bir arkadaşı, Fenerbahçe klübün · 
yarı temeli olan btr kıymet1 çe 
Moda deniz klübüne almasıdır. 

Gerek klübün birinci ve küçük 
knnlarmm zayıflamasında ve O'fltf'Pkıı 
klüpte oyuncu yetl§IDemesinde, 
miyet kalmamasında yegbe ~n ol 
bu f enalıktJr.,, 

Bugün Fenerba.hçe kliM karmak 
rışık bir haldedir. Oyuncular prof 
yonel yemlerile epersizlere getiril· 
oyuncuların kargılarmda kltıp bade 
llMllllD4fm bqka tiawe balw••nu 
mühim maçların arifesinde ve nih 
yetinde onlarla konueaıı, mba.k 
ve tenkid yapan, hakikt klilp 81.tnim 
yetile ala.kadar olan kimseler yokt 
Beriki ise kırk yılda bir uğradığı kl 
bilnde pür azamet dolaşır durur. 
şekilde klUp sevgisi aşılana.cak yerd 
herkeste maddi menfaatini gözeten b 
yol ~izmek hevesi artar durur. 

Klübün tek idarecisinin böyle §e 

leri düşUnmeğe boş vakti yoktur. 
kendi menfaati uğrunda dost yaptı 
(diğer bir klübün) yükselmesi iç 
çalışmaktadır. Ve o klUp kendi klüh 
nU müthiş surette mağtnb eder, b 
hakiki Fenerbahçe lşıklan teeı5SU:l1 

müzden inim inim inlerken, o sanki 
i§i tes'it edermiş gibi, balolar, eğl 
celer tertip eder, sevinir, güler, eğl 
nir. 

Muhterem Fenerbahçell kardeşi 
rim; bu i§lerln daha bin bir derdi sa 
makla bitmez. Şimdi sorulacak bir s 
al kalıyor. Peki, ne olacak? Ve Fen 
bahçe klübü ne zaman kendini 
racak? 
Cevabım şudur: bugün için 

kuvvetler, hakikati ma.ğl1ib etmek 
dir. Fakat pek yakında hakikat 
kuvveti yenecektir. O zam.an klüb 
müzdc samimi samimi el ele verir ç 
lıgırız kardeşlerim. 

Fencrbah.çeden 
Milli tak,mın e,,kt 30Z açığı 

BEDRi Nasıl idare edilir, bal ve istikbali ne 
merkezdedir? suallerine kat'iyyen ce
vab veremezsiniz. 

İşte bütün bu mevzulara dair hakiki 
ve sevgili klüp arkadaşlarımla, ayn, 
ayn konu.smaklığmım imkanı bulun· 
madığından, bugün ise bir takım ha. 
kikatleri sürat1e bilmekliğiniz elzem 
olduğundan, bu §ekilde sizlerle gazete 
sütunlarında konuşmamı mazur görü. 
DÜZ. 

bütün bu beş kişi, bütün bu yedi kişi, 
bütün bu umumi katipler, umumi 
kaptanlar, muhasebeciler bir gölgeden 
ibaret kalır. Fenerbabçe klübü haki. 
katte (tek bir kişi) tarafından iste. 
nildiği ~ekilde sevk ve idare dilir. Di
ğer idare heyeti azaları bu (tek) ki-

Fenerbahçe 
Hakkındaki Federasyon kararı 

Fenerbahçe spor klübü nasıl idare 

At vanşıan tehir 
edildi 

Berlin, (A.A.) - Pragda yapılan en
ternasyonal binicilik turnesinden sonra 
sari hayvan hastalıklarına kar-;ı bir tccl
bir olmak üzere, 25 ila 30 haziran tarih
lerinde yapılması mukarrer olan tumu
''adan sarfınazar edilmiştir. Riga ~chri 
de 27 ağustosta yapılması mukarrer olan 
turnuvayı listeden sildirmiştir. 

şinin emri altından muhtelif sebeplerle 
çık.nazlar. Onun nüfuz ve idaresi al
tına girerler. Ve bu (tek) kişi de dile. 
diği gibi klübü sürükler durur. 

Bu klüp elebaşısı, f utbolcü arkadaş. 
tarının yardımlariyle yapmağa mu. 
vaf fak olduğu oyuncu şöhretinden, te
veccüh, itimat ve alakadan istifadeyi 
düşünmüş ve klüpte istediği gibi ha
reket etmeğe başlamıştır. Bu elebaşı, 
klüpte kendisinin hakiki karakterini 
bilmiyenlerdcn, veyahut menfaatleri 
dolayısiyle boyun eğenlerden müte
şekkil kuvvetli taraftar bulmuştur. Bu 
kısım Fenerbahçeliler kendisine ben. 
de gibi sadıktır. O da nankörlük et. 
memiş, daima bunları dÜ§ÜDmilllUr, 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafın
dan Fenerbahçe klübünün Milli küme-

den çıkarıldığını dün okuyucularımıza 

bildirmi~tik; bu hadise hakkında fede
rasyonun karan şudur: 

Milli kiline klüplerinden Fenerbahçe
nin üç defadır Milli kümenin deplasman 
maçlarına iştirak etmediğinden Türkiye 
futbol federasyonu mezkOr klübün bun

dan sonra Milli küme müsabakalanna 
ginnemesine karar venniştir. 

Ayni zamanda Fenerbahçe klübü ne 
resmi ne de hususi olarak Milli küme 
taknnlarile temas yapamıyacaktrr. 

Fikstürün bozulmaması için Federas
yon Fenerbahçeyi lstanbulun Milli ku. 

me haricinde kalan diğer altı klübünd 
alınacak oyuncularla kurulacak olan b 
kanşık takım istihlaf edecektir. 

Bu muhteliti lstanbul futbol ajanı te 
bit edeceldir, ancak bu takım yapacai 
maçlarda galibiyet ve mağlObiyet me,-zı 

ubahs olmıyacak kendisi galip dahi ge 
se Milli kiline asıl takımı hül.mcn gali 
sayılacaktır. 

Bu karardan anla~ıldığına göre. ~ 
hafta yapılacak olan Galatasaray - Fi 
ncrbahçc maçı yerine san - kmruzılı'l 
altı klüp muhteliti ile çarpıpcaklar ,/. 
bunda - mağlQp da olsalar - hiikmen gj 
Jip addedileceklerdir. 

Bu müsabakanın hangi stadda yapıl 
cağı ~ malQm dei;ildir. 
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PoDös ıronııano 
kadar 

çafP)ır<aşok cnnayet u 
Paris zabıtasi, lıalli qüç bir muamma 

ile karşıkarşıqa 
Parla polis müdüriyeti, pazartesi gil-

11U akıam üzeri, bütiin gazetelere tele· Q h 
fonla §U haberi verdi: ~çnÇ m enaısın 

"Ren sokağında 146 numaralı evin öldür OldOQO ya
lçiincii katında otunan mühendis Roge 
Kremiö odasında ölü olarak bulunmuı- p ı I an oto p s 1 den 
tar.,, anlaşılıyor; fakat 

Havadisi alan bütün gazetelerin za- cinayet Odasının 
bıta muhabirleri vaka mahallir.e gitti-
ler. Orada ıunlan gördüler ve öğren- kapıları nasıl 0• 
eliler: 

"Roge Kremiyö 34 yqmdakbr. Bir luyorda içeriden 
bç aydır bo§tadır. Fakat ailesi zengin SlmSlkl kllıtfi bU-
olduğu için malt sıkıntısı yoktur. Ceset 1 U n U V O r ? 
yilzQ koyun vaziyettedir. ttzerinde pi- ,. __ ... ___ ..... _...._ ___ _. 

jama vardır. 
"Göı:O, kuvvetli bir yumruk yemit 

cibi moemordur. Batının tepes.inde de
rin yanlar var. OlUm, kuvvetli bir ihti
malJe bu yaralardan fazla miktarda 
kan akması neticesinde olmuttur. 

Yataktaki yastıklar kanlıdır. Aceley• 
Je 90Y'Jnduğu, elbiselerinin rutgelo 
yere fırlatılmıt olmasmdan anlaızlıy«• 
Bu elbiselerde de birçok kan lekeleri 
Tardır. Ceketin yakası bol nüktm'da 
bnlanmrt, ve kanlar kunıyarak yaka
yı scrtJeıtirmittir. Pardesil de pek a.ı 
bn lekeli var. Pardesünün cebinde 
kL,h bir mendil bulunmuıtur. Mendil 
muayene edilince içine kwnılduğu an
J.tıhmftır. Cesedin yanında bir de m
Jak ve kanlı bir havlu dun.ıyor. Mühen
diliıı ölmeden evvel bu havluyu kom· 
~,ıipi kullanmış olması ihtimali var

... .,.. .. '.in ıllıe W'MNPm rnala ôuna 

bir delil var. 'Mübendiain f8pkamıı bir 
türlü bulamadık. Bu bbde öldürme iti
nin cesedi bulduğumuz yerde yapılma
mıı olmaıı 1Uphesini uyandırdı. 

Tabii caninin cinayeti yaptıktan tOD

ra f8pkayı ahp götUrmUı elması ihti
malini kabul edemeyiz. Şapka ölUnUn 
batından cinayet yerinde diltınü§tilr. 

Katilin, zabıta tıabkikltım pprtmak 
malnadile ppkayı ahp ıötilrmesi de 
varid değildir. ÇUnkil öyle bir maksat
la hareket etmiı olsaytdı, ölünün yibil
ğünil, altın saatini, cebinde bulunan bir 
pudra kutusunu' da alıp götürürdü. 

Sonra maktuliln yaralanndan pijama
sını giymeden evvel bol bol kan akmıt 
olduğ uanlqılıyor. Çilnldi sokakta giy
diği ceket de kanlıdır. Şu halde tayle 
bir muhakeme 111ailesl takip edilebilir: 
Mübeadis evine ağJr yaraJanmıı olarak 
geliyor. Kapı önünde kusmağa bafh
yor. Odasına giriyor; musluğa doğru 

koıuyor, midesini bof&ltıyor. Sonra 
soyunuyor, pijamasını giyiyor, vaziye
ti fenalafıYor ve yere dü1Uyor. 
Meıe bu tekilde tahlil edilince esrar 

biru aydınlamyor. Fakat itin eaaaı, 

yine meçhul kalıyor. Zira cinayetin ev
de itlenmedifi muh•kbk olunca mü
hendisin cumartesi eve pdikten ICflra 
puar sabahı tekrar çıktığı ve yine IOll· 

ra eve geldiii ınlqılıyor. Bu zanwı 
zarfında mühendis nerelere gitti? Kim 
lerle konuıtu? 

Otopsi 

''Zavallı adamın usun n u:tınph bir lann fabt Ud taraftllı ela ~il OCW ..... -- ......... r 
om çekiJmeden aonra öldüğü muhak· için kulJaıulauyan kapıya vurbnCl9 biti- ===-=-~ ':: aı:!' 
kakttr. Fakat kimseyi çağırmamıı, yar- daşik odada eehi~erb~elilmiı •• ~tile o ~- le vurmaktan h•ule ıeldlii te9bit edil-

di 
. . . n ~ra ç ır ses ı~ me:mııtir. 

m ıstememıştır. .. .. Oaın çekiten bir adam, komgusunu uy- dl.. ÖlilnUn 18.dlne., bo,nuna ve ziiisU-
Bu hadise intihar olamaz. Çunku oda kuda rahatsız etmemek içhı liınltılan- ne kuvvetli yumruklar wrulduiu ta-

da hiç bir silah bulunmamıştır. Ucu k ~- d" un" -·z tabii hakkuk etti. Ciierlerde bu ... ,"etle yum 
• • A 1 nı esmegı Uf un. • • 'J-

kanh bır sopa fılanda yoktur. Gö' pan garip bir nokta &ha ruJdanıuktan miltnellit lurpaluunelar 
A b b. ' k oıd d d" ze çar örilldn ca a ır kazıa mı. Fa at a a u- • Müh ndiı radyo meraklnıdır. Sa- ı ... 

k b. k ·1 1 h. b" var' e ı:~e. .~r y~r yo . Mobı ~-ann ıç ı- bah uyanır uyanmaz, kahvaltı ederken, Sonra öJUnQn midelinde hiçbir ye--
nsının .. uzerınde kan. le~esı oulunmadı- hatta traı olurken radyoyu açar, mu- mele bakiyeai bulunm.Sı .. ~u da ölii-
ima gore kafasını hıçbir yere Çiırpma- siki dinler. Sonra mühendisin bir itiya- nün yemekten sonra bir hayli y&f&llUJ 
mıg olduğu anlaıı1ıyor. dr da göz önünden uzak tutulmuyor. olduğunu iabct eder, 
Şu halde yalnız ortada cinaye.~ ih~- Roger Kremiyö evden her çıla§lnda ka- Cetedi ilk muayene eden do1ctor ö1U-

1Sı!i kalıyor. Fakat izahı çok guç b~ pıcıdan kendisine mektup olup olmadı- m~n üzerinden tahminen 20 mat ıeç-
cinayet. Odanın kapısı ile iki perdesı ğmı &Grar. Halbuki o sabah ne kapıcı, mıı olduğanu eöylemİfti. ıBu ıuretle 
bpaudır .. Fazla olarak ~ı ara:ıından ne ıde biıxıyı temizliyen kadın onu gör- mühendisin 3 ni1811 pazar ıUna ağJe--
kilitlidir. Ancak çilingir vasştasıle aç- memiılerdir. den sonra yaralanmıJ olduğu -'·-h· 
tmlmııtır. O halde cani nereden ve na- Kardep ve görümcesi panr günil yor. ---r 
ml çıktı? Sonra cxılada bir boğuşm~ ol- bot yere Rogeyi beklerler. 'Mühendis T bklk 
k!uğuna delalet edecek hiçbir alamet görünmeyince merak ederler saat uç 

8 
at bir tnrlll yflrtlmlyor 

yok. Hiçbir ıey de çalınmamış. bur.ukta mühendis aramak liı:ere Ren Yapılan tahkikat bu ihtimali takviye 
llllhendis sayıklar gibi kendi• sokağına gelir. etti. Mühendisin 

3 
nisan puar günü saat dörtte hayatta olduğu aaJaJl}dı. 

kendine koouşuvormuş Hizmetçi kadın üçilncü kata çıkar, Xaıtleıi ve baldın nvaıır adamı Ren 
24 saatlik tahkikat bu ~eseleye dair kapıyı vurur, içeriden hiçbir cevap U. sokağındaki evde ararlarken mUhendis 

ıu noktalan meydana çıkardı: ınaz. "Mösyö Ro,er aııan çıkmıı ol- evinde değildi. Saat dörde doğru laar-
Ölll, 2 nisan cumartesi günü akşamı malı,. der. d • 

aaat 22 buçukta karde•i ve baldızı ile Ertesi gilnil sabııııbleyin ayni hiı:met- eıme uğramqtı. Kardeıinin oturduğu 
:ı BrUıı bulvarındaki 49 numaralı evin 

beraber bir ıezintiden dönmütler. Mü- çi kadın Roıenin kapı tokmair ilzerin-
hendia ertesi eilnü, öğle yemeğine ge- de kusuntu bakiyeleri ıörilr ve derhal kapıcnı onu meııdivenlerden yukan çı-
Jeceğini aöyliyorek Denf re yeraltı ti· temizler. Kiracının hasta o~ ih~- karken ıörmilf, kiracılardan birili de 
mencfüeri istasyonunda kardeşinden malini ıöz önUnde tutarak (mütterimi- onunla karplaf11U1tı. 
ayrılnut- Ertesi gün, mühendisin 34 zi raJıataız etmeyeyim diye kapıyı aç- Kapıcı §Öyle ıebadet ediyor: 
yaıma pdifi güne rast.,.eliyorm\lfo maz. Fakat aat üç oldufu ha)de mil- - Her gUn kapıya kızımla beraber 
Ailece toplanıp cğlenecekle~it.. bendisin odasından hiçbir aeı ıelmedi- bakarız. Pazar gilnil öğleden sonra la-

Kardeıinden ayrıldıktan bir çeyrek ğini görUnce meraka düter. Kapıyı vu- nm sinemaya cider, ben yalım kalı-
eonra genç mühendis evine geliyor. rur. içeriden hiçbir 1e1 gelmez. KaPJ- nm. MCS.y6 Kremiöyü g8rdüğünı va-
Kapıcı, kiracının yalnız olaraIC eve gir- açm<ık ister. Imklnaız, gider bir çi- kit ben kapıcı odasında yeinızdım. Şu 
diğini gönnüıtür. '(}zerinde bej rengi ~ i.r getirir. Kapı, içeriden kilitlenmit halde giln puar, vakit de öğleden aon-
paı desü ve koyu mavi §apkası varını§. g nahtar kilit içerisinde bırakılımftır. ra idi. 
B 

ve a f • 
u şahit, mühendisin oı.hsına çıkarken Çilingir güçlükle kapıyı açar ve ecı Diğer phit bu ifadeyi teyid ediyor: 

halinde gayri tabii bir §ey olmadığını manzara ile karıılapr. - MUhendiale merdivende karplaf-

-Ne eti yiyor, koyıın mıı, Bığır ""' 
- BeUi olmuyor. Bugün mürebbtri. 

ni yedi. 

- Kahve 8inirlilere dok-unur der
ler, doğnıymuş. Kahve sandıklannı 

fafımaya ba§ladığımdan beri ba§ım 
ağnyor. 

FeDaket 
Hastaneye bir iş için gitmişti. Ko

ridordan i~~~ .~· ~oğ~ • 
da41ilkiUte~~\Mn'l ~UL 
Hemen fgerf,e koetu: 

- Geçmif olsun azizim Sen! bura. 
da göreceğim hiç aklıma gelmemi. Da
ha dUn seni sarışm cicibicl bir kızla 
beraber gezerken görmilştibn. 

YUzU gözü sargılar içinde kaybol 
m111 olan hasta içini çekerek cevab 
verdi: 

- Maalesef gören yalnız sen olma. 
dml karım da gördil. 

- U ğmfıyorum ama oZmuYof' bil· 
yiik baba· Boyunbağım kartınlıkta na.. 
sıı bağltyrı!Jlmt 

• 

Parmak ızı 
- Garson, tabaklarm kenarmda 

parmak izleriniz göıillttyor. 
- Ehemmiyeti yok efendim, ben 

sabıkalı değilim ki polisten korkum 
olsun! 

ihtiyari ık 
- Doktor, sağ bacağmıda bir flı • 

haflık hiuediyorum. Daimi bir utul
ma içinde.. Neden acaba? 

- thtiyarhk dostum. Yapm ma -
p.llah yetmişi buldu. 

- Tuhaf feY· Sol bacağım da ayni 
yqta olduğu halde onda rahatsnbk 
hissetmiyonım. 

- Bu adam deli olmalı. Sabahtan. 
bm yağmur altında bekliyor, M14 bir 
§ey yakalıyıımadt. 

- Nert!Jden biltyomın' 
- Babtıhtanbcri ymııba§indcı onu 

8eyTedtyOntm. 

Bo~ç 
- Ahmet, bana on lira borç ver. i

ki arkada§ daima biribirine yardım 
etmelidir. 

- Hakkın var. Fakat ben yardım 
edilen arkadaş rolUnde :ialmak iste
rim. 

- KO§Up §Opkanı alaant&. 
- Aceleye Jü.ıum yok, o Tmar At.ııı 

gitmıyor. 

intikam 
Müstahdemin idarehanesinde: 
Mil§teri - Bana dün ahçı gönderen 

sizsiniz delil mi? 
- Evet efendim, fakat... . 
Mü§teri - izahat istmıem. Bana bu 

akpm yemefe davetlisinir.. 

israf 
Kadın - Benim lilzumsuz masraflar 

yaptığımı söylüyorsun ama sen de böyle 
masraflar yapmaktasın. 

Erkek - Nedir meseIA? 
- Beş sene evvel bir rcuıİm söndürme 

makinesi almıştın, bir defa bile kullan 
madık. 

Tiyatroda 
- Piyesin sommu neden beklemedi· 

niz? 
- O kadar beklemeğe tahammfilümilz 

yoktu. Programda Qçüncil perdenin bet 
sene sonra cereyan ettiği yazıhmştı. 

Ayyaş 
- Gel, seninle beraber birkaç kadeti 

içelim. 
- lmkaru yok. Dün, hayatnnda bir 

daha ağzıma rakı koymıyacainna yemin 
ettim. Sonra doktor da hiç rakı içmeme. 
mi tenbih etti. ttstelik bil'311 önce iki 49 
luki~ 

eöyluyor. Mühendisin ayni gece tekrar p li mOfeltltl ne diyor? tıiun vakit yeğenimi bekliyordum. o-
~1arı çıkmadığından emin~ir. Esasen Fa':cat'bu cinayet ne vakit, nerede nu UçUncU kata inerken gördtim. Saat B 

na kapısını kapamıı oldugundan ha- • 'Jd'? Ve ne çejit bir zabıta vaka· üçle cUSrt aNU idi. Or~ 
be: i olmaksızın kimsenin dıpn çıkma· ılaa cdi 

1 Zabıta tahkikatı bu nokta<lan daha - Bana on lira borcunuz olduiwıu 
llina imk;n yoktur. ıdır?: "düriyetinde pı:etecilere iza fazla ileriye cideımemi•tir. Bı'r polis hatırlatmak üzere size mektup ~"""'• 

3 N' b h .. üh. d' Polıı nıu s J-~ ı!an sa a ı saat dortte m en ı- üfettiı bu suallere fU cevabı romanını pek andıran bu carip cinayet cevap için zarfın içine pul da koymu~ 
9in o:lasında olduau muhakkaktır. Çün bat veren aı '--L'--da F ttım. ~-ap ••ermediniz· • 

111 &N&AIUU ran11z pı.zetelerinin vere- "' 
ki'i ayni katta oturan askeri doktor Pol veriyor.: • tibar yahut bir kaza ihtima- cekleri haberleri de bildireceğiz.. z.. Kadın - Saat §imtU biri çaldı, aen - Nezaketsizlik olacağım dil§ilndüm. 
Tı'Ylll,. ~-'-' d da üh' di · b' - Bır an ....... --1.1 Neden~ 

J -za yatWLAI o a m en sın ır • edilenıe•· Cinayet en ~ ~ ta ftblan Oaerinde tahmin yapmaktan na.n1 oluyor da aaat °" diye iddia e. - r 

._bas içeriainde sayıklar gibi kendi ken la pbu~ ihtiınaldir. ÇUnldl 8lilye blr hOflananlar bu izahata cSre verecekte- debUiyorstm1 - On lirayı iade etmiyereğimi bildiren 
dine konuıtuğunu işitmigtir. Bu sesler olan bır rutmu•tur. Sonra cineyet ri hilkünılerin doğru ohıp 0~-3-lh..ı E '·-'· A '·- mektubu sizin gfinderdiliniz pulu kulla-

k 
defa vu :s ~.... TAO~ - man n;arıcığım yanl&§ln narak 

ean çekiıme sesleri olamaz, çünkü me- . a~ . . sok kuvvctleııdircn bqka o Vlıkit iircııecdde~ dı~ postaya vermem yakşk alır IJ!JY.· 
tllcedendokto i~dairearu~m~-~b~u-- _._~_ama~-lini~-eıı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·-~~-ewo~-M~ı~~-aomw~~O.~n-ıraıaW&.:....__ı_A~-~~....:....~~~~~~~~~~~ 
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O al,şnm Gerııld Perlcer'e gitmiştim. 
Benden bıışka beş ııllı rnisafi r dnha vurdı. 
Söz döndiı dolnştı, apartımnn derdinde ka 
rar kıJdı. Gıırald Parker'i yıllardenberi ta. 
nırım. ne zaman gördümse aportıman sö. 
zünü acmıştır: Ya yeni taşınmıştır, ya ta
'ınmak Uzeredir. 

Su son birkaç senede altı yedi ev de.. 
Alştlrml~tir. Bir yere yerleşır yerleşmez 

"bir daha iyisini,, bulur ve hemen eşya. 
larını toplameRa ba~Jar. 

Önce onu, bir işin acemilerinin ustalar 
karşısıııda duydukları hürmetle dinledik: 
blz, ev arayıp buJmaQı ne bilırdik ki? O 
bu işin mütehassısı olmuştu. O bitirince 
biz de hep hlrden söylemeğe başladık. Ni
hayet ı:özü Madam Robinson adında gene 
ve gilzel bir kadın aldı. O akşam koC'ası ile 
beraber gelmiş. Ben ikisini de ilk defa o
larak görüyordum; zaten Parker de daha 
~·eni tanışmış, 

- Apartıman dediniz de, dive başladı. 
Bize Adeta devlet kuşu kondu. l\tontagu a
partımanında öyle gilZel bir daire .bulduk 
ki.~ 

Pıırker: 

- Daire bulunma~ına bulunuyor ama 
cok da para istiyorlar, dedi. 

- Bizimki çeık da ucuz. Senede seksen 
Ura. 

- Montagu apartı:uanı dcdlAioiz şu 
Şövalyeler - l\öpriıstü civarıodakt muaz 
zam bina delil mJ? Yoksa ı.ondra'nın sşa. 
lı mahallelerinde o isimde bir ev daha 
mı var? 

- Hayır, köprünün yanındtı.1d bina. Na.. 
uıt Huyret edilecek şey değıl mi? 

- Hem de ne kadar! Adeta bir mucize. 
Kimbilir? Belki işin altında bir ıey var
dır. Mesela hava parası falan .. 

- Hayır, öyle bir şey de ıslemlyorlar. 
- Xe? senede sek!;en liradan başka pa. 

ra istemiyorlar mı? İnanılır ıey değili.. 
- Yalnız evin eş~·asını salın alımımızı 

da şart koştular. 
Parker'ın yuzü güldü: 
- üeruedim mi? Elbette Işln bir iç yü. 

zü olacak. 
- Ena elli lırııya; hem de çok iyi, çok 

şık şeyler. Bız ev aahll.ıindeıı değil, bir ki
racrn<lnrı devir alıyoruz. 

Parker: 
- Hayreti dedi. EvJ sfze kiralıyanlar 

nasıl insanlar? Ya peygamber olacak, ya. 
melek ... Beşerlyeto hJzmele çıkmıJ ol8cak. 
lar. 

Madam Robinson'u bir düşünce aldı: 
- Garip değil mi? dedi. Acaba evde 

peri falan olmasın? 
Park er: 
- Ben öyle ıeylerc inanmam l deye ke· 

sip atlı. Kadın devam etti: 
- Doğrusu evde bazı şe)ier b&Jla hayli 

garip gozüktü. 
Ben: 
- MeselA ne gibi şeyler? diye sordum. 
Parker sulüııeslyerek: 
- Gördünü:ı mü? derli, bizim polis ı~

leri "mülelıassısııu ız,. da vardır. Hastings 
en karışık davaları bile haUctın\ıslni bilir. 
Siz işinizi bir kere ona an!ıılın. 

Ben bu ~özlere biraz sıkıldım ama ne 
yalan söyliyeyım? ~ah.,ıma böyJe ehemmi. 
yel \•erilıncsine sevinmemiş de değildim. 
Kadın: 

- Öyle fev ıılAdo bir şey değil, Mister 
Hasllııgs, dedi. Emliık acentnsı Stosser ve 
Paul şirketini bllirsıniz? OnJıır hep pahalı 
e,·ıerle uğraşırlar; biz de bunun için ken· 
dilerine müracaat etmek istememiştik. Fa
kat nlh:ıyet bir kere de onlara uğrıyalım 
<lcdik. Ucp dört yiız, beş yi.ıı liralık evler. 
den bııhsettıler. Çekilcce§imiz sırada bir 
do seksen llralık apartımandan bahsetU· 
lcr. "Ama boşnlolı çok oluyor. hiç şüphe-
siz tutulmuştur., dediler • • 

"Ne olursa. olsun f(idip görürüz, dedik, 
lıir otomohilc atladık. 4 numaralı da1re 
ikinci knltn imiş; asansörün inmesini bek. 
leclik. O sırndn bnktırn, Elsi Fcrguson mer
di\'cnler(fen iniyor. Elsi Fcrguson benim 
en iyi nhh:ıbl:ırımıl:ındır, o d:ı koc:ısile 
beraber ev ıırıyormu,. Beni görünce: "Siz 
de bizim gibi geç kalmışsınız, daire tutul
muş .. dedi. 

"iliz onu dinlemedik, çıktık, \fcğer daire 
tutulmnmış. Hiznıctci hz hizı içeri olclı. 
Jairryi gezdirdi, hnııımına f.!Ötiirdü. He
men işi hallettik Elli liray::ı eşyayı satın 
aldık. Ertesi t:iln konturnto~ u ıınzalııdık; 
Yarın <1a taşınıyoruı:. 

Park er sor u: 
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ine•~· v=~=:;,= .. ~4 NlbDmarraDo daürre 
Agatha Chrislie 1 

1 Çevıren: ı·· Bir günlük zabıta hi·kiyesi 
• 

11\0 urıuı ı ıaını Ataıç 
1 
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tuttu. Dışarı çıktığımı:t zaman ben 
itiraz edecek oldum; o, hemen: 

- l\fıHfam rcrSU!';On size daire tUltıldu 
demJş·! Siz buna ne dersiniz. IJu<;tirıg<;? 

- Hiç şüphesiz yanlış bir knpı ı;-almış 
olacak. 

Madam Robinson adeta hayranhkla: 
- Doğrusu çabuk keşfediyorsunuz! de

di. 
Ben içfmden: "Puaro burada olsaydı, 

dedim; o beni beğenmez amal .• ,. 
O mesele çok tuhafıma gitmi1U. Gtıle

lfm diye ertesi giln llerktıl Puaro'ya da 
anlattım. O, bu işe merak sardı ve bana, 
Lonctra'nın muhteHf semtlerindeki evlerin 
kiralarını sordu. Sonra dllşQnerek: 

- Cidden tuhaf iş! dedJ. Müsaade eder 
seniz, HasUnss, beni şöyle bir çıkıp dola· 
şacalım. 

Bir saat sonra nvdet elti; gözleri parlı
yordu: 

- Çok şükür ki şimdllik elimizde a.cele 
bir iş yok, dedi; bu mesele He istediğir:niz 
gibi uRraşabillriz. 

- Hnngl mesele lle? 
- Hani Şu sizln ahbabınız madam Ro-

binson'un ucuzcacık tuttuAu daire mese· 
lesi. 
~ Şaka mı edh:orsunuz, Puııro? 
- H ... yır, ciddi söylilyorum. O dairele

rin senelik kirası üç yüz elli lira imiş, bu.. 
nu binayı idare eden adamdan öğrendim. 
Üç yüz elli Ura veren bir adam ne diye' 
knlksın da seksen liraya razı olsun? 

- Kimbilir? Belki dairenin bir kusuru 
vardır. Belki hakikaten cinli, perilfdir. 

Punro, l>ylc te)"leto lna.nacak adamlar
dan değı!di. 

- Madam Ferguson da ev tutulmuş de
mı,. Ona da pek mana \'eremedim. 

- Neden? Yanlış bir kapı çalmış ola
maz mı? 

- Bu hususta belki haklısını7. ama dai
re, o kadar ucuz olduğu halde ne diye boş 
knlmış? Bütün gidenleri çevirmiş olacak
lar, 

- Evet, bu işin altında bir şeyler ola. 
cak. 

- Ama mad:ım Robinson bir şey fark
etmem iş. Burası da hayli garip. Sizin oka
dın hakkındaki fikriniz ne? Sözlerinde 
samimi miydi? 

- Güzel bir taze. 
- Ben ne soruyorum, siz ne söylüyor-

sunuz. Hele şunu bir anlatın, ne biçim bir 
kadın? 

- N:m ~öylfyeyim? Uzunca boylu, kum 
ral saçlı, güzel blr kadın ... 

- Gerek onun hakkında, gerek kocası 
hakkında bir şey blliyor musunuz? Perker 
onları iyi tanıyor mu? 

- H:ıyır, daha yeni ahbab olmuş. Pu
aro, siz onlardan mı şüphe ediyorsunuz'! 

- Daha öyle bir şey söylemedim. aıl
zim. Yalnız bu daire me!!elesi benim mera
kımı mucip o!du, işte o kadar. Hemen şun
<lan şüphelendhn, bundan şllphelendlm 
diye mana çıkarmayın. Haydi! şu Monıaını 
apartımanı gidip bir tahkikat yapalım. 

Ben, doğrusu, istemlyerck glUlm. Puaro 
knpıcıyı: 

- M. Robiı1son burada m1 oturur? diye 
sordu. 

- tk"ncl katta, 4 numara. 
- Teşekkür ederim. Onlar coktanberl 

mi burcıda? 
- Altın aydanberf. 
Ben şaşırm:ırdim; Puato milstehzi mfis. 

tehzi gülüyordu. 
- Kabil de~il, dedim; bir yanlışınız O· 

lacak. 
- Altı aydanberi. 
- Emin rulsıniz? Bizim bahsetllAimlz 

madum Robınson uzun boylu, kumral saç. 
it, gllzel bir kadın. 

Kapıcı: 

- Ta kendisi, dedi. Bu eve Hışlna.lı altı 
ay oluyor. 

Sonra bizi bırakıp alır alır h;erf gJrdi. 
Ben Puaro'nun arkasından gHtim. 

- Nasıl, Hastıngs? dedi, kndınların da. 
ima doğru söyledıklerine hfıli'i inanıyor 
musunuz? 

Cc\'ap •;crmediın. Puaro, b:ına hiçbir i
zahat Yermeden Brompton R~d'ıı dolfru 
yürümeAe başladı. ~ihayet ne ynpmak ls
te<liğini sordum. 

- Emt:ık ar:enfasına gidiyorum, dedi. 
Monta!!U aparlımanında bir daire tutmak 
i"tlyornrn. Ruqiinlerde burada bayii me. 
r:ıklı şe~ ler olac:ık ... 

Taliim iz yarılım eti i. Dördüncü katta 8 
numaralı <laire. NiYıt'iı ile, hnrta<la on al-

- Ne çıkar, canım? dedi. Az para mı 
kaıanıyorum? Kırk lirayı da keyfim için 
harcayım. Sizin revolverinlz ''ar mı Has
lings7 

- Evet, olacak ... Neden sordunuz? 
- lhtiyncınız olması k:ıbil de. 
Ertesi ~ün !\lontagu apartımiınındakl 

daireye yerleştik. Eşyası güzel ve rahaltı. 
Arada bir kat vardı tam Robinson'ların 
do.lresl üzerine düşüyordu • 

Erteı;i gün pazardı. Puaro kapıyı yan 
açık bırıı.ktı, beni yanına çağırdı: Aş:ığı 

kattan bir sürüllü duymuştuk. Puaro: 
- l'ıI<>rdlvenden a~a~ı blr bakın, dedl. 

Sizin bahsettiğiniz onlnr mı? Kendinizi 
belll elmcyln. 

Merdivenden başımı uzattım, baktım. 
- Onlar. Ta kendileri. 
- Ala. Biraz bekliyelim. 
Yarım saat kadar sonra açılı: renk elbt. 

seler giyinmiş bir genç kadın daireden cık 
tık. Puaro memnuniyetle gülerek sessizce 
içeri girdi: 

- Efendi ile hnnımdnu sonra hizrnetci-
leri de sokağa gitti, dedi. Şimdi içeride 
kim:o;e kalmadı. 

Den içimde korku ile: 
- Eh1 Ne olacak'/ Ne yapac~ıı? diye 

sordum. 
Puaro hemen içerl, hizmetçi odası tara. 

fına gitmiş, aş:ığıdan kömür çıkarmak için 
kullanılan asansörü tıkarıyordu. Keyifli 
keyirH: 

- Buradan lneccsiz, dedi. Ki1nse blıi 
görnıeı. 

Beraber o tahta, iptidai asansöre girdik. 
- Yoksa Robinson'la.rın dairesine gir

mek niyetinde mislnlz? 
- Belki bugün giremeyiz. 
İpi çekerek yavaş yavaş ikinci kata in

dik. Arkadaşım, arka kapının açık oldu. 
ğunu görünce pek ı.evindi: 

- Blltiln .Un bu kapıları knpamazlar, 
dedi. Sonra da bırıı:ı: girdi dlye 4fkılyet 
edeler. Belki gece bile kilitlemek alullan
na gelmez. Herhalde biz timdi işimizi ıı.. 
zırlıyahm. 

Cebinden birkaç tılet çıkardı ve hemen 
işe başladı. Kapıyı, icabında aso.nsörnn le 
tnrafındım acabiltotk Jcln tertibat -1dı. 
Bu iş üç dııkikadan fazla &ilrmedI. Puaro 
Aletleri tekrar cebine soktu ve füı kendi 
dalrt-miıe döndilk. 

• • • 
Pazartesi sQnll Puaro sabahleyin evden 

ı;ıkh ve ancak akıam üzeri döndü. Gelir 
gelmez de kendini blr koıtuta atıp mem. 
nun memnun bir nefes aldı: 

- Hastings, dedi, size küçük bir hlkA· 
ye anlatayım mı? Çok hoşunuia gidecek. 
Sinemaya benzer bir blklye. Siz de sine
mayı cok seversiniz. 

Ben gülerek: 
- Anlatın, anlatın, dedim. Zannederim 

blr hikllye değil, stı.hlden olmuş bir şey 
anlatmak istiyorsunuz. 

- Evet, hayal cleQlJ. Müfettiş Yap'a so
run, o da tasdik eder. Zaten ben de bun
larf onun sayesinde öğrendim. Dinleyin, 
azizim. Allı e.y kadar oluyor, Vaşington'da 
Bahriye nezaretinden oldukça ehemmiyetli 
pIAnlıır aşırılmış. Büyük Okyanas sahille
rindeki haşlıca noktaların müdafaasına ait 
plAnlar. Bunların bazı ecnebi memleketler 
için ne büyilk bir kıymeti olduğunu tanv. 
vur edebllıralnlı. Lulgi Valdarno adında 
bir gençten şüphelenmişler; aslen İtalyan 
olan bu genç, nezaretin küçük memurla· 
rındaıtmış; plAnlıırJa beraber o da ortadan 
ka~boJmuş. Asıl hırsız o mu? değil mi? 
:ı.nla~ılamanuş ... lkl gUn sonra Nev • Vork' 
ta onun tiJüsünü bulmuşlar. KAğıller aıo. 
rinde deillmiş. Bir muddettenberi Luigi 
Valdıırno, Vaşlngton'da kardeşi ile be
raber oturan bir bar artisti ile düşüp kal
kıyormuş. Bu Mis Elsa Hard'm neyin nesi 
old~unu pek bilen yokmuş; Delikanlının 
öldürilldilğü gün o da yok olmuş. O zama. 
na kadar muhteltf isimlerle çalışmış bey· 
nelmilel bir casus olmasından şOphe edi
yorlar. Amerikan siyası polisi bir taraftan 
onu ararken bir taraft:ın da Vaşinston'da 
oturan bazı Japonları koll:ımaAa başlamış. 
Kızın, polislerin takibatından kurtulduk. 
tan ton~a o Japonlar:ı rnilracaat edeC'cğin. 
den hemen hemen cminlermiş. Bu Japon
lardan biri on beş gün evvel fngiltere'ye 
gelmiş. Bundan Elsa Hard'ın da burada 
oldufiuna hilkmediyorlar. 

Puaro biraz sustu, sonr:ı tatlı bir sesle 
illive etli: 

- Elsa Herd'in boyu 1 metre 68, gôzlerl 
mavJ, s~çları kumral, teni berrak, burnu 
dtiz imif. Başkaca bir hususiyet! yok. 

Den gayri ihtiyari: 
- Ma<lam Robinson! dedim. 
- İmkansız değil. Bundan başka bir 

şey daha öArendlm:- Bu sabah, tunç ren.1 
glnıie bir ecnebi selip 4 numarada otu· 
ranları sormuş. Bunun için, dostum, öyle 
zann<'diyonım ki siz bu akşam yumuşak 
yatnıtınızdan mahrum k:ıl..ıcak, hütiln gece 
hcn\mle bernber ikinci katta nöbet bckll
vcrclcıdnlı, Riıtabl tabancanızı dı alırsı. 
nlZ.f 

Gt>cır !laot on ikide kömilr asansörüne 
tılndik ve ikinci kata indik. Puaro kapıyı 

iki iskemleye yerleştik; kapıyı da açık ca, benim tabancam vardı. Paaro, dalgın.. 
bıraknıı~tık. Puaro sözlerini kapadı ve lıkla, otomobilde unutmuş olacak. Kadın 
memnuniyetle: bir çığlık koardı, kaçmak istedi, fakat Pu~ 

- Arlık beklemekten başka yapılacak aro mani oldu. Kadın: 
bir lşimlz )•ok, dedi. - Bırakın gideyim! Bı~kın gideyim t 

Beklemek bana pek uzun geldi; uyuya. Beni öldürecek, diye bağırıyordu. 
cağım diye korkuyordum. Sekiz saat ka- ltaı~·:ın, Pu:ıro, He beni iterek: 
dar bekledik sanıyordum, halbuki ancak - Luigl Vald:ırno'yu kim öldürdn? diye 
blr saa.t yirmi dakika oturmuşuz. Hafif bir ~ordu. 
gürültü duydum. Puaro'nun eli benimkine Ben yerimden kımıld:ıyamıyordum. 
dokundu. Kalktık ve gürültünün geldiği - Bu ne kötfl iş, Puaro, diyordum. Diz 
tarafa, sofıt~a yürüdük. ştmdi ne ynpacağız? 

Puaro yaYaşça kulağıma: - Siz ltltren susunuz, Hastfngs. Herhaı .. 
- Sok:ık kapısının önünden geli~·or, de.. de emin olabilirsiniz ki dostumuz, beq 

di. Kilidi sökmeAe çalışıyorlar. Ben size kendisine emir vermeden ateş etmiyecek.ı 
işaret eder etmez üzerine atılır, bırakmaz· tir. 
sınız. Ama dikkat edin, ben işaret etme- İtalyan garip bir gillüşle_ sordu: 
den kımıldamayın. Elinde bıçak olması - O kodar emin misiniz'/ 
bbil, kc.ndlnlzl kollayuı. Herhalde ben pek emin deillldlm. Ka• 

Biraz sonra bir çatırdı duyuldu ve kapı.. dın birdenbire Puaro'ya döndü: 
da bir ışık gözüktü. Işık heme!) söndü ve - Siz benden ne istiyorsunud 
kapı usul usul açıldı. Puaro tekrar eğildi: 

Puaro ile ben du\·ara yapışmış gibi idik. - l\lls El!ıa Hard gibi zeki bir kad1nda11 
Önilmü:r.den geçen bir adamın nefeslııi böyle bir sual bekl~meıdlm. Ne istediltiml 
duyduk. Sonra o adam ceb lAmbasını yak· elbette anlamışsınızdır. 
b; Puaro bana: Kadın, telefonun üzerine geçirdifi kara 

- Haydi r dedi. kadifeyi çekip: 
İkimiz de sıçradık. Puaro herifin kafa. - Buyurun, dedi, bunun içinde! 

ısını bir yün atkı ile sardı, ben de kollan. Puaro takdirkar bir tavırla: 
nı arkaya kıvırdım. Bu ifi, hiç ses çıkar· - Cok iyi düşünmüşsünüz, dotnuur de.. 
madan, biranda bltlnniştlk. Herifin elin- dl. Sonra kapıdan çekildi: 
den bıcaRı aldım; Puaro da alzını sımsıkı - Allah rahatlık versin, madamf Stıı 
bağladı. Tabancamı ıöslerip mukavemetin buradan çıkın, ben Nev. York'lu dostunu• 
lüzumsuz olduaunu anlattım. O, çabalamak za. gö7. kulıık oluruınr 
tan çoktan vazgeçmişti; Puaro elilip kula· İtalyan ffiller gibi: 
(tına bir şeyler al:Syledl. Bir dıtklka sonra - Budala? dedi. 
herif do başını sallayıp kabul ettillnI bil-: Tabancayı kaldırdı, gitmek istlyen k~ 
dirdt. Sonra, Puaro o gün. o herine beoı dının üzerine çekti; ben mani olmak için 
arkadan apartımandon çıkıp merdivenden atılmı~tım. Fakat tabanca ateş almnd~ 
indik. Ben, elimde tabanca ile en arkadan Puaro sitemli bir eda ile bana: 
girliyordum. Dıprı çıkar çıkmaz Puaro ha - Sizin bana hiç emniyetiniz olmıya• 
na dönllp: cak mı, Haslings? dedi. Benim en yakın 

- Sokalın başında bJr otomobil bekli- dostlarımın bile dolu tabanca kullanma.. 
yor, dedi. Siı tabancayı bana verin. Şim- tarı pek hoşuma gitmezken daha demiq 
dilik ihtiyaç yok, tanı~tıAım bir adamın yanında öyle tehli1 

- Ya bu adam kaçmala kalkarsa? keli bir şey bulanmasına mQsaade ed~ 
Puaro (Jülilmsedl: miyim? 
- Ona imkan yok! Sonra Italyana döndil: 
Piraz sonra otomoblll alıp ıeldlm. Bat. - Size cttl(lim iyiliği unutmayın, dos.. 

tım, Puaro adamın yQıQnden atkıyı çıkar. tum. Sizi idam edilmekten kurtarıyorum.. 
mı,tı. Ben bayreUe: O giltel hanımın da elimizden kurtulacağı,. 

- Al dedim, Japon d~ilmiş. nı sanmayın. Evin 6n tarafı da, al'kaaı da 
- S!zin gözllnüzden bir şey kacmaz ne:aret ıiltındL.: El&Hard He fetild, dQRıu 

kit... Hayı;. Jnpon değil; İtalyan. ·' poliı;in eline düşecekler. Bunu bilmek sfae 
Otomobile bindik; Puaro şoföre bir kfırJ gelmiyÔr mu?. Arzu e<lerseniz şimdi 

adı es verdi. Ben bu işten hiçbir şey anlı. siz de sldebilirsinlz ııins, rica ederim, ih· 
yamaz olmuştum. Nereye gitti~lmizi, o •· tiyatlı olun." Bütün bu I~ gÜn gibi aydııı-
damın yanında, Puaro'ya sormak işime lıktı. Montagu apartımanındaki daireyi 
gelmiyordu; kendi kendime bir cevap bul- tuım:ık için müracaat eden birkaç yüa 
mağa cabahyordum. müşteri arasında ancak Robinson'lar, iste. 

Bir sokakla, lcerlck bir evin önünde nllen şeraiti haizmiş. Ne icin? Onları, ilk 
durduk. Hafifçe sarhoş bir adam, kaldırt- nazarda, dl~er müşterilerden ayıran ney .. 
mm üzerinde sendeliye sendellye yürü· miş? Yüzleri mi? Ama alelade insanlar. 
yordu, Puaro'ya çarptı, u kaldı yere öyle herkesten ayrı bir şeyleri yak. O hal.. 
düşürecekti. Arkadaşım ona, benim pek de adları. 
anhyamadığım birkaç kelime söyledi. Son - Adlarında ne var? lngilterede, iJı:i iM 

ra ilçümüz merdivenden çıktık. Puaro ka. dımda bir Robinson bulursunuz. 
pıyı çaldı ve bize, biraz geride durmamı- - İyJ yal .. İşin nslını buldunıız! Elsa 
zı söyledi. Cevap alamayınca bir kere da· Hard ile kocası mıdır? Kardeşi midir? ne 
ha çaJdı, &onra tokmağı hııla yaknlo.yıp ise, o yanındaki adam Nev • York'tan ge .. 
bir müddet vurdu. Birdenbire bir ışık miye binip Londra'ya gelmişler, adlarınua 
bellrdl ve kapı yavaş yavaş açı1dı. Öfkeli Robinson olduğunu söyliycrek bir daire 
bir erkek sesi: kiralıımı,lar. Sonra, Luigi Valdarno'nun 

- Bu sa:ılte de ins:ın rahatsız edilir mi? da mensup oldu#u gizli bir İtalyan komi .. 
Ne istiyorsunuz? diye b:ı~ırdı. lesinin, kendilerini aramakta olduğunu 

- Doktoru göreceğim karım hasta. öRrennıişler. Ne yapsınlar? Çocukça biıı 
- /\Burada doktor moktor yok. plan kurmuşlar. Kendilerini arayan adam. 
O adam kapıyı kapamak üzere fdt; fa. tarın onların yüzünü bile bilmediklerini 

kat Puaro ayağını içeri attı. Hani pür. hid biıtyorlar. O halde iş kolay. Tuttukları evi 
det Fransız karikatürleri vardır, dostum gayet ucuz devretmde karar veriyorlar. 
da işte onlara dônmilştil. Müracaat edecek yüzlerce genç karı koca 

- Ne? Ne cesaretle burada doktor yok arasında elbette bir tane olsun Robinsoo 
diyorsunuz? görürüz. Arkamdan gelin ba- bulunur. Beklemek lAzun; o kadar. Niha. 
kayım, hem de derhal. Yoksa sabaha kadar yet isledikleri olmuş. Arkadan ltıılyan da 
burada kalır, etmediğim gürilltüyü bırak. sC!din edecek; Modam Rob1nson'u öldüre• 
marn 1 cek, jntikamı almış olacak ve Eloıa H:ırd 

- Ama b:ıyım... bir kere d:ıha yakasını kurtarmış olacak .• 
Knpı tekrar açıldı; içerideki adam arka. "S:ıhi, Hastings, siı beni daha hı.kiki 

sında hırkası, ayaklarında terlikleri ile madam Robinso'a takdim etmediniz. Hani 
dışarı çıktı, çekingen çekingen etrafına şu gene ve güzel kadını .• Haber vermeden1 

bakıyordu. Puaro merdivenden aşağı tner- bir hırsız iibi evlerine girdigimizi öğre. 
ken blr hareket yaparak tehdit etti: nince klmbilir ne diyeceklerdir? Haydi 

- Şimdi ıidip polis getireceQim. gidip de kendilerinden ôdir dlliyelim. At 
- Allah aşkına yapmayın! bir gelen var; hiç ~üphesiz Yap ile dostla. 
Herif onun üzerine atıldı. Puaro dirse- rıdır. 

Rinl bö~rüne indirerek onu yere yuvarla. K:ıpı hızlı hızlı vuruldu. Ben sofaya 
dı. Bir dakika sonra liçümilz tçeri glrmlf, ·çıkarken Puaro'ya: 
kapıyı da kllitlemlştlk. - Buradn oturduklarını nereden öğren• 

- Sis şu perdenin arkasına girin. ldlniz? dedim. Ben de ne budalayım! Hiç 
İtalyan kendi dilinde: şüphesiz sahte madam Robinson'un, yani 
- Si, Slgnor dedi ve pencereyi 6rren Elsa Hard'ın arkasına adam koymuş, 4 

penbe kadfCe perdenin kıvrımları arkası- numaralı daireden sonra nereye taşındı· 
na girdi. ~ını ÖKrenmişsinizdir. 

Jt:ılyan saklanır ~:ıklanmaz odara koşa- - Çotuk şükür, Hnstings! Nihayet siz 
rak bir kn<'hn girdi. Uuzn boylu, arkasına de kafanızın içindeki kurşuni maddeyi 
kml bir kimono giymiş bir kadın; sacları lşletmeAe başladınız. Şimdi Yap'ı karşıla.. 
da bakır renginde idi. Korkak korkak: mıık lizım. 

- l{ocam nerede'! diye bağırdı. Siz kim. Kapının kilidini yavaşca ııçıp kadife 
siniz? kedinin başını dışarı çıkardı ve "mi· 

Puaro bir adım• atıp kadının ônünde yav!,. di)"e bir cıftlık kopardı. Polls mfifet-
eğildi: tişi ile nrk:ıdaşı irkildiler. Fakat kedi ka .. 

- Ümit ederim ki kocanız nezle olmaz. fasının arkasından Puaro'nun kafası da 
Ayaklarında yiln terlikleri vardı; hırkası 5iizükilnce Yap: 
da k:ılın3 benziyor. - Bir ıey değilmiş! dedi. M. Puaro şaka 

- Siz kimsiniz? Burada ne işiniz var? ediyor. !'ılü~:ı:ıde buyrulur mu? 
- Hakkınız var, macfam, hiçbirimiz sf. - Kadınla herifi yakaladınız mı? 

tinle tanışmak şerefine nail değiliz. Hat. - Kuşlar kafeste; ama Ozerlerlnde bJr 
buki meslektaşlarımdan biri, sizi gôrmek fey bıılamadık. 
için ta Nev - York'tan geldi. - Demek ki şimdi evi arama(io seliyor-

Perde açıldı ve ttalyan gözüktri. Ha:rret· aunuz. Hutings ile ben timdi çıkarız. A-
Jer fçlnde kıldım il Jinde bir, taban"' ______ (DeıtXJrM 16 incidıel 



YABANCI DiLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR 

HABERİN EDEBi T~fRIKASI: 84 

Yazan: 0-Uasan Rasnm Us 

de bulunan Nimetin gaflet uykusundan uyanmasına. sebebiyet 
vermişti. Hakikati söylemek ıazımgelir!e o, Suadın gördüğüne 
ka.nidi. Gerçi kanaati daha kat't bir kisveye bUrilnmü§ değildi. 
Fakat onun hiçbir gözün tesbit edemiyeceği hareketlerine p.. 
hit bulunması onda bu haklı endişeyi uyandırmış bulunuyordu. 

Suadle Nimet .. iki canbaz gibiydiler. Biri birinin, biri öte-ı 
kinin gaflarını yakalamak işinde uğraşırlarken, günler geçyor
du. Suad'in, Abdullah Beyin davetini kaıbul etmesi, Nimet il.z&ı 
rinde çok iyi bir tesir uyandırdı. Onun için fırsat bu fırsa.ttr, 
Göztepeyle, sevgilisinin bulunduğu yer arasında dağlar kadar 

Suad, oğlunun, kendisine gösterdiği bu yakınlığı, gözlerine mesafe vardı. Bu birkaç gün iç.inde, hiç olınaçsa birkaç saati. 
, bakıp dalışlarnu doğrudan doğruya hassasiyetine, içliliğine ve ni Doktor Nedimle bqbaşa. geçirebilirdi. işte Nimet, sabali. 

• , • hastalığına veriyor, onun bir yaprak kadar sarı ve kuru elle. leyin evden ayrılırken saklanması gUç bir n* içinde ayni• 
ı • • • • • • 

1 
• 

1 
nefesinde bir vol- rir.i ok§ıyarak: dı. Bu Suadin gözünden kaçmadığı gibi, Feridin kafasında da 

G ÖZLERİNDE bir yıldırım par a:~ş ' bahları düşilp ak· - İyileşeceksin oğlum .. Hiç üzülme, • diyordu. bir istifham yarattı. 
kan sıcaklığı vardı. Günlerdenben sacJ'öi "'evşeklik için. Ferid iyileşeceğinden emindi. O kadar emindi ki, bunu ba. Babasının evden aynlışmdan sonra Ferid, Baba annesini 

1 •• nır .... ı h · ı ·· uduna ver 10 
"' b --1 t tar b"l b kaydı· ·· d'" On.d §am arı,,~ en araretin n vuc 1 r gibiydi. Feridin, asına .uua I§ zı ı e aş • gor u. an annesine gitmek müsaadesini istedi. önce, ev. 

de adeta boşlükta yüzüyor, boşlukta b<>Ca ~yoyatağa dügüşünü - Şüphesiz iyileşeceğim baba ... Hem yalnız ben değil, sen de yapayalruz kalacağı için Feridin evden uzaklaşmasına pek 
böyle birdenbire denebilecek kadar .. çabu dan ayrılmıyor, bü. de iyilC$ecksin ... Buna. emin ol. tat"afta.r görilnmiyen Safinaz Hanım, yanm saat kadar sonra 
kimse iyi kar§ılamadı. Suad, yatagı ucun u çağırmışlardı. _Yoksa doktor mu olmak niyetindesin Ferid? Şaycstcyle Feride haber göndererek gidebileceğini bildirdi. Şa-
tUn gününü ya.nmda geçiriyordu·. D~kt~~iç de umdukları - Ha.yır ... İyileşmen için doktor olmağa lüzum yok baba, Y~ste: 
lnccden inceye muayene -edilmifti· Netıce ·wi bÖyle ... Ferid göreceksin! - diye gülüyordu. - Baba anneniz gitmenizi söylüyor, fakat gece orada kal· 
gibi çıkmamıştı. Grib deniyordu. Bu nasıl ~ttı. o kadar ki, Ferid, babasını iyileştirebilirdi. Ama, onun iyileşmesi Feri· rnamanw, buraya dönmenizi arzu ediyor. 
tam bir ha.ftn evdekilere 'bir ölüm bayatı ~ti le bile meşgul o. din ölümüne sebeb olacaktı, ne çıkardı? - Pek ili., dönerim. 
Suad, bu mUddet zarfında kansının hare\ y yükselen hararet !"eridin, kendisini çok iyi hissettiği günlerden biriydi. Nimet Ferid hemen hazırlanarak, hiç adeti olmadığı halde baba.-
lacak fırsat bulamamıştı. Bir aral~~ ~. a lbtimaDl, ihtimam Hanını, 0 sabah erkenden, annesine gitmigti. Akşam Ustü de sının odasına girdi. Burada bir mUddet kaldıktan sonra dışa. 
çocuğun yüz hatlarını tamamiyle degı§tirdikesilmiyen ihtimam Suad bey, Göztepedc oturan Abdullah Beylere gidecek, birkaç rıya çıktı. 
ve ihtimam ... Günlerce silren, ardı a.f&!!1 histen ve ıstıraptan gününü orada geçirecekti. Ferid, bahçe kapısından çıkarken, biraz evvel babuiyle 
Feridi yine hayata bağla.Dl1' oldu. Ferid, ber hastalandıkça birlikte giden amcası Selimle karşılqtı. Kısaca görüt«Uer: 
örUJmUş bir külçe halindeydi, Bununla be~ ttyordu. 0 ölüm· Akşa.m üstü oldu. Suad bey, işinden dönen Selimle birlikte _ Nereye Ferid? 
h ak ıs köşkten ayrıldı. 

ayata bağlı kalıyor, zayıfladıkça. ya.şanı dii ilnlJlek bile ta. - Anneme gidiyorum amca. 
den korkuyor, ölmek istemiyor. HattA bun~ını tekrar yan Koca köşkte, Safinaz Hanım, Ferid, Murad ağa ve hizmet· _ Gece orada mı kalacaksın? 
hammül edilemez göriin.Uyordu· .Ana.Sıyla dar aı.mek istemi· çiler kaldılar. - Kalacaktım ama, baba annem mtısaaae et:mıyor. ~ 
JIDa, bJb kalbe, p göze g&-eoeii gUne ka Ferid, üvey annesinin, iki aydır peşini bırakmış gibiydi. Bu. ceğfm. Babamı bıraktın mı! 
JIQTdu. cak bir ~y bula- na rağmen Suad, onu, gizli gizli kontroldan hali kalmıyor- - Yolda bir tanıdığa rasladıli. O da Göztepeye gidiyormuş. 

~---C<Srmu~·.,:- b_!~diği baba~n yanmda_, kon~~1 a,yall~er~le=--=a=-vu_· ___ m~esa.f'.--... e-v ... ar-'-'dı._. _B_u ... b_ir_k_a_ç.._gti...._·n_içı_·n_d_e_, _ru_· ç_o_Im~azs __ a _b_ir_kaç~-saa~t_i. ___ Be_ra_ber_..=gı:....· d_ec_ek_t_ik_.~Bu~~vazf~.::....yet~k~8.l'fIS-"""'-_m_da~ben~~de~d_ön_:d_Um=4,__ __ 
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Zelzelenin tafsilatl Alman tehlikesi Fransız - ltalyan 
Çekoslovakya- ili lafı 

~ Baştarafı 1 incide 
Aksarayda ilki saat biri 15 geGe ikin-

Kaya h.iirsüye gelerek dün ~eketi
mizin muhtelif yerlerinde vukua gelen 
yer deprenmesi etrafında §U izahatı ver
mistir: 

. H 1 _.. Baştarafı 1 incide 30 unda İngilizlerle FranSizlar arumda 
dan zıyade o an- hariciye nazm ile mil%akerele girlterek akdedilecek lnxıferamm rumamelinl 

clsl saat UçU 15 geçe olmak üzere iki 
yer depremesi olmu§tur. Çanlarıda sruıt 
biri 15 geçe ve dilnkUne nazaran daha 
şiddetli bfr bn.rcketiarz hissedilmiştir. 

Kıl'§ehirde biri 20 geçe birçok evlerin 
yıkılmasını mucip olan bir hareketiarz 
olmuştur. 

DUn muhtelif vUayet ve kaza merkez
lerinde duyulmuş olan zelzelenin verdi
ği insan zayiatI ve maddi zararlar hak -
kında alman haberler, bir kısım mm -
takalarda zelzelenin hiç bir ziyanı mu -
clp olmamasına mukabil bir kısmı vill -
yctlerlmlz nahiye ve köylerlnd~ büyUk 
talırlbatı ve birçok vatandaşlarmıwn ö
IUmUnU intaç ctmi§ bulunduğunu bildir
mektedir. Bu !elı\kete sahne olan mm -
takalar Ktrvehir ve Yozgat vilAyetlerin

de bulunmaktadır. Kırsehirde K~ker: 
nahiyesindeki köylerde birçok binalar 
yıl:ılmı:ı ve 200 kl!ii ölmüatür. Yozgat vi
IAyeU içinde Sekili köyilndekl 59 evden 
~9 u yıkılmış ve geri kalanları da. kıs -
men hasara uğnımratır. Buradaki köy • 
ıwer yer depremi csnumda tarlalarda 
bulunmakta olduklarından, bir evde çö
Jdlntll albnda kalan Uç yaşındaki bir yav
ru mUsteıma olmak üzere, nü.fusça za -
~t olmamıştJr. 

Kızılay derhal her lkl mıntıkadaki fe
'1lcetzede kardeşlerimize yardıma koıt -
mue bulunmaktadır. Kızılay bu maksat
la Yozıat va.liainin emrine muavenete 
:muhtaç bulunanlara lljc ve acil yardım 
·olmak üzere 1000 li~ gönderdiği gibi 

açıkta kalanlarm barmmalarmı temin 
maksadiyle de 60 cadn' sevketmi§tir. 

Kııııehlr mıntakasma da derhal bir mü
fettiş göndermiş ve emrine 2000 lira tah
sis eylediği gibi 300 de çadır sevk eyle • 
mlştir. Diğer taraftan lç işleri bakanlığı 
aa derhal bu mıntıkalara müfettişler .. 
g8nde.rınrv bulunmaktadır. 

Afıl::arada bulunan İtalyan sefiri Galli 
ye yeni Sovyet sefiri Rençiyef hariciye 
Yekilirnize, vukubulan felaketten dolayı 
teessürlerini bildinn~erdir. 

Zelzele mıntakasında 
~bir 20 :CHususn' -Büyük teıa

ıtetten sonra binlerce vatandaş geceyi a
çıkta gcçinnişlerdir. Sarsıntının uyandır
mı§ olduğu panik kısa fasılalı zelzeleler· 
le beraber devam etmektedir. Köşker 
nahiyesindeki Hacı Mir2a, Akpınar, Eş
refli, Sofralılar, Erdekliler, Çürükler, 
Dervişli, Deveci, Hanyeri, Alişar, Pek
mezci, Tatar llyaslr, Beşler, Üçler, Ha
murlular, Zülkadiriler, Gölba§ı ve Esad-

hocalı köyleri tamamen )larap olmustur. 
Buralardaki enkaz arasından MI~ yara
lı ve ölüler çıkarılıyor. lnsan zayiatı bil
hassa kadın ve çocuklar arasında fazla

C!rr. Ankaradan sıhht imdat heyetleri ve 
inaizeme gelmekte devam ediyor. Açık-
la kalanları banndmnak için çadırlar 
yoldadır. Şimdiye kadar 300 tane gel
miştir. Klılehirliler aralarmda 1000 lira 
toplayarak kazazedelere göndermişler
öir. Şehirde nüfus zayiatı olmamıştır. 
Birçok binalar )'lkılmış veya çatlamıştır. 
,Röşkerde sarsıntılar devam ediyor. Yol
lar kapalıdır. 

Maddt zarar ve ziyanın ne kadar oldu
ğu henüz bilinememektedir. Buraya gel
miş olan Klzllay müfettişinin emrine 
2000 lira verilmistir. 

Bu tabit Afete k~ı bir §eY yapama· 
mak aczi halk, daha ziyade korkuya dü
§Ümlektedir. Şehir umumi bir matem 
havası içinde bulunuyor. Yernltmdan 
mütemadiyen korkunç gürültü ve sallan
blar gelmektedir ... 

Yozgatta 
Yozgat 20 '(Hususi)' - Sekili köyün

öeki yıkılan evlerin yek\ınu 49 dur. Sar
sıntı esnasında köylüler tarlada bulun· 
öuklanndan insanca zayiat yoktur. Yal
'nız küçük bir ~ocuk enkaz altında kaJa
rak ölmüştür. Kızılay taraf mdan vali
nin emrine 1000 lira ve 60 çadır verilmiş
tir. Zelzelenin uyandırdığı korku Ml! 
öevam etmektedir. Halk lmlarda ''e bah
~erde yatmaktadır. 

Çorumda 
Ç.Orum 20 (Hususi)' - Zelzele bura

aaki köylerde de mühim tahribat yap
~tır. Enkaz altında kalan bir kö~1lil 

ölmüştür. Diğer köylerdeki tahribat ve 
zayiat hakkında henüz malfunat alına

mamıştır. 

Dahiliye Vekilinin Meclisteki 
beyanatı 
'.Ankara, 20 (A.A.)' - Büyük Millet 

Meclisinin bugürikü toplantısında 1çişle
n Bakam ve Parti Genel sekreteri Şükrü 

Sayın arkadaşlar, dün memleketimiz 
ansızın bir acıya düştü. Ve bir yasa 
uğradı. Dün saat biri bir kaç dakika ge
çe memleketin muhtelif yerlerinde az çok 
hissedilen bir yer deprenmesi oldu. Top
rak çöküntüsil en çok orta Anadoluda 
hissedildi. Bunun merkezi Kırşehir, Yoz
gat, ve Akdağmadeni havalisidir. Mem
leketin birçok yerleri bu sarsıntıyı his
retti. En çok zarara uğrıyan Kırşehir vi
layetidir. Kırşehir vil~yetimizde Köş
kır nahiyesine bağlı birçok köylerde ev
ler yıkıldı. Diğer taraftan Yozgatta ve 
Y erköyde nahiye binası ve istasyon bina 
~ı oturulmaz bir hale geldi. Sekili köyün
de 59 evden 49 u kamilen hasara uğra· 
mıştU'. Bir ölü ve bir de yaralı vardır. 
Çoğalmamgsını temenni ettiğimiz bu za. 
rarlar hakkında peyderpey alınacak ma
lumat ajansla r.eşredilecektir. 

Maddi zararın ehemmiyeti yoktur. Bu 
memleket ve bu millet maddi hasaratı 
eskisinden daha iyi olarak derhal tamir 
edebilecek kabiliyet ve vaziyettedir. Ta
biatin aksiliklerine daima göğüs germeğe 
alışkın olan milletimiz, memleketimiz 
tabiidir ki bunu derhal tamir edecek, va
tandaşlannuzrn gönlünü alacaktır. Bir 
§efkat ocağı olan Kızılay cemiyeti derhal 
zelzeleden zarar görenlerin ve matem.ze
delerin imdadına kostu. Genis mikyasta 
malzeme gönderdi. Hükfunetiniz de der
hal 30.000 liralık bir inşaat yardımr ya
pılmasını gözeten bir kanun ID.yihasmı 
Meclise sundu. 

Maddi zararın asla ehemmiyeti yoktur. 
Fakat asıl bugün memleketimizin bir 
kalb gibi etrafında yeise dü~tüğü haber, 
200 vatandaşımızın enkaz altında ölmesi
dir. Bu, bir türlü telafi edemiyeceğimiz 
bir acıdır. Tab_iatin şuursuz hareketleri 
k~ısında yapılacak başka bir şey yok
tur. Yalnız bunların elemlerine, matem
lerine iştirak etmekten başka bir şey 

. elimizden gelmez. Kazazederler hükQme-
timiz tarafından maddeten ve manen 
temin ve tatmin edileceklerdir. 

Son gelen malQmat 
Ankara 21 (Hususi)" - Zelzele saha

sından gönderilen malfunata göre şimdi
ye kadar 207 ölü sayılımştır. Yikılan 
evler de 756 dır. Harap olan binaların 
tahliyesine devam olunmaktadır. Yerköy 
istasyon ve nahiye binalarile birçok ev 
ve dükkftnlann duvarları çatlamıştır. 

HükQmet felaketzedelere yardnn için 
30.000 liralık bir fasıl ayrılmasını istih
daf eden bir kanun Hiyihası hazırlamıs 
ve senan Meclise sevketmiştir. 

Demir 
muhafızlar 

_.. Baştnrafı 1 incide 
harbiye nazırı olan general Antonesku 
30 gün mezuniyet almıştır. Bu mezuni
yetini ecnebi bir memlekette geçireceği 
zannolunuyor. 
Verilen resmi malumat 
Bükrcş. 20 (A.A.), - Rador ajansı 

bildiriyor: 
''17 nisanda bütün memlekette sabık 

demirmuhafız tcşkil~tına mensup tahri
k~tçıların evlerinde yapılan araştırmalar 
esnasında elde edilen vesikalar Bükr~e 
bir araya toplanmıştır. Ç:Ok mühim ve
sikaları da ihtiva etmekte olan bu evrak. 
sivil ve askeri istintak ve iddia daireleri 
tarafından tetkik edilmektedir. Bu daire
ler, tahkikatı pek yakında bitirecek ve 
adli takibat için raporunu vereceldir. 
Faşist lideri de davacı 
Bükreş, 20 (A.A.) - Kodreanunun 

prof ~r Yorga aleyhinde mahkemeye 
müracaat ettiği bildirilmektedir. Bunun 
sebebi, profesörün muhakeme esnasında
ki ifadesinde Kodreanunun e\'inde vata
na ihanet suçunun subut bulmasını intaç 
edecek evrak bulunduğunu söylemiş ol
masıdır. 

Kral rahatsız 
Bükreş. 20 (A.A.r - "!\fajeste kral 

gırtlakta bazı hafif tesirler icra etmiş o
lan gripten dolayı odasında istirahat et
mck-tedir. Akşam hararet 38 derece, nab
zı ise 84 idi. Majestenin umumi vaziyeti 
iyidir ... 

Denlzbaok müdürü 
geldi 

Dcnizbank umum Müdiirü Yusuf Zi
ya bu sabah Ankara;dan şehrimize gcl
mi§tir J 

da için... bir anlqma aktcdilecek. tetkik etmek tızere Ftlrlemilnı'detı 

Ja 
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aile Almanya arasında Sefir_ tayini sonraya _bırakılmıı avdet edecektir. 
P Y • Parıs, 20 (A.A.) - Pati.suvar ga.ıete· HUkCunet muhafili, Franaız ve İngiliz 
giz~i bı.r. a~l~şm~ . varmış sine Romadan verilen maltllnata g<Sre, devlet a<lamlarmm temas eldeccıkleri. 
Eski tngılız 1K 1• part.ısı mebuslann· Franarz - İtalyan milzakerelerinde harici 8İyMCte 't'e miıdafuya miltıeallik 

dan Lord Strabolgı, Los Ancelesde çı- Fransanın Roma büyük elçisi tayin et· meselelerde kolayca: mutabrk lı::alacak-
kan bir gazeteye Orta Avruaa ve Al- mesi meıeleai sonraya bıralnlımftır. lan mlltaleumda bulunmaktadırlar. 
man tehlikesi hakkında bir yazı yaz- Verilen bu malUımta bakılırsa evvel Kont. Çiyanonun Londra 
mıştır, emirde Franaa ile İtalya arasındaki cer- ziyareti 

Lord bu yazısında, Alman tehlikesi- ginliğin nihayet bu11dğunu tesbit ve mü- Roma, 21 (A.A.) _ ltalyan reeml 
nin Çek.oslo·..._,_ irin zannedildiği ka- ... "ede d- e ...:~. t ti" • L•· d v,._, ... ::r-· ~ e "4• v me&TI&p ea sı Je&1ın e mahafillerinde, Kont Cianonun _,...,..~ 
dar büyük' olmarugmr"' , daha !azla Ho- cak ,_...... yapıla olan bir beyannamenin yaırıL ~ Londraya seyahati için bt't biç ilk 
landanın tehlikede bulunduğunu yazı- mas ı · t t•.:1- edil ~-dir ı meee eıı e .~ meuc: • karar meTCUt olmadıfı ve fakat bunun 
yor ve diyor ki: 

"Şimdiye kadar Hitler hep beklenil
miY.en hareketlerde bulunarak muvaf
fak olmuıtur. Bugün de Almanyanm 
Hobndaya karşı taarruza geçeceği bek 
lcnmiyor. Bunu bckliyenlcr yalnız dün 
ya siyasetinin içini bilenlerdir. 

"Holandada bugUn esasen bir nui 
faaliyeti var. Biraz daha kuvvet gönde-

riline bu hareketin daha Jiaditlencceği 
şüphesizdir. 

"Sonra, Almanya müstetrileke isti
yor. Bu müstemlekeleri İngiltcre<len 
ancak muharebeye giritcrek alabilir, 

İngiliz donanması daima müstemleke
leri beklemektedir. 

"Halbuki Holandanm hemen hemen 
hiç deniz kuvveti yok. Buna mukabil 
Holanda, İngiltedelen eıcnra, r.üfus iti· 
HMile en fazla müsteırJekesi olan mem 
lekettir. 

''Şarla Holanda Hindiatar.r ham mad 
ide itibarile çok zengindir. Alma.nyanm 
istediği de zaten 'bu maddelerClir.,. 

"Şu da mal!inldur ki, Almanya ile 
Japonya orasında, Holandanm §Brld 

Hindistanı paylaşmak için gizli bir 
anlaşma vardir.,, 

Gaz maskeleri 
mecburiyeti 

Prag 21 (A.A.) - Bu hafta Çekos. 
lovakyada gaz maskesi satm alınma.ın 
mecburi kılınmıştır. Bunun için §elli 
le.re iki ay ve bütün memlekete altı ar, 
mühlet verilmiştir. Çocuklar i~in sa.
tın alman maskeler, ufak gelmeğe 
başladığı zaman tebdil oluı\a.ca.ktir, 

Diğer taraftan Prağda. ikişer bin 
kişi alabilecek sığınaklar ~a edile-· 
cektir. 
Alınan tedbirleri haklı 
gösteıecek haberlar 
Londra 21 (A.A.) - İyi malUm.at 

almakta olan mahafile nazaran İngil
tere hükfuneti, Almanyanm Haynlay
nm fırkası lehine Çekoslovakyanm 
dahili i~lerine müdabalede bulunmak 
için herhangi bir vesileye müracaat 
etmesi imkanmı selbetmek maksadi
le Çekoslovakya kanunu esasisi dahi
linde sUdet Almanlara aza.mi müasaı
dekarlıklarda bulunmasmı diplomasi 
yolile miltea.ddit defalar Prag hükfl· 
metinden talep etmiştir. 

Son defa ilan edilmiş olan siyast 
affı umuminin İngiltere hükiı.metinin 
teklifi üzerine yapılmış olduğu söy
lenmektedir. 

Affı umuminin il~nmdan sonra. or
tada bir takım şayialar deveran et.. 

meğe ba.slamı§tır. Bu şayialara göre, 

Almanya pek yakın bir zamanda Çe. 
koslovakyada müdahalede bulunmak 
teşebbUsüne kıyam edecektir. 

Öğrenildiğine göre, İngiltere hü
kumeti Prag hükfunetine südet Alman 
1ara. yapmağıı. mütemayil olduğu mfı-

~aadekrfilıkların bir listesini mümkün 
olduğu kadar kısa bir müddet zarfın

da tanzim ederek Paris ve Londraya 
bildirmc~ini teklif etmiştir. Çekoslo
vak hlikmcti, Fransa ve İngiltere tn-
rııfından tasvip edildikten sonra bu 
listeyi neşrcdecektir. 

O zaman Londra. ve Paris, bu tek
lifler sUdet Almanlar tarafından red
dolunduğu ve Alman hükUıneti bu reel 

dl Prag hükfımeti üzerinde bir tazyik 
icrası için vesile ittihaz eylediği tak
dirde Berlinde mti§terek bir teşebbüs 
te bulunacaklardır. 

Bu meselenin yakında Fransız ve 
İngiliz devlet adamları arasında ya
pılacak mUzakerelerin b~lıca mevzu
larından birini teşkil edeceği beyan 
edilmektedir. 

Fransız nazırlannın Londra tngiliz • itaıyan anlafmaaı mer'iyete 
seyahab girdikten sonra varid olduğu bildiri!· 

Lond~ 21 (A.A.) -tnıilis Harici- mektedir 
ye nazın Lord Halifaks, hariciye neza· İtalyan dq bakanmaı yalanlda Vaqo. 
reti mUtehasıBlan 'ile bu ayın 29 ve vayı ziyaret edeceği hMJrmdaki haber-o 

Hint okyano
sunda bir ada 
ilk defa olarak 
kadın görecek ı 

Bir adaya ilk defa olarak kadrolar ayak 
basıyor ... Bu adayı Aynaroz ~ 
yin •.• Jlk defa olarak iki kadmm ayak 
basacağı ada, daha tehlikeli, daha uzak 
ve daha korkunç bir yerdir_ 

Büyük bir haritayı açacak olumnıı. 

Afrika ile Avustralyanm arasındaki Hint 
okyanusunda ve bu geniş boşluğun tam 
ortasında, en ince ~u bir kalemle ipret 
edilmia gibi, ufak ufak iki nokta görür
sünüz. 

Bunlar yanyana iki adadU". Bmılarm 

birinin ismi Amsterdam adasıdır. Dileri 
de Sen P.ol adası. Burada yaşıyan kala· 
balık bir nüfus vardır: Fakat. insan de· 
ğil. Pengoen. .. lki ayaklannın üzerinde, 
insan gibi yürüyen ve beyaz göğüsleri, 

siyah kanad ve kuyruklanle balo kıya
fetinde giyinmiş şık baylara benziyen 
bu sevimli hayvanlar, insanlardan. binler· 
ce kilometre uzaklıktaki bu adalan aeç
mi§ler ve orada kendilerine mahsua bir 

dünya kurmuşlardır. 
Fakat, insanlar onlan orada da rahat 

bırakmıyor. Belki orada yalnız Pengoen
ler rcşısa kimse bu hayvancıkların raha· 
tmı bozmak için kendi rahatrnı bozmu
dı. Madagaskardan 2700, SeylAndan 
2750, Avustralyadan da 2900 kilometre 
uzaktald bu adalara, Pengoenlerin gü· 
zel1iğini görmek için en meraklı Ameri· 
kan seyyahları bile gitmez .• 

Fakat, Amsterdam ve Sen Pol adaları
na on kişilik bir ilim kafilesini ve onların 
içinde, alimlerden ikisinin karısını bura· 
lara sfirükliyen başka bir şey vaniır: Lan 
gust denilen hayvan .. Cinsine hemen he
men ancak orada tesadüf edilen bu hay· 
vanm avı, evveldenberi, birçok macera· 
severleri meşgul etrni, ve birçok tehlike
li yerlere, lAngust avr için seferler yapıl· 
mıştJr. 

· Bu arada. bundan altı yedi sene evvel, 
Amsterdam ve Sen Pol adalarına da bir 
heyet gitmiş, fakat on on beş kişinin 
belki yansı, garip bir hastalıla tutula
rak orada ölmüştür. Bunun ilzerin,, he
yetin diğer azası da canlarını kurtarmak 
için, gemilerine binip Avnıpanm yolunu 
tutmuşlardı. 

Yeni kafile, Fransadan gidiyor ve he
yetin reisi olan eski gemici ve seyyah 
Hon Boer arkadaşlanru ve tayfasını ha
zırlamıştır. Hon Boer böyle bir çok se
yahatlere ve ilmt araştırmalara çılanıştır. 
Bilhassa, Madagaskarda timsah avla
makla meşhurdur. 

Hon Boer Madaagskarda da senelerce 
kamı ile beraber yaşamıştır. Kocasının 
yanında maceralara alışmış olan kadın 
onu bu seyahatinde de yalnız bırakmıyor 
ve ta dünyanın bir ucuna. daha doğru
su dünyadan ayn sayılabilececek bir ye
rine onunla beraber gitmek istiyor. 

Heyetin içinde bir genç daha vardır ki, 
onun da kansı kocasını yalnız bırakmı· 
yor. Onlar yeni evlidirler ve bir de küçük 
çocukları vardır. Hon Boer heyeti Ams.
terdam ve Sen Pol adalarında tam üç se
ne kalacağı için, kadınlar Fransada ko
calarından uzak ve bab"'r alamadan ya
şamaktansa onlarla beraber olmağı ter· 
cih ediyorlar. 

Fakat bu adamlar orada üç sene ne yi
yip ne içecekler?" Bu, hzkikaten merak 
edilecek bir şeydir. Çünkü, bu iki ada. 
üzerinde bir tek nebat yetişmiyen, yiye
cek için bir şey bulu~ıyan bir toprak· 
tır. 

Bundan dolayıqrr ki, kafileyi oraya gö-

lere gelince, bu .ziyaretin 6nilml1.zdeld 
eonbabarda -nıkubulacafı illve edili~. 

Çana göHl meselesi 
Roma, 21 (A.A.) - Ronmdaki Jı(ı .. 

m sefırl, Laoro Fqista gueteline be. 
yanatta bUlunaralt İngiliz· İtalyan ki
lifı ile elde edilmit olan neticelerden 
dolayı memnuniyet beyan Te Mmmn 
bu itillfa i§tiralıc etmekte olduğtmu DL 
ve etmlıtir. 

Mumaileyh, demiftir ki: 
.. _Tana gô1ü mcsele.i ha.l.1Mflmlt 

oldufundan ttalyanm AfrilraHalr:i mGa
temlekelerf ile Mısır araamdaki ilrtnedr 
ve ticart m\lnasebetler tamamiyle vmuh 
peyda etm.İ§tir.,. 

lngllterentn alacağı 
tayyare 

Londra, 2 O (A.A.) - Bava neı~ 
retıne mensup eksperlerden mnrek~ 
kep 'bir heyet, şimdiden tam r&ndı
manla talışan lngtliz fabrlkalan 1-
malAtlannı artınncaya kadar derhal 
tayyare satm almak fmktnlannı teı.. 
kik etmek Uzere bugün Amerlkaya 
hareket etmiştir. Zannedlldlğlne g~ 
re heyet, Amerika için memnuniyeti 
mucip bir netice elde edemedllt talı:• 
dlrde bu meseleyi Kanada.da tetklıt 
edecektir. 

ispanya harbı 
...- Baıst,arafr 1 tnctde 

çerek Sortun fimalinde iki kası~ 
zaptet.ntlt~ ve Frankist1er1 Pallare-, 
eo nehrine doğru geri püskUrtmÜ§l~ 
dlr. 

Lerida cephesinde Tremp mmtaka
smda dilşman, ricat etmek mecburi
yetinde kalmıvtır. Pek a.rıza1ı o~ 
pusu ve baskınlara c;ok mUsait bulu· 
nan bu iki cephenin birçok yerlerinde 
seller akmakta ve uçurumlar bulun
maktadır. Cumhuriyetçiler, bu a.razlyi 
tanıyan gönUllü dağlıların bilgisinden 
istifade ederek muvaffakiyetle taar
ruz etmektedirler. 

Madrlt dtlşse idi ••• 
Fransızca •Tarisuar., gaz.eteainln 

Madrit muhabiri, general Miaha. ne 
yaptığı bir mtlli.katta Madrit mUda,.. 
fi.ne: 

- Madrit düpe idi, harp 80n& er
miş olur mu idi? diye sormu§tur. 

Cumhuriyetçi hükmet tarafından, 
İspanyanın cenupta kalan kısmı için 
başkumandan tayin edilen general 
Miaha: 

- Madrit düşse idi mi? diye heye. 
canla bağırıyor. Ma.drit dilşse idf, 
biz çet.e muharebesine devam eder
dik. Bu nevi muharebe ile İspanyollar 
Napolyona karşı çarpışmışlardır. 

türecek olan vapur, tam bir ~-iyecek ve i· 
çecek ve giyecek anban haline konul
muştur. içinde, on kişinin üç sene yiye.. 
~ve içeceği şeyler, giyinmek, ısınmali 
yıkanmak için lazım olanlar toplanmıJ
tır. Vapurun içinde, soğuk hava dolap
ları, elektrik makineleri , khlorifer tertiba .. 
tı vardır. Kamaralar oda şeklinde ve bn
tün ihtiyacı karşılıyacak bir halde yapıl· 
mıstrr. Heyet üç sene bu vapurda yabp 
kalkacaktır. 
Yalnız, burada kadın ve erkekleri en 

fazla 'ilc5yete sevkedecek ~y. yalnızlık• 
tır. Onnun da çaresini dü§ünmüşler: 
AmSterdam ve Sen Pol adalarına en ya
kın yer, 9 gün mesafedeki Reunion ada· 
sıdır. Kafılenin vapuru ara sıra böyle 
bir dokuz günlük yolculuğa çıkacak, tut· 
tuldan balıkları Reuniona bırakacak ve 
içindekiler bir iki insanla konuşup dert
leştikten sonra tekrar adalarına dönecek· 
ler-
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Kırmızı şapkalı kadın 

Leman llaıamanoğlu 
-s . .a., .. 1sı~-

Nahit, 
Rahmi ile Nahit, bankadan çıkmışlar. ı 

öğle yem~ini yemek üzere evlerine gi
diyorlardı. _Epeyce de acıkmışlardı gali
ba... Rahmi arkadaşına: 

_Biz galiba kadını takip ediyoruz. 

Dedi. Rahmi gülerek cevap verdi: 

* I - Evet muhterem profesör, biz de si-
Kırk beş yaşlarında görünen şişmanca zin bilginizden istifade etmeğe geldik 

Öğle tatilini zor beklediler, saat tam 
yarımda salonun önünde idiler. Fakat 
içeri girince ikisinin de suratları ekşidi. 
Çünkü, .l\targörit gene meydanda yoktu. 

- İstersen şu küçük sokaktan sapalım, 
daha kestirmedir ... 

- Yoo .. Biz takip etmiyoruz. O. bizi 

çekiyor .•. 

bir adamdı. Eskimiş çizgili pantalonunun ama, meydanda bir tek dam var, sıra ile 
üzerindeki sivah ceketini düzelterek Er· mi ders göreceğiz? 

. Dedi. meni şivcsile: Pro[esör istikballerine koşarak: 

Dedi. Nahit, Beyoğluna daha yeni ta
şınmıştı. Ancak büyük caddeleri tanJYor-

du. Ses çıkarmadan arkadaşını takip et
ti ve sokağa girdiler. 

Beyoğlunun arka sokakları hep biribi
rine benzer. Ensiz bozuk kaldırımlar. taş
lan kararmış dar yüksek evler, aparlı· 
rnanlar. Küçük bakkal. berber dükkanla-
n. • 

Nahit iskarpinlerini kirletmemek için 
taştan tac:a sekerek yüriiyordu. Rahmiye. 

- Kestirme de olsa höyle berbat bir 
sokağa sapmamalı doğru u ... 

Kadın loş sokakta danseder gibi )iirü 

meğe de\Clıtl eclıyordu. Nihayet camlan J 

beyaz yağlı boya ile boyanmış büyük bir 

kapıdan içeri girdi. 
tki arkadaş da ora:a ~elmişlerdi. Be

yaz boyalı kapının üc:tiinde, ga~·et hüyük 

bir Jev~ a<:ıfmıştr. lki tarafnıa danı::e

den birer çift resmi rapılmış olan siyah 
zeminli levhanın üzerinrle şu cümleler 

yazılı i~i . 
"Dans ~alomı. Muktedir bi .. muallim 

tarafından fok~trot. Slovloks. Tango, 

Rumba. Vals vesaire dan.c;lar öğretilir.,, 

Rahmi gülerek; 

- Hoş geldiniz baylanın, dedi. Zanne
dersem dans dersi almağa geldiniz. Salo
numuzun şanını elbettekim, talebeleri
mizden öğrendiniz? Birkaç dersten sonra 

hiç aldanmadığınızı ağnayacaksmız. 

manc;1 profe-.ör Keğamdan öğrendim) 

dPmck bile sök~yi arttınoor .. Yetiştir

diğim talebelerim bütün konk"Urlarda 

promin~r pri almışlardır der isem inanı
nrz. Ders için yüksek fiyat isterim ama, 
bir tango danı::mda da tam otuı altı figür 
yaptırırım; a~admız? .. 

Profesör ellerini oğuşturarak, ayakta 
kendisini bel-diyen mka kadını gföterdi. 

- Şimdilık darnlanmz madamla. mat
mazel olacaklar •. Bir de matmazel Mar-

göritimiz var ama. şimdi geldi. biraz 
rahatsız olduğundan istirahat etm ğe git-
ti. Onu da bendeniz yetiştinni~imdır. Yii· 
rüyü~ünü görür i"cniz, ne kırat profesör 
olduğumu, şıp deyi ağnarsınız .. 

Rahmi ile Nahit biribirlerine baktılar. 
"Bizi buraya getiren de zaten o vürü
yüştür,. demek istiyorlardı. 

Takip ettikleri kadının orada bulun
duğunu öğrenince iç!eri rah:ıt etti. Pro
fesörün peşin i ·tediği üç aylık ders ücre
tini Yerdikten sonra. gramofon kuruldu. 
Matmazellerden fışkıran feci ter koku· 
sunu koklamamak için başlarım iki tara· 
fa çeviren Nahit ile Rahmi, profesörün 
kumandası altında hoplayıp zıplamağa 
başladılar. 

- Bonjur baylar, dedi. Bakalım dün

kü figürleri unuttunuz, yoksam unutma
dınız? .. 

Rahmi sordu: 
- l\Iatmazel l\largörit yok mu? 

Profesörün yüzü mahzunlaştı. 
- Sormayınız. efendilerim, dedi. l\.tar

gÖi it gripl~mi~tir. Yukarıda yatoor .. 
Birkaç hafta daha sizlere damhk edemi
yecek .. 

O gün ders pek sıkıntılı geçti. Günler 
biribirini takip ediyor fakat Margörit 
bir türlü meydana çıkmıyordu. Rahmi ile 
Nahit verdikleri paradan vazgeçerek dans 
dersini terkettiler. 

Dedi. Bu e nada ~ anlanndan ~ayet 
şık ve, güzel bir kadın geçti. Krrmızı 

sivri şapkasının etrafına altın bir yılan 

gibi doJı:ınmış güzel saçları ve şişkin ka· 
paklı gözlerıle. bir A~\ir güzeline benzi
yordu. Biraz dolgunca vücudunu. rlanse· 

der gibi hareket ettirerek önlerine geçti. 
Hakikaten çok mütenasip vücutlu bir ka· 

dındr. Rahmi: 

- Nasıl. dans dersi almağa ba~hyalım 
mı? 

Rahmi ile Nahit, bu söz yağmuru kar
şrsmda şaşalamı~lardı. Nahit yutkuna
rak: Bir gün salonun arka tarafındaki so

kaktan geçiyorlardı. Siyah evlerden biri
nin kapısı açıldı. Kırmızı şapkalı kadın 
çıktı. Silratle caddeye doğru yürümeğe 
başladı. Nahit gayriihtiyari arkasından 
koşarak: 

Dedi. Nahit: 
- fçeri giren kırmızı şapkalı kadın 

ders veriyorsa derhal başlamak tarafta

rıyım. 

Dedi ve, kapının parlak topuzunu çe

virdi. içeri girdiler. 

- Ne güzel kadın, bir harika! .. 
Burac:ı oldukça ge-niş bir salondu. Du

var kenarlarına dizilmiş bir kaç hasır 

masa ve kolt~. yüksek bir masa üzerine 
yerleştirilmiş köhne bir gramofon. salo

nu tezyin ediyordu. 

Dedi. Nahit başını ~lbyarak cevap 

verdi. 
- Yürümüyor, sanki kayıyor ... 

Kendi yollarına gelmişlerdi. Kadın ar

kasına bakmadan caddeyi geçti, karşıda
ki sokağa girdi. Nahit, ile Rahmi biribir
lerine bir şey söylemeden biran tereddüt 

ettiler. Sonra kendi yollarına sapmaktan 
vazgeçerek, kırmızı şapkalt kadının ar· 
ka ırı·lcın 'ilriımd~c h'.!.şlactil<ır. 

Koltuklardan birinin üzerine, esmer 

ve şişman bir ermeni kızı oturmuş, dan
setmekte olan bir çifti seyrediyordu. Ka
pının açıldığım ve içeri iki gencin girdi
ğini görünce, danseden adam, damım 

hrrak:ı.rak Y"'ni gelrnh--·e ro~ru ilerlı;di. 
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.ı....~r.ı;, bahçe kapısına, hafifçe, üç ıde

nuz. l•akat yolda hıç .l<lmseyle ,c.ıı uş 
fa vurdu. memesi lazımdır.. Döndül;ten sonra, 

· Kapı derhal aliıldı ve Siizon, biraz 
bana btitün tafsilatile izahat verirsinız. 

aararmıt olduğu lu;ılde, titriyerek mey
Bu sözler üzerine mösyö Jak arabaya 

d k dana çıktı. 
bindi ve araba derhal hareket e ere ' b' dd" Bu anda, za\•allı kız, son ır tere ut 
on dakıka sonra, kralın küçük evinden · kilm k · · 

d içinde kaldı ve gerıye çe e ıatıyor 
i.ki yüz adım kadar me!Ctfede dur u. 

· muı gibi bir hareoket yaptı. 
üçü birden indiler. Jülyet, h_iz~etçı Fakat Berni., onu bir anda kolundan 

elbisesini tamamile gizliyen. gemş Blyah k d ka d 
yaka~ıyara ışanya çı r ı. 

bir mantoya blirürunüştü. Hemen ayni zamar,:ia Jülyet, bir göl 
Evin etrafım döndüler. ge gibi, ef.iratle bahçeye ka:;,rdı ve kapı 
Bahccnin küçük kapısı önünde . ~ir tekrar kapımdı. 

adam bekliy~rdu. tlç kişinin kendıısı~e Süzon, Berninin koluna dayanarak 
doğru geldikl<'rini görilnce. süratle moı mmld·ındı. 
yö Jaka Yi'~cıaştr.. _ Ahı Fransua ! Duyduium heye. 

Bu adam Berniydi. canlan hiçbir zaman unutmayacağım. 

Ur.akta, saat onu çaldı.. Hiç ol:nazsa ne krala, ne 'tc madam d'· 
Mö;;yö Jak: 

0

Etyole hiçbir fenalık yapılmayocağma 
- Haıır mısmız? yemin edin de, müsterih olayım! .. 
Diye sordlu. Beorni de heyecanını giz- _ Cennetteki yerim üzeri1'e yemin 

liyerek cevap verdi: ederim ki, hi~birisine bir fenalık yaprl-
- Evet, monsenyör ı. mayacaktır .. Hadi gel.. Araba bekliyor. 

J k Dil Barı-i- Seni Viye Kotreye götürecek para da Bunun iızerine mösyö a 
d bükül- sandrg~ın idndedir. Ar<ıbacı emrine ama-ye doğru döndü ve ona dör e ~ 

müş bir kağıt vererek şöyle dedi: dedir .. tşte zengin oldun .. Mesut haya-
- Bu kağıt kroJın odasına gidecek: tın esnasında beni unutma, sevgili Sil· 

ti!'. T..öbclin 0 §ekilde hareket etınesı 1:0n .. Bana gelince, sana borçlu oldu-
lizımdır ki, kral gece yarısından evvel ğum dört günlük aşkın hatırasınr bü-
§atodan çıkmasın. Her şeyi göz önünde tün hayatım müddetince. radedeee-

bulundurmak lazım. Şövalye saat onı:la ğim.. .. . 
'fe Cevap veremiyecek kadar mutehassıF olaı 

burada olacaktır. O andn siz de vazı - . 
ha dog~ru bastırcıakla iktifa ettı. 

nizi hatrrlavııı. Tahmin edilmiyen - ·ı S 
· d Böylece arabaya geldı er. on ana 

diselcr için iki saat çok bir zaman e- B · 
kadar aşık roltinü oynayan ernı. genç 

~ildir. ha 
kızı kollaırındıa sıktı, sonra onu ara ya 

Kont k.'.ı6ıdı alarak: iterek, kapıyr an:ıhtarla kapadı. Ayni 
- Gece yansı, pekala!.. ıaıntı•1l:ia arabacı atları sürdil v:: birkaç 
D~di ve derhal ,., ·~o istikametinde ı · k 

' f dakikr• sonra, tekerlek ses erı uza ta 
uzakla"'tı. · 

tamamile söndiı .. 
Bunun üzerine mösyö Jak: Bunun üzerine Berni mösyö Jak•n 

- işaret verin, Berni ! ya:ıına gelerek eğildi. 
Diyerek, ayni zamanda. etrafına son _ Oldu, mon!enyör, dedi. Saat onu 

bir nazar atfetti. Jülyet, elinde küçi'k b klemekten başka yap:lacak işim yok .• 
bir bohçayla, Berniyle beraber küçük e kapı şövalye d'Asaasa tahsis edildi-

Bu ·· .. d bek 

Bir saat geçti, Rahmi acıkmış, terlemiş 
yorulmu5tu. Arkadaşına: 

- Matmazel Margörit! diye seslendi. 
Kadın arkasına bile bakmadan cadde

nin kalabalığına karışmı~tı. Delikanh ca. 
nr sıkıf mış bir vaziyette arkadaşının ya. 
nrna dönerken, üı;,t taraftaki bir evin pen 
cer~inde genç bir rum kın görilndü: 

- Bugünlük bu kadar kafi, vazifeye 
gideceğiz. 

Dedi. Ve ertesi günil gelmek üzere dans 
salonundan çıkt!lar. Nahit terlerini siler
ken: 

- Onun ismi Margörit değil, Elindir. 
Baynn. dedi. hani var öbür sokakta Apu. 
kuriya suratlı bir profesör; bu kiz ile or
taktır. Eleni de var sok güzel surat .. Genç 
mösyöleri ne zaman görüyor, takıyor pe
şinde ~tiriyor bu salonda, sonra. kendi
si sıkiyor bu arka kapıdan, ne zaman E
Ieni sıkiyor bu kapıdan, öteki kap~dan 
gıriyor avanak erkekler .• 

- Butjn yorulduk ama, sonraki daı -
lanmm düşünerek yorgunluğumu unutu
yorum. dedi. 

Bankaya döndüler. Hep, krrmrzı şapka
it kadını düşünüyorlardı. 

Ertesi sabah biribirlerini hergünden 
daha ~.ık bir kıyafette görünce dudakla
rında mfr:tı•h1i bir 11'he<:.,iim rf"\"'::h l,cman KARAMANOCLU. 
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büyük bir ihtiyatla •~ılan kapıydı ve 1 
bu kapı, nanr.llilnnın dikilmiş olduğu 
odanın kapısıyıdı .• 

D' Aıaaı, bütün vücudunun dehşetle 
ürperdiğini hi11etti. 

Halbuki ceaur, aon derece cesur bir 
gençti .. 

Fakat bulunduğu bu haleti ruhiye 
içinde, etrafmda bu kadar nüfuz edil
mez esrar varken, bu evin pelcalA, gece
leri adam boğazlamak için bir tuzak 
·olabileceğini düşünüyor ve müdafaadan 
iciz bir halde, öldürüleceğini hiıscıdi
yordu. 

Masanın üzerinde duran tabancaları
na bir nazar 'detti. Ve tam yerinden 
fırlayacağı sırada yavaşça açılmakta o. 
lan kapının aralığında bir la<'ıdrn görün
dü! .. 

D'Aasas, gözleri yarı kapalı olduğu 
halde, mukavemet edilmez bir tecessüs 
içinde, hareketsiz kaldı .. 

Bu kadm kimdi? Ondan ne ittiycr -
du'. 

Bu kadın, uzun siyah bir mantoya 
bürünmüştü .. Yüzünde bir mEı3ke var
dı .. 
Kapınm aralığında durmuıtu. Ve 

d'Assa.a maıkenin delikleri dibinden, o· 
nun gözlerinin parladığını görüyordu. 

Şimdi içine, batil bir itikadın dehşeti 
giriyordu 1 .. 

Bu siyah heykel neydi?. Hangi ce. 
henr.ı.cmden çıkıyordu?. 

Şövalye, kadının.. ciyah heykelin, 
yatağa doğru yaklaştığını görünce, bü
tün vücudu, uzun uzun ürperdi .. 

Doğrulmak, çağırmak, bağırmak, 

gözlerini büsbütün açmak istedi. 

Dehşetin, kendisini felce uğarttığıru 
hissetti. 

Kadın, gözlerini ona dikmiş olduğu 
halde ilerHyordu. Bc:ızan, ldö§cmeler çı
tırdadığı zaman, birdenbire duruyor, 
bir kaç saniye bekliyor, ıonra tekrar 

Nihayet, yatağa yaklagtı. ve yavaşça 
eğilerek §Öyle mırıldandı: 

- Bir tek hareket yapmayın.. Bir 
tek kelime söylemeyin ... Abi takdirde 
size getirdigun haberi ve yaptığım iyili 
ği, Jüphesiz hayatımla ödeyeceğim .. ~ 
Sözlerimi duyuyOAUnuz, değil mi? .. Be
ni duyıduğunl1%U anlatmak için, g6z ka. 
paklarınm açıp kapayın .. Fakat yalva
rırım size, ses çılaannaym r .• 

D'Assaa itaat etti •• 
Göz kapakla.mu açıp kapadı .. 
O zaman, zihninin, müthlt bir hayre. 

tin tesirine büründilğünll hiuederken, 
kadının, kendisine doğru daha fa.ıla 
eğildiğini duydu .. 

Ve '!tadın bir ncf es kac:laır hafif bir 
sesle mmldandı: 

- Şövalye d' A8Sil.s, ne gece, ne gün· 
düz, her ne sebeple oluna olsun, bu 
paviyonun karJıamda bulunan paviyo

na girmenizi size söylerlerse sakın girme 
yin.. Anladınız mı?. Eğer anladmızsa. 

ayni i,areti teıkrarlaym .• 
D' Ass:ıs, ikinci defa göz kapaklarım 

açtı ve kapadı. 
O zaman, birdenbire, alnında ayni 

zamanda yakıcı ve soğuk bir buse his
setti .• 

Gözlerini açt? .. 
Esrarengiz kadın, siyah heybl ldoğ• 

ruluyordu .. 
Ona son bir sükut tavsiyesinde bu

lunmak üzere parmağını dudaklanna 
dayadı.. Sonra, ayni ağuhk, ayni ~n
s4z ihtiyat ve takayyüz, çekildi, kapıya 
vardı.. Bu kapıyı kapadı.. Kayboldu, 
gecenin içinde bir hayalet gibi ailindt .• 

Şöv:ılye, uzun saatler müddetince 
uyanık kaldı, hazan şuurutidan ıüpbeı 

ediyor, bir rüyanın kurbanı olup olma
dığını soruyordu •• Fakat, hayır!!. 

Siyah heykel, bu suale tamamen pep• 
nen cevap vermek içinmiı gibi, odada 
nüfuz edici garip bir korku bNblanıştı:,. 

D,Asaaı da, bir müdddet ıonra, bu kapı}ı<) yaklaşmıştı. ği için. ben büyük kıtprnın onun e -
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-745-

$işli B, G. 4: 

Gençsiniz. Yaşmız 25 etrafında. Bo
yunuz uzunca. Bünyece toplusunuz. A-

sabi ve hırçın görünüyorsunuz. Bunda 
maddi vaziyet ve şeraitinizin de tesiri 
vardır. Yorucu bir işte olduğunuzu da 
tahmin ediyorum. Buna rağmen hayatı 
ve hayatın zorluklarını daha metin ve 
daha iradeli karşılayabilirsiniz. Muvaf
fak olmağa mecbursunuz. O halde mu· 
vaf fakiyetin bütün zaruri şartlarım göz
önünde bulundurmanız elzemdir. Çalış

mağı bir zevk haline getirdiğiniz takdir
de, fazla çalışmanız sizi o kadar yormı
yacaktır. Zekanız iyidir. Bu itibarla de
diğimi kolaylıkla yapabilirsiniz. 

-746-

Dfoanyolu. S. Ülkümen: 
Gençsiniz. Boyunuz ortadır. Bünyece 

de ortasmız "(yani şişman da değilsiniz, 
zayıf da değilsiniz). Çalı~maktan zevk a
lır ve başladığınız bir işi bitirmek ister
siniz. Ameli işlere de kabiliyetiniz iyidir. 
Zekisiniz, zekanızı daha çok işlek bir de
receye getirebilirsiniz. Dikkatiniz de iyi
dir. Sadelikten hoşlamrsmtz. Samimi bir 
yaradılıştasınız. Size tavsiyelerim şunlar 
dır: 1 - Bir işi yapmadan önce onun 
mutlaka muvaffak olmuş bir iş halini al
ması için baştan düşünmek, 2 - Her yap 
tığınız i~ size has bir orijinalite vermek. 

-747-

Ankara M. N. R. 2222: 
Nomıal boy ve bünyede genç bir zatst· 
mı.Şimdi değilse bile ileride vücut itibari 
le dolgunla~m~ğa istidadımz vardır.Ahş 

Kendinizin, akrabanızın, aldka
dar oltluğunuz bir kimsenin, be
raber iş yaptığınız ve yapacağı-

nız bir zatın tabiatlerini, huyları
nı, kabiliyet ve istidatlarını, te-
mayüllerini ve evsafını yazı ve 
imzasını mütehassısımıza tahlil 
ettirerek katı şekilde öğrenebilir
siniz. Tuttuğunuz bir işte muvaf
fak olacak mısınız? Muhitiniz size 
karşı samimi midir? Kıesur ve me
ziyetleriniz nedir, lıayatta mıwaf-

f ak olabilmek için ne yapmalısı

nız ..• Bunları yazı ve imzanızı tah
lil ederek mütehassısımız size iti
raz kabııl etmiyecek şekilde söyli
yebilir. Yüzlerce okuyucumuzun 
takdir mektupları bunun en sağ-
lam delilidir. Böyle bir taJılil için, 
sağ tıe sol el ile yazılmış herhangi 
dört satır yazıyı, müteaddit im
zayı, mümkünse elin kağıda çizil
miş resmini gönderiniz ve dirsek
ten bileğe kadar olan mesaj eyi 
santim olarak bildiriniz .. 

madığımz yeni veya zor işlere ilk zaman· 
tarda bütiln gayret ve dikkatinizi ver
mekte zorluğa uğrar ve bu nevi işleri an
cak yapmak lazımdır dilşüncesile yapar· 
smrz. Şahsınıza, kabiliyetlerinize güveni 
niz vardır. Başkalarından daha iyi mu
vaffak olacağınıza kanisiniz. Temayüz 
etmek emelinizdir. Zelranız iyidir. Kal
ben samimisiniz. Dikkatiniz zaman za
man zayıf görünmektedir. Yaptığınız 

bir işi sonradan kontrol etmeğe alışma
nız şayanı tavsiyedir. İradeniz kuvvetlen 
rneğe çok müsait olduğuna göre, bundan 
da istifade etmelisiniz. 
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-748-

Ankara. A.R.A: 
Yaşınız 30 etrafında. Boyunuz"Orta. 

Vücutça ortaya yakın. Gönderdiğiniz 

mektup sahibi ile esaslı şekilde anlaşa
bilmeniz kolay olıruyacaktır. Çünkü her 
ikiniz de asabi görünüyorsunuz. Bu va· 
ziyette pek iyi anlaştığınız zamanlara 
mukabil kolaylıkla darılacağıruz zaman
lar olacaktır. Sizin sinizlerinize daha M 
kim olmanız şayanı tavsiyedir. Bunun i
çin muntazam mesai, temiz ve açık ha
va yürüyüşleri, beden hareketleri, mun· 
tazam gıda ve yaşama hususlarını gözö· 
nünde tutunuz. 

F.F.F.: 
Yaşınız 35 etrafında. Boyunuz ortanın 

üstünde. Sizi üzen bir vaziyet içinde gö
rüniiyorsun~,z. Sıhhi şeraitiniz de müte· 
hassıs bir doktorun muayenesine lüzum 
gösterebilir. Siz de bu kanaatte iseniz 
Jazımgelen şeyi yapmakta ihmal etmeyi
niz. Asabiyetinizle sısht vaziyetiniz ara
sında münasebet olmak gerek! 

-750-
Bebek. Y. S. B.: 
Yaşınız 25 den fazla. Boyunuz uzunca. 

Bünyece şişman sayılabilirsiniz. Şen ta· 
· biatlisiniz. Yalnız bu şen tabiatinizden 
başkalarile istihza etmek kısmını atınız. 
Her ~yi beğenmemek de doğru değildir. 
His meselelerinde fazla bağlı bir tabiati
niz Yar. Sevdikleriniz ve beğendikleriniz 
de hiç bir kusur görmez ve onlara her 
~eye rağmen müdafaa edersiniz. Hareket 
ve kararlarınızda zekanız kadar hissiniz 
de hakimdir. Bugünün adamt, kararların 
da hisc;;in tesirlerini makul dereceye in· 
dirmeğe mecburdur • 

• 
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madığmı, kendi kendine hayretle sorar 
ken, ıdirseği üzerinde hafifçe doğruldu
ğu bir sırada, yanında, yorganın üze
rinde, esraırengiz kadının, eğilirken, 

herhalde unutmuş olacağı, ince ve za
rif işlemeli bir mendil gört:lü .. 

Kokuyu neşreden, işte bu nıendildi. 
Mendilin üzerine içiçe geçmiı J ve B 
harfleri ve üst tarafında bir kontluk 
tacı vardı .• 

Şövalye nurıldandı: 

- Karşıdaki paviyona asa girme
mek! Niçin? .• Orada neler oluyor?. Ya 
Ora}•aıı girersem ne olur? .. 

Nihayet, düşüncelerden nikbin bir 
halde uyudu .. 

Uyandığı zaman, sabah bir hayli iler
lemişti. 

Yatağından kalkacağı sırada, küçük 
masanm üzerinde, dörde bükülmü§ kü
çük bir kağıt gördii. 

Bu kağıdr derhal açarak şu satırları 
okudu: 

''Size sabır tavsiye ediliyor. Dün 
büyük ihtiyatsrzlıklarfda bulundunuz. 
Zamanı · gelince haberdar cdilecek
&niz. Hazır olun. Vakti geldiği zaman, 
size işaret edileceği saatte, sevdiğiniı 
kadının bulunduğu küçük eve gidersi
niz. Bahçenin küçük kapısında olursu
nuz. Sevgiliniz; oradan çrkacaktır. Gü
nünü ve saatini buna benzer bir kağıt
la öğreneceksiniz.. O zamana kadar 
sabredin. Dışarıya çtlanayın vcy.:.hut 
çok az: çıktın. Artık oraya dolaşmağa 

gitmeyin .. ,, 
D'Assas: 
- Bu iş karışıyor ve ayni zmanda 

basitleşiyor 1 

Diye mırıldandı ve ayni zam:ın·da 

hissetti ki, mühiş bir şeyin içine gir
mişti. 

Fa~ıt şövalye seviy.crdu. Ateşin ve 
9ft'limf blr halde aşıktı. Tereddüt et
medi. Her §eyi içinde bir rol oynadığı 
bn piyesin korkunç organizatörüne 
tcrketmeğe karar verdi. Ve bu piyesin 

drama mı, yoksa trajediye mi döneceği
ni hiç düşünmedi.. 

Bunu müteakip günler, hadisesiz 
geçti .. 

Lüben ona ihtimam gösteriyor, ona 
en leziz yemeklerle en nefis şaraptan 
veriyor, ona arkadaşlık ediyor, g~vezeli 
ğile onun adeta başını ağntıyordu .. 

Maamafih, dördüncü günün 6abahm· 
da, sabırsızlıktan çılgın bir hale gelmiş 

• olan a· Assas, küçük ev tarafında yeni 
bir gezintiye çıkmağa karar vermişti. 

Fakat o sabah, ayni vasıtayla yerıi 
bir mektup aldı yani uyamnceı, küçük 
maıNıntn üzerinde bir kağıt buldu. Ka· 
ğıtta şunlar yazılıydı: 

"Bu akşam, saat cnda, küçük evin, 
küçük bahçe kapısı önünde bulunun. 
Sevdiğiniz kadın çıkacaktır. İşin üst ta· 
rofı sizin bileceğiniz bir şeydir •. ,, 

D'Assasrn kalbi şiddetle çarptı, bu 
mektubu öpmek istedi! .. Fakat birden 
bire sarardı. 

Mektupta bir haşiye ve haşiyede şun
lar yazılıydı: 

''Bu evde size gösterilen Il'isafirper
verliği kabulde devam etmek isterseniz 
ve sevgilinizi size refakat hususunda 
iktJ<> edebilirseniz, bir kadın için daha 
münaısip bir şekilde tanzim edilen kar
şıdaki paviyona gireceksiniz.,. 

D' Assas ürpererek mmldanldı: 
Karşrdaki paviyon 1 Yarabbim! Bu· 

rada neler tasarlanıyor? Buradıc:ı neleı 

hazırlanıyor?. V c kimi öldürmek isti· 
yorlar? .. 

YENi FAM Dö ŞAMBR 

O gün akş.am, şövalyeye bu kadar 
korkunç düşünceler ilham eden bu kar 
~tdaki paviyonda, okuyı;culıö1:.-ımtzın 

meçhulü olmayan o güzel ve küçük sa
londa üç şahıs toplanmıştı. 

Bunlar, mösyö Jak, Jülyet ve ~nt 
dü Barriydi. 

Ayakta duran Jülyct, koltufunda 
oturmuş olduğu halltle ciddi bir tavırla 

kendisine bzıkan mö:syö Jaka elbisesini 1 
gösteriyor, dönüyordu. i 

Saat dörttü. 
Fakat lambalar şimdiden yakılınıştı. 

Çünkü hava hafifçe· karannağa başlı

yordu ve üstelik, kalın perdelerde iti
nayla kapanmıştı. 

Mösyö Ja1ı: !. 
- Çok iyi! dedi. Bu gece elbisesi 

ıize mükenunelen yakışıyor. Esasen bu 
rakibenizin elbisesinden aynen kopye 
edilmiştir. Şimdi çocuğum :sizi diğer el· 
bisede görmek isterdim.. Hiçbir §eyi 
tesadüfe bırakmamak lazım .• Ehemmi
yetsiz gibi görünen bir teferruatın, ha
zan en büyük işleri altüst ettiği vaki
dir .. 

Jülyet, mösyö Jakın söylemiş olduğu 
vcçhile, bir gece elbisesi, yani son de-· 
rece hc:ıfif bir peynuar giymişti. 

Mösyö.Jakın son sözleri üzerine, 
genç kadın bir itaat işareti yaptı ve 
odasına çekildi. 

On dakika sonra da, tıpkı Süzonun 
elbisesine benzer bir hizmetçi elbisesi 
giymiş olduğu halde tekrar salona dön
dü .. 

Mösyö Jak büyük bir dikkatle bu el
biseye bakı~ırak, elinde tuttuğu bir ka
ğıttaki elbise resmile karşılaştırdı ve 
nihayet: 
· - Bu ıda çok güzel, dedi. Şimdi, .. 
yavrum, söyliyeceğiniz §eyleri bana tek 
rar eder misiniz? 

JU1yet, şüphesiz kendisine evvelce 
öğretilmiş bir ders olan birkaç seri ke
lime söyledi. 

Mösyö Jak notlanna bakarak sor
du: 

- Aşçı kadının adı nedir? 
- Katrin hatun, kırk yaşında ve 

mağrurdur; kendisine ipekli bir elbise 
var .. 

- İki hizmetçi kız? .. 
- Pyeret ve Nikol ,yirmi yaşlarında 

ikisi de zeki ve ali.kadardırlar, Süzon 

tarafından seçllmi§lcrdir; hcrbiriıine 

bcı yüzer ıaltm •• 
- Yam?. 
- Silzonun ablaaı r~ 
Mösyö Jak bu son provadan son 

derece memnun gSründü. 
Ayağa kalktı, Jillyetin iki elini elleri 

arasına aldı ve müteheyyiç görünen bir 
sesle: 

- Çocuğum, dedi, düşünün ki &izin 
ıekanıza, sizin bccerikliliğinize ciddi 
menfaıatler bağlıdır. Çocuğum, size iti· 
madım var .• 

Bunuıi üzerine salonu derin bir sUkOt 
ldaplald.ı. 

Saat- beş buçuğa doğru, kamnlık ta
mamile, etrafı 6ardı. 

Odada dola§makta olan mösyö JaIC 
birdenbire durarak §Öyle dedi: 

- Hadi .. Vakit geldi!. 

ttçil birden çı:ktılar. MÖ9)"ö ]ak sa· 
kindi, Dü Barri düşünceli, Jülyet ise 
son derece ınütcheyyiçti. 

Evin önünde bir araba bekliyor'd~ 
Bu, gayet dayanıklı, seyahat arabalann 
cfun biriydi. Bu a.rt:Jbaya iki güçlü kuv .. 
vetli at :koşulmuştu ve bunlardan biri .. 
sinin üzerinde, hayvanları kamçılama ... 
ğa hazır bir arabacı binmiı bulunuyor
du. 

Jülyet arabCJya bindi. Dü Barri onun 
yanına yerleşti. Mösyö Jak da araba.cx .. 
ya yaklaşarak sordu: 

- AltI bin altın nerede? 

Arabacı ceV'"P verdi: 
- Sandrkta, monsenyör. 
- Bütün talimatı aldınız mr? 

- Eve~ monsenyör: Arabaya b!ıs 
genç lloz binecek vıe ben onu P.aris h• 
ricine götüreceğin\. Fakat neresi oldu
ğunu henüz bilmiyorum.. 

- Viyer • Xotrcye götüreceksiniz f, 
- Baınstüne .• 
- Eğer genç kız size kendisini Mor .. 

yenvel denilen lromıu lkasa1*ııya götÜI"•c 
mcnfzl sö:tlene- ()n.U oraya ~türiln&U 
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Musolin Tunus'a Çocuk haftası 
göz dikmiş nı idi r? . t:'edi~~ • kazana!'ıarın 

. raklarmı tehlikeye atmadan 29478 ... •a.lılbiyml§ gibi ortada uıımetl• do - ısımlerını neşredıy o ruz. 
~ na,tıırııfı 1 ı lncıde kta . . . 

Sardenya adalarındaki ""}erinden ha. bit ve 642,397 neferden ibaret olan la§Ina ve kendilerinden başka.lan. 2 nlsıın 1938 tarihli bllme'""mfzde kaza. 39 "'° d eka.dannı Af na j tlhk 1 b kmakt&dırl 0 l """ - Feyziye Hocapaıa, 40 - Abdullah 
rcket edecek denizaltı gemileri ve halihazır ordusun an n • s ara a ar. n ar nanlar: Eske Sehremfnt, 41 - N. Donanca Fatlb 
tayyareler mütemadiyen torpilleyip rikaya sevkedebilir? Fransa uker Tunusun günün birinde ltaıyaya geçe. BlR ALTIN UCLU KALını KAZANAN: orta okul, 42 - Aysel Emirgln Çe~mo so-
bombardıman edebilir. Bundan başka oplasa ekserisini işçilerin te.şk~ ede- ceği~~en kuvvetle ümitvardırlar, Ka.· BJrlncJ: Bursa kaplıcalınnda anbar me. kak, 43 - LQtfl Uzin Emirg1n orta okul, 
Marsilya ve Tulon da İtalyan tayyare· ceği bu yeni askerler acaba giclib Af. ra gomleklerl ve bir tarafta salla • rnuru Fikret Neyhan. 44 - Şadi Aftın Aşıkpaşa. 45 - NeclA 

lerluln hilcumundan masun değildir. rikada hıırbetmcye taraftar olur mu? dıklan sl~~l~iyle ade~ ttaıyanm ~~~c~~~Kı!~n T;o~:!Y~:ı:~~l 210 ::~:1'o~~.--;9 ~1:~ş~ı~;gt~l Edl~~;;;~ 
Cenubi Sardenya dağlık arwsi ala • Böyle bir hUcwn halinde Ftaııa.nm Tunustakı ılerı kara.koludurlar. BİR ŞiŞE ESANS KAZANAN· 50 - Uysal Fatih. 
bildiği kadnr tayyare meydanları ile üd:ıfaa kuvvetleri her ne pahasına Tunus ltalyanla.n, yerlllerl Fransız. Üçüncll: HalCık Sultanahmıt K~asakal. BlRER DEFTER KAZANANLAR 
~oludur. Tunusun ancak 80 mil uza· omlursa olsun Bı·-A...ı.•ı· müdafaa etmek lar al.eyhine kışkırtmak için ellerinden BİRER PAKET BlSKOl KAZANANLAR: k B 1 d" 2 
- M;J " gelen 1 nlarm h tsuz. 1 - Necdet Çanakkale, 2 - Tahir Moda 51 - Sadık Boz ·aya o va ı.n,, 5 -
gında olan Siçilya adasından ise ltal· zaruretindedir. İşte bu tehlikeyi ve 1• yapıy~r ar, o OfllU Atifet caddesi, s _ Dürdane ı•o.sunpaşa Erkin Dlncel Çııtıılca, 53 - Necdet Tüzeı: 
ya istediği anda kuvvetli bir deniz fi- rurctl gören Fransızlar bu scvkill· luklarıyle ala.kadar görtiııerek, onlar• ' - Bahaeddin Kadırga, 6 - Sehare oı: Çntalca, 5' - Rıın Sehabeddin Af:ron, 
losu. sevkedebilir. Siçilyanın cenub ::m::ıi nokta"' mümkün mertebe tah· la .. dertlef; .. erek kuvve .. tli bir Fransız der Falih, 6 - Ruh~ar Copa, 7 - lsa Vat· Cny nahiyesi, 55 - Naki Hırçın Murat pa-

"""J,.. J • d ı 8 A ıa, 56 - Jale Seval, P.T.T.U. müdürlüğiln· 
sahılleri de Trapaniden Agrigcnioya kim etml~erdir. Tunus şehriyle Bi • U§man 1~ yaratmaga çalıııyorlar. man, - rına~an Kartal Tepe Aksaray de. 57 - Cavit Gnten üskildar, 58 - Glll-
kadar denı"z ve ,·-ra ta."yare u··sıerile zert.te 22,000 kı"c:ıı·Jtk bı"r Fransız or • Tunus .. tak.ı Italyan genQlerl, Universit.e 9 - Doğan Kartal Tepeakso.ray, 10 - Ta- . G"'~ A k 59 T 

IW -• " tah l i bcd İ Ult Rumelihis:ır, 11 - Deniz Alemdar. çın ı.ueec n ora, - o.nzn genç 
s.ıralanmı§tır. Bu ada.dan Tunus sahi. dusu vardır. Maamafih or&daki hava sı_ ı çın . ava . tal~~ götürillil- DlHEH ŞEKERLEME KAZANANLAR kurt Beşiktaş, 60 - Bchcet Baykut Vela. 
ime uçmak yarım saatqm az sürer. kuweti bir hUcum halinde onun kar. ~or.'V~ Musolıninin ıstedıği ~ilde ye. 1~ - TilrkAn Kartaltepe Aksaray, 12 - ı -1Ihan Ayten Tonu Beşiktaş, 62 - M:ı.h 
Hele Pantellaria adası Tunusun ta §Isına çıkacak kuvvetin pek dununda· ti~tıri.erek tekrar Tunusa, yerlilerin Behıre Beyoğlu BekCır soknk, 13 - M. Bil· ~=s~.~?~c~~e~\!!kap~~h5o.1 _TtıJo:t: 
burn. unun dibine sokulmuş pek tehli. d..... içıne fa.de ediliyor. ldr Edlrnekapı. H - Nermin Ankara "-u ~ Akly Tophane, 67 - Güzin Akay Tepebqı 
keli bır kaya yığınıdır. Elinde bu ka· Tunustaki h()\'Ştlutsuzluklarm arka· becl, ıs - t Bllldr Edlrnekapı, 16 - Sa. 68 - Ziya yuıcı FaUh, et - Yurdadl 
dar fazla koz bulunan Musolini için Şimdi işi sosyal bakımdan inceliye- smda İtalyanlardan bqka Almanlar babat Ca§nlollu. 17 - Wcrl İstanbul lise- CnJk Sirkeci, 70 - Aliye Altuıcı Fındıklı 
Tunwıa asker sevketmek hiç de zor Um: Fransanm Tunusta.ld vwyetl ve komUnlstlerin de körüklediği bir al, ıs - '-!'ckman Topbaş Saraçhane, 19 - 71 - Necatı Bllellç kumkapı, 72 - Oktaa 

k d 
ta edil k gibl d W•ıdir Zlyn Denııyollarında Kamarot, 20 - Ziya Tl'Urgn Sebzadebaşt, 73 - Şevket Erko-

bir i8 değildir. Unutulmamalıdır ki l. pe e gıp ece egı • Arab ittihadı var ki, Tunusta:ki cere- Yeşllköy, 21 - Nuri .. ·e Ka ........ -ım..rn .. 22 -zl&rd k lm " • -w • ._, ywılu Kum kapı orta okul, 74 - lsmall 
talyn.run bu. ha.valide geçen sene yap- ırranaı a.n pe memnun ° ıya.n yanlara destek oluyor. Vani Sayıl Xumkapı orta okul, 21 - Ömer Bayraktar tatnnbu1, 7& - Slbr! özanar. 

· tığı deniz manevraJarmdaki denizaltı yerli halk, oradaki kalabalık İtalyan Esas olan ıu: Franaız hUldlıneti Ersun Sirkeci, 24 - GDlçln Otkunt Beşik· Jstanbul. 

g il · · vU d b · t! nilfusunwı da ·--'"""'iyle İtalyan isti· taş, 25 - Fethi Tütenyurt KaSımpaşa HU- t em erının cu a getirdiği araJ 3-.~~ yerli ile temaııım kaybetmiş bulunu. sameddin Aksaray. Müride Kasımpaıa. B RER KURSUN KALEM KAZANANLAA 
Tunusa. kadar dayanmıetı. !lamı dört gözle bekllyen ruht bir ha.- yor. Bu bilhassa Tunusta her yerden BlRER SABUN MAHFAZASI 76 - Behice Kemal Falih, 77 - Nee-

Bundan bn§ka hangi istikamette 0• lete getirilebilir. 1931 sen~lnde yapı. daha fazla göı.e ça.rpryor. Kendi ken- KAZANANLAR det Kumko.pı orta okul, 78 - tsmet Kırol-
lursa olsun, harekete· geçmek i"ln ye· lan nUfus sayımı burada 91427 Fran. eline ı·sı•-•yetln muh-'·- ·'•-Unü ve. 26 F K la Jstanbul, 71 - Ferhan Görseç Yefn ll-v ıuı.u a.ı.,,_ .. ıa - • utsa! Fatih, 27 - S. Baru Toz. sesi, 80 - Fahreddib Ôzg{ll Kumkapı, or.-
rlnde duramıyan Ma.re~ Balbo d& ınza muka.bfl 91178 İtalyan bulundu. ren Musolini bu fırsatı kaçıracak mı. koparan, 28 - Meral Demirel İstanbul, 29 taokuJ, 81 - Lulfl Ozcan Haydarpa,a. 
Libyada .Musolinlnln tek bir işaretini funu göeterml3ti. O zamandanberl ~ dır? - Nevare Tan İstanbul. 30 - Aysel G6k· 82 - Turrrut Gilrcan Kadıkoy, 83 - A1J 

tepe l<ıtanbul, 31 - Mehpare htikltl Usul 
beklemektedir. Balbonun elindeki ha. radakı İtalyan nllfuau artmış ve Fran· Tunus herhangi lbir mUleti ce:Z'"-.. e. ü Kaçar Kadık3r, 8C - Sabah Beyollu ill; k Tu ·11eU 32 - S. Iker Erenköy, 33 - Selimi, Şe. okul, 85 - Hilmi Katin Taksim orta o.. 
va ve ara kuvvetleri Fransanın • sızları geride bırakmıgtır. İşte orada· cek kadar zengin bir memlekettir. O- fik Vefa lisesi, 34 - Bahaeddin Bayraktar kul, 86 - Nurhnyat Kosım_pqa, 9 uncu ilk 
n~ • Libya hududundaki kuvvetleri. ki bu nüfus çokluğu sayesinde 1talyat nun ta.bit zenginlikleri daha iyi idare Fatih, 35 - Vedat Kadıköy, 3G - \'edat okul, 87 - Aysel Nedim Aklrasu daimi o. 
nın pek fevk~n~edir. Bu kısımdaki 11&• Tunus eehrlndekl ltaıyanlann 196:5 edildiği takdirde §{.ipheslz k1 bugtin • Oke Haydarpqa, 37 - SeJ(eddJn Kumka· kuyucu, 88 - Asüman Nedim Aktuıu da. 
aflarını pek ıyı bilen Fransızlar, Llb- senesine kadar ltaıyanlıklannı muha· kilnden çok daha verimli olabilir. İşte pı orta okul, 38 - Perihan Altınel Fener, lml oku)'Ucu. 

Ya hududunu tahkim etmeye ça.111- faza edecekleri imtiyazım ve sözünU . Itaıyayı cezbedecek şey elinin kolay. 
makta, çölün tfı ortalarına kadar ma- Fransızlardan kopartmııbr. Oradaki ca yetf §Cbileceği bir ~ olan bu ta. 
nan bir dikenli tel maniası kurmakta. gene İtalyanlar aanld 0 toprakla.rm bil servettir. YOOTrSI.iMAT dırlar. 

Balbonun bu noktada en nz 40.000 
kişilik beyn.zlardan müteşekkil bir or. 
dusu olduğu söylenfYor· Bu mUhlm 
kuvvetin bir fırkası tamamen motör
lltdür Libyaya uker ;vollairUık w ~ 
radarı ann topraklara asker celbetmek 
İtalya için artık eğlenceli bir oyuncak 
Olrnll6ur. 

Frnnsanm deni?.e hakim olmadan 
Tunusu müdafaa edebilmesi hemen 
hemen imknnsrzdır. Filvaki Cemyir -
den Tunusa bir şimendifer hattı var
dır ve bu sayede Fransa Senegalliler. 
den, Arab ve Berberilerden müteşek. 
kil müstemleke askerlerini ora.ya ko • 
layca sevkedebUir. Lfikin bugünkU şi· 

mali Afrika askeri kuvveti 5120 zabit 
ve 118,811 neferden ibarettir. Ani bir 
ihtiyag kareısmda. Fransa buralarda 
asker toplasa bu adedi 300.000 e ib-

lağ edebilir. Fakat bir islfun vahdeti 
ateşiyle yanan yerlHere ne dereceye 
kadar fttmad caizdir? Sonra Cezalrde, 
Fasta ve onun ötesindeki topraklarda 
dal mi bir baskı altrnda tutulmak za.. 
ruretlndc olan ycrlller Uzerlerinden 
bu baskının kalktığını görUnce, kendi 
hesaplarına harekete geçmezler m1? 

Frnnsadan ise, Afrikaya asker ve 
mühimmat yollamanın ne derece teh· 
likeli ve zor olduğunu kaydetml§tik. 
Bütün bunları gözönüne getirdikten 
Sonra insanın Eihninde bir mal deha 
canlanıyor: Fransa, kendi anıı top .. 

4 numara'ı da~re 
_. Bıştararı ıo uncuda 

hl .. dnha evvel size ev kedileri b•kkındı 
kiicilk bir konferans ,·ermek isterdim. 

- Siz deli mi oldunuz? Kediden bahse. 
dilecek sıra mı? 

Punro nldırmnyıp de\'nm etil: 
- Eski Mısırlılar kcrllye taparlarmış. 

~srımızda be karııkedi ~kı!erJyo ulur sn· 
3'ılır. 

Yap, bu nkşnm önünür.c hu kedi çıktı, 
aemck ki sizin irin bir hııyır var. Bilirim, 
•iz lnglllzler lnsanlo.rın dn, hnyvanların 
da dııhill ıır.nlarmdan bııhsotmt'~i ayıp sn· 
Yıırsınız. Ama bu hay,·nnın içinde gayet 
rtlühimbir şey var. Hele bir astara bnkın. 
Yap'ın yanındaki odam homurdanır gibi 

hfr ses çıknrarak kedlvl Punro'nun ellnrlen 
"o.ııtı. Y:ıp: • 

- Affedersiniz, dedi, sizi birlblrlnlze 
lılrdlm etmeğt unutmuştum. l\fösy8 Punro. 
3lzc Amerika gir.il polis teşkilatından M. 
burt'ı takdim ederim. 

Arnerlkllının mahir parmakları, kedinin 
~nde •ndıklannı bulmuştu. Hiç bir •eY 
l&yJernfyordu elini Punro'ya m:attı. Biraa s • 0 nrn heye('anı hnf!rJccll '\"e: 
.... - Mnşcrrcr oldum, Mösyö ruaro? diye. 
'-'lldJ, 

Topkı blır roman 

Remziye -fikri de 
Ankarada yakalandı! 

(BtJ§ taraf• 11 incide) 
Yanına girdiğim zaman beni - adı· 

mı söylememe meydan vermeden • ta. 
nıdı. GUlilmsedi: · 

- Şu sizin gazeteniz olmasaydı bu 
işler böyle ~.apraşık bir safhaya gir. 
mlyecekti yal dedi. 

Sonra bir ayıp i§lcmi§ gibi: 

- Hayır! Aal&! Gayet metin, çe. 
tin, keskin davrandı. Bravo! 

- Öyleyse ben si7.e her eeyi söyli· 
yebilirim. Siz İ!ta.nbuldaki acemi rö
portaj muharriri gibi defilslnlz. O ne 
kadar sakar kalemlJI Sia onun yerin
de olsaydınız, bu iller böyle çaprazlq. 
mazdı. 

Sigarasını tazeleyip sustu. 
Bayan Remziye Fikriyi bu akeamki 

ekspresle tstanbula götUrUyorlar. 
lti::ar: · 
'Vaziyet o kadar Tcarı1ıp ehcmml

yetlendi ki, mektubun mabadini bu.. 
gQ.n do 'koyamculık. Belki yarm ko. 
yanz. 

- Pardont dedi. Sizi incitmeye hak. 
kım yoktur. Siz mesleğinizin icapla· 
rıru yaptınız ve bu iate çok defa mes
Jekdaşlarmızı atlattınız. Onlar basit 
bir zabıta vakası sandılar, sız sanma
dınız. Kurcaladınız, nihayet bu çizgi. 
ye getirdiniz. Eğer basit gibi görilneD 
zabıta vakalan biraz kurcalanacak, 
psikolojfıf ara.na.cak olsa öyle acı ha· 

kikatler çıkar ki. Ben birçok eeylere Dr. Ihsan Sami 
şahid olmuşumdur. Mesela birkaç se. 

iLMUMt'BERLE~I MiZ 

DAQA'IUICS~K 
rAiZ, DAJ.IA EYi 

ŞAR.TLAR..TEM_iN rD[~ 

~' UOLANTSI;: i?AN~-UNi ~ 
no oluyor. Bir ak31UD Ustil Voyvoda Gonokok Aşısı 
cadd~inden köprüye doğru yUrüyor. 
dum. 'lutün amelesi k&.dmlar kızlar Belsoğuk.Juğu ve ihtilatlarına karşı lstanbul Merkez komutanlı· 

ı · gidi pü tellr'll ;'e tue aşldr., Divanyo-
fşlerlnden çıkmışlar, ev erıne yor· lu 'Sultan Mahmut tilrhE>sl. No. 113. v d 
!ardı. önUrtıde mor yeldirmeli, l&l'J ı;~~~~~~~~~~~~I gın an: 
benizli, fakat biraz gtln görOrse, ts-

w '"'Alli ..:: .. w.1.1.ft::::a::m:=:ı:z ı:z=a~ 1z1nll 33. TUm. 43 topçu alav ba•• tan iken 3. rnn- 30 +..--•• 1 ... ı...'""---tanbulun en gilzel kızı olacagı IA: O- ·~ J._ ·~wa. ~u--., -.,--
lan bir ieçl kız yUrUyordu. Yanma sfJ Dr. irfan Kayra lığın& t&yin edilen baytar Bnb. lrfan ''337-27,, nin merker.e müracaat em. 
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m ~· • ~t ~ u~uuu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fette ve tipte bir deli~anlı yaklaŞb. Hergiln ~eden sonra saat 3 ten 7 : 
Bir ,eyler söyledi. Kızm açlıktan san ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-
yilzli. bu sefer korkudan kireç ke~ildi. conker sokakta Aslaner apartnnan 
Bay hergele, kızı bir barakum dag ba- No. 8-10 

şmdaymıı gibi tehdld ediyordu. KD ~m~~-~1~11~11~11~11~m~~~~~~~=s~-~ 
mendiline sardığı paraların belki bel- 1 -
t.e dört buçuğunu ona verdi. Galata. Göz Hekimi 
nm -bvetçl, ter bıyıklı ve?"" bıyıkla· O ŞU k U E t V AKIT YURDU' ö !i""'lunın"a delikanlısı gittı. Giderken r. r r 80 nun altında ( len Fransız kitliı>oıınım)' )"eri 
n yo ~ . ve arkadaki depolar kiralıktır~ 

de (
a,kaama geleceğim) dedi. . Cağaloğlu Nuruoemaniyc cad. No • .5 

:1 al bu Tel 22566 (D O ş KtıçDk matbaa n lmılllth~n• J&P m&fa •a-t elv•rfclfdlr. •-ıo. 
Gu

nde kiınbillr' kaç saat ç ıp.n • r. aman crcfettin • ., " "' v , ıa 
san benizli, aç kızı kimse himaye et- apartrmanı renlertn V AKIT İdare memunına mu racaatlarr. 

d O 'lHl}nız bu oğlan eskialn· ı~~~~~~~~~~~~ 1•--------------·------·' mfyor u. • " - ktu. • 
den korkuyordu. Netekim de kor D O K 'l' O R ------------..:_-============== 

geldi Onun tarafından bı· ru·· rk H K 
~kl:;,aSanm~yınızkiibu~bL Kemal Uzsan ava urumu 
zim memlekette bÖyled r. yanm O O 

her yerinde böyledir. peratör • roloğ B Ü Y Q k p • 
he~:~e böyle. KUreiarz inSanhğı için Galata • Karaköy • Abdullah e.f. 1 yan g o s u 

li öylenecek öyle şeyler var ki. lokaotuJ karoı8IDda Galiçl Han l 
acı ~~J 8 Ey siz ne dersiniz? Mahmut Herg11n 15 den 20 ye kadar • nci keşide 77 Ma,,ıs 938 dedir. 
Geçe ım. k İandığl zaman korkaklık TeMfr>tt: ~ 1!~5 
~ ııı':t Büyük ikramiye 40.000 Liradır • 

Ankara caddesinde 
Kirahk dükkan ve ardiye 
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FAZL • 
1 cı 

1)ZDEK1 ÇtL VE SlvtLCELERI. BAY ANLARIN IY>CUM LEKELER!~ t t ZALE EDER.CİLDi BESLER VE 
FEVKALADE TERAVET VERiR. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ ve DIŞ 

AGRILARI - ARTRITIZM 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

~uklardan k1ırtulmatı ,. daha 8'fllO '9 sa. 
g6rbmneğl leftl'8IDls delil ml' Açık .,.. tua ,. 
bir png im tenine mallJr olmak lltendnll detD 
ml T &:vat derafmı.. ba bult cBze11Jk tedhlrfJd tec. 
rllbe edtnls. Bıı alıcpm, ptınıwtın evvel pembe 
nııgiDdeki l'OKAtı()N krmdDl kullannm. 8a kN. 
m1n t.erk1btnde v..,._ ODhwalte Prot.rrl Dr. 8t.e. 
jaklUn culb ktlfi olan ve bl1Uk bir lttDa De lllU. 
bap edDmff PDC ba1ftD)ant&D fltfbal N "BtO. 
CEL" tabir edilen mlceyre1erl can•ındmn ,..ı en. 
1ıer. mnca&tur. Ba em- • coarbu. alJdlphl 
beller ft g&41ftb1r. tık tatbftmm11 lt!IJllHlll .._ 
il abalı, dJdfntztn ae tadar tuelflmll ve prıQlel. 
mll o1chıimm ~ 
BımneJerde 60 • 'lO ,..ıtrmdaJd kıtdmlara yap. 
1an tearilbelerde e hafta aDıayettnde barquk1ukla. 
rm mnunen ..u oldala gtlrOJmUftUr. 
GIDdllz IQID (Jaimz) beyu rengindeki TOKALON 
knmfnl lmllınmm. Terkibinde tam krema ve tun. 
'9 edDmtı meythıJalJ memrt olup bu ammrlarla, 
'aleumata ntıtu ne 4erlnllklerde slzlemnfe ve ~ 
bir 11.bumm lhraQ edemedift gaJ!i eaf maddeleri 
harice atarlar. Slph baDler hemeD kaybolurlar. 
l'erldbfndeld lmnetlerıdlrlcl ve beyazlatJCJ ıa,met. 

U auurlar ile, aQlk mmamatl kapatır ve tıo gUn rarfmda en çirkin ,. 
ID lel't: bir cildi beyulatıp J1DD1Jl&br. fi . 50 J&llarmdatt kadmlan 
bile bir .-.o Jmım tueUlhd ,. JUJDupldıtmJ nrcıııı f«nlnatJıdır. Be. 
mezı ba sUndm bir ttıb nya bir vuo TOKA.LON kremı ahmz ve tarif 
edlldtll veçldle lmUumn Netfcemnden IOD derece mmman kaJacalamm 

Mideniz tiozuk, anınız paslı 1 
KABIZ 

çekiyorsanız siz de on binlerce kişi Sibi 

tecrübe ediniz. l\llDE ve barsaklan 
yormadan ve alıştırmadan ishal eder 

Te temizler. 

i14zım11Zlıjl, Mide Eqlllk, 
Şlıkinlik ve yanmalannı 

Giderir 
İ§liha ve sıhhatinizi dllzelUr. lçllmeaJ 

gayet lltif; tesiri kolay Te mtllen'fndlr. 
Son derece teksif edllm1t bir tuz olmak· 
la mllmasll hiçbir müstahzarla kına 
kabul etmez. Muon isim, Horoz marka-

sına dikkat. 

Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahlllye Mlltehaısııı 

Pazardan bafka güıılerde 6ğkden 
eoma ll8t (2,5 tan 6 ya) kauar 
iatanbuda Divanyounda (104) nu
maralı buauat kabinemde bastatarmı 
kabul der. Sah, cumartesi gUnleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakild 
fukaraya mahlUltUr. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

TDrkfye Cumhuriyet Merkez Bankası 
16 1411938 vaziyeti 

AKTIP' PASiF - Ura 

.n NtBAK - 1938 

Her akşam 

Bayan Safiye 
Eski Ambasadör salonunda 

''1 Maftı pazar ıeceline kadar devam edecektir.,, 

Tele'fon: 4•776 

!----------------------------·· 
AG.A-BALTIC 

Radyosu ile 

Bütün 

dünyaYI 

~ dinleyiniz • 

Bankalar caddesi RADYOFON mağazau ve }Ujjjj;. 
dolunun bütün tehirlerinde acentalanmız vardır. 

KURTULUŞ 
Doktorlar, lbınbaJar, Dtlpler, llektebliler veUı-1 bOtOll 

mUrekkepli kalemle JUi ,aantwr, mlrekkebin 
ceplerine akmasm.dın, Jmrumamdm, ft ucun 
bozulmasından kurtaran yeclne 

TIKU DOLM~ KALEMi 
Avrupada dahi tudik olunduiu gibi 
Almanyaıım bu icadı mtlrekkebli 
kalemle yazı yumak mee>o 
buriyetinde olan ~ 
hakikaten bu eziyet
ten kutanıqtrr. 
TIKU ucu apn· 
mu, bolmll-
rekkeb alır, 
kuvvetli 
buıhna 
3.4 kop
ya çıka-

A9kbmkd· 
dıiı halde her Dl 

tekilde dmmu dur-
11111 milrekbb ümu ft 

kurumu. TIKU en Mll'm 
._ en kuDamıJı m8relr•ebll 

kalemdir. 

Siyahtan maada yqU. mm n lwwww 
renkleri de ayni fiatta atı ....... 
Her yerde a:aymıs. Fiat:ı 3 Jlram. 

Depoau: Bawsla ban No. 1, lıtenlr4. 

r, la bilir. Tapa,. posta ile .--rur. 
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MZL180.10 --== Bursa ilkbahar Ehli hayvanlar ==~ 

PANAYIRI 
Bursada Atıcılar mevkllnde 1938 senesi ilkbahar ehU lıaJ"ftD

ıar pana11n açılacaktlr. PanaJ'll', açılma tarihi olan 10 Jl&JD 1111 
den lUbaren 8 gtın devam edecekUr • 

Panayıra geleceklerin lıtlrahatlerlnl temin için pan&7Jl" 78rbı
de su, elektrik ve btlfe testaatlle muntazam otob88 muvasal&tl Ttlcm• 
da geUrllmlftlr. 

Pana11r mUnasebeUle yapılacak olan gUreeler 16 Jl&)'Ja puar 
gUnilne rastlamaktadır. Gtlreşler iddialı alaturka yatlı ctıretttr. B .. 
şa 100, başaltına 80, btlyQk ortaya 60, kUçUk ortaya 40 ve dellte79 
2 5 er lira mtlklfat verllecekUr. Bundan başka panaymn cleT&1D 
etUll mUddetçe fehrln otel ve b&117olarmda tenzlllt tem.hı edllmlt
ttr. Atım ve satım hususunda beled17ece saym zl7aretçllere her tirli 

kolavhklar ırft"t~rflPt'Atf fllD OlUDUr. 

ıstanbul 8ele<iivesi itanı2rı 
Beher metre murabbama 1,5 Ura bedel tahmin edilen Fatih yanpı 
Altı~ça mahallnhdn Tllrbe aokaimda Z't inci adada 1 metre 78 an.tim 1-----1 ın, 14 metre 50 santimetre murabbaı ll8bab ana eatıJmak tlW'8 ._ 

Ml.48USCU8 maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MlldilrltlğOnde görUlebllh-. tst.e 
ler ı lira 63 kuruşluk ilk eminat makbuz veya mektubile ber&'ber 27/4 
sartamba. aunu aaat 14ı • DaJml JDDcUmenıla )lalumaabdlrlar. 


