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J
r Nabi'nln şı ... 

~l(li:!'.m ~~ld 

~ya 1 Alman tehlikesi karşısınd! 

h ... Protesto etti anlaşmak ıslıyor 
. ÇinE!ı=)ovyetlerin siU\h verdiğini, battA diltilrftlen bir Sovyet Almanya Romanyanın petroll a htaçt r 
tayyaresinin bir Rus pilotu tarafmdan idare edildiğini blldlrdl af I n m U 1 , 

Sovyetlerin cevabı : Rusya bu ihtiyacı duymadığı için 
Japonya Çine harp llAn etmediğine göre Romanya Sovyetlerle anlaşmağı tercih ediyor 
yapılan yardım dolayıslle protestoda A f ·ıh k 

bulonulmasınQ şaşarız! vus uryanın 1 a 1 
~~~~~~~~l~omanyaya siyasetini 

I'ran7:o cmrlnflcT."i kuuvetlerl n Uerlcyl§I üzerine 11'~ ~6c ~btır 
olan 1 spanyollard IJfl iki 900Uk •• 

Hük metçi er yeni 
bir taarruza geçtiler 

Fakat Aragon cephesinde 
vaziyet Frankocuların lehinedir 

Madrlt, 5 (A.A.) - Hükümet kı
taatı, dün sabah Guadalajara cephe
sinde taarruza. gecmişlerdlr. HUkfl
:met kıtaatı, astlerln hatlarını zap
tetmlşler ve miktarlarının azlığına 
;e ast tayyarelerin şiddetli bombar-
ımanına rağmen kllometrelerce 

mesafe katettikten sonra Val dö La
gayı işgal etmişlerdir. 

Madridln pazar gUnkll bombardı-

manının bllAnçoıu t udur: Yirmi ka
dar ölll, yüz k ad ar yaralı, bir m ermi, 
bi r tcmstl eınasında tiyatroda infl-
lAk etmiş ve attı kişinin öıtımnne se
bebiyet ,·ermiştir. Dlfer bir mermi 
de bir k ahvenin önUnde patlamıt. 

bir delikanlıyı öldUrmUş ve on ik i 
kişiyi yaralamıştır. 

.... Denmı 1 incide 

Süvasta lb>ör 
canavar 

Annesini ve iki çocu
ğunu balta ile doğradı 
aruaımı her zaman ııkı§tırmakta, para ~ 

istemekte; para bulamayınca da - söy-
Sins, (Hususi) - Şehrimizde tüy. 

lcr ürpertici ve şimdiye kadar eıine 

rt.1tlanmayan bir cinayet işlenmittir. 

Bir adam anasını ve iki oğlunu balta 
ile parça parça ederek olöilrmliıtür. 

Şehrimizin Çarşıbaşı mahallesinde 
Otur r.1 ve 34 - 35 yaşlan arasında olan 
Bekir evvelce cskicilık yapmakta idi. 

Son yıllard:ı ruhi bir hastalık geçirdiği 
rivayet edılmektedir. Bu işinden vaz
geçip kendı alemindı! do.taşmaktadır. 

Bckirin karısı bc1 altı "">' evvel ölmüş
tür. Evinde 65 yaşlarında anası Hatun 
ve çocukları yedi yaş nda Ahmet, dört 
Yatında Hayrettin ve lise ıdördlincU ır. 
nrf tc:ılcbesinden Hayriye adında bir de 
kızı vardır. 

Hatun temiz bir kadındır. Bekir ise 
_.. Dt'varn ı 4 üncüde 

tadil ettirmiş 
Londra, .ıl (A. A.) - "Deyli He

rald .. gautesinin Prag muhabiri, Ro
manya hariciye namı Komnen ile 
Sovyetler hariciye komiseri Litvinof 
arasında teati edilen tclgı aflardan 1 
bahsederek şöyle yazıyor: 

"Merkezi A\Tupanın diplomatik 
miişahitl(:)I ine göre. Romanyanın ha
rici siyaseti yeni bir veçhe almıştır: 

Habeşistanın 
ilhakı 

Hllklmellmlz 
tarafından 

ta dı 
Roma. 5 (A.A.) - Kont Ctyano. 

Yunaniatanın Roma aefiri Metaluas'ı 
ve mOtealriben Türkiye büyük elçisi 
H üseyin Ragıb Baydur'u lcab.ıl etmi1tir. 
İki elçi, Kont Ciyano'ya bundan böyle 
Balkan antantı konseyinin kararları mu
cibince (İtalya kralı ve Habetistan İm· 
parator u) nezdinde murahhas sefir ol
ciuldannı bildinniıterdir. 

Kasımpaşada 

Bir zina cürmü
meşhudu 
yapıldı 

Romanyanın eskıden çok sıkı olnn 
Rusya ıle münaecbalt son zaınanlaı da 
inkıta derecesine kadar gerginleşm s. 
tir. Fakat Almanyanın Avustury yr 

ilhak etmesi Roman) ayı pek çok Ro. 
men pctroluna muhtaç olan Hıll<>r i'P. 
mebzul miktarda pctTOlu olan ~t ! n
dcn bırini tercih etmcğe mecbur k ıl. 

mış ve tabiatiyle Stalini tercih c) !c> -
miştir . ., 

Amerika llahlllye Nazırı d iyor ki: 
.............................. --. 
"Faşizm hilekar ve 

katil bir düşmandır',, 
Nazıra gör~ "Faşizm erkek, kadın ve 
çocuğa aslA merhamet beslemlyen 

hlr rejimdir.,, 
Şikago, 4 (A.A.) - Dir ziyafet 

esnasında nutuk söyllyen dahlltye 
nazırı Ayks bütün Arncrikll milletle
rini gerek memleket dnh111ndc, ge
rek memleket hnrlrlncle faşist ideo
lojisine knr~ı mücadC>leclc bulunmn
ğa davet etmiştir. 

Hatip şöyle demiştir: 
"-Faşizm, vakit ka) b<'tmekslıı.in 

müeadelP etmemiz i<'ap eden hllckAr 
ve katil hir dUşmnndır. Totnlltcr re
jim, Amerikan müeırnesclerl için ha
kiki bir tehlikedir. Zira vicdandan 
mahrum olan ,.e erkek, kadın ve 
çocu~n karşı asla merhamet hissi 
beslememekte bulunan faşizm. bl-

zim kadim hUı·riyet kapımızın önfin. 
d<' glirlemektedlr.,, 

Yumurta 
istif cileri 

HenUz ı,e baflamadllar 
Herek etleri .rrev 

mahiyetinde 
gllrUımOyor 

W"' Yazısı 3 Unctld• 
Genç bir kadın 
Aşıkıle beraber 

yakalanarak 
mahkemeye verlldl 

Dün akp.m K asunpap karakolu
nun önünde Sipahi Ferhan sokağında 
bir cUmıUmethud yapılarak kocasına 

ihanet eden bir kadın yakalanmııtır. 

Sütte ihtikar köylü 
zararına gene başladı 

22.23 yq lannda olan ve 3 yq mda 
bir çocuk sahibi bulunan kadının, 

~ DeYamı 8 fnefde 

Yangın haberi 
Dzerloe ••• 

Bir kadın telaşla 
yangın çıkardı 

Dün akşam UakUdarda katmerli bir 

yangın olmuştur-

Akpm aaat 6,30 aD'alarında, Sul
antepe Servilik caddeıinde ot uran Ar
navut tebaaamdan 80 yqlarındaki 
Lefko, hasta yattığı karyoladan man. 
galm U7.el"ine düşmüş ve ayağı yandı . 

ğı itin ha.etaneye kaldırılmıftlr. Ka -
dıncağızın ayağının yandığını duyan 
komşusu Hikmet Nana da bu sırada 
telaıa gelmi§ \"e tavada kızartmakta 
olduğu balığa eteği takılarak yağla
rı devinniı ve etrnf alev almıgtır. Ka
dının feryadı Ut.er ine derhal itfaiyeye 
haber verilmiş \'e yııngın büyümeden J 
söndUrülmUetUr. 

SOtçDler mOstabsllden S-4 kuruş tenzHAt 
temin etmelerine mukabil flatları 

ancak 1 • 2 kn ı uş indirdiler 
Süt piyasasındaki hafif tenc>z .ıı. 

şehirliyi kat'iyyen tatmin C'tmenı -
tir. Fakat buna mukabil sürü sahıp
lerlni ve bilhassa köylüyü son dercre 
zarara sokmuştur. Süt fiyatlarında-
ki pahalılıktan bahsl'dPrken bizim 
kasdettlğimlz Rey sUttUlerln satış fi
yatlarr idi. Süt<'Uler ucuz uruz topla
dıkları halifı sütü itine bir hayli sa 
kattıktan sonra pahalı pnhalı satı
yorlardı. Biz PYYel;\ süte hilP. knrıR· 
tırılmaması s o n r a da te
miz sUlUn maliyet rıyatm:ı makul hlr 
kazanç payı llAve <>dlll'rek uruı<'a. 
satılmasını istemiş H' bu lı;ı<:ı resmt 
teşkllAtların sa.dere sıhhat ve lhtl
kAr bakımından , müdahalelerine ın
zum göstermiştik. 

Belediyemiz bu işi clddlyC'tle ı>le 
aldı ve dikkatinin ilk c>srrlnl g l r. 
nıckte geelkmcdlk: 

Sütler temizlendi. SUtP k~tılan u. 
yun nishctl aznldı. Güi:;ümler nüm-
1tl1n mortebt' tııhht bir !':f'kil nldı : \O 

ısnt bir parca ucuzladı. 
LA.kin hu uzun sürmedi. işte bir 

aydanhPrl Bilt ftyatlarındll ~t"ne 
"m~h~fı~ bir tcreftu., var ve ıu nls
betl de gUn gecUkçc> artıyor. \lmnn 
_... Devamı 3 Uncllde 
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ABONE ŞARTLAR& 

en~ kızlara hücum eden L ~{~~~~~85i~3:c~~~~~ 'Ulus, 

·k·rpJ• adam hayalet mı•?. 0

-;,;;T~ k. n-.is':St udur, 
1 ·ı ..... r lrya 1 ·,u,sa,. ,.,.. '1dasın 

Lor~dı adaki bir gene kızlar pansiyonu heyecan .~ 1 söyl~'i),.;~~~,
0

·~.!!::~~;: s. ;~~t: B•"•••k 
8 •vtıM 

,..,.,,. t:mffl 

l.40D ıır. ı.Too ı.:r. 
110 • ı.400 • 

3 ewıı~ 
' •v••ll 

4 •• • 100 • 
ı o• • ıoe • 

Ve korku le' nde .;!l . .ı&abal ıc;uı, "221. fte7atla l(laı U&H. &ad~aytr}l 
tflnı li0020, O•lltıdAr ltlnı 90e:ı3 
T~lkOJ, Baııınıı1, lkbrll, Tratmı. r.a11111a.,..,; Gerı 

Vış S4fasa 
Londra civarındaki bir genç kızlar pansiyonu heyecan ve endi~ içindedir: ~:·..!:"~~"r.~::.~d~ •• ~~""!uıı!'::r:~llJ'l'lerimi: 
Oradaki kızların hirobiri, evveldenberi yaptıkları akaıuY1 gezintilerine artık 0• Pncuı demeıı uocıır 

ıı ~ ....,, ıut.ı:r•ı mn 
Çıkamıyorlar. Çün' kü, sarolan kirpi gibi diken diken bir adam, dudaklarında Dnıı .. " •• · ıo 

lün e( ............ _. ...... ıı ft~)ıutd ,_,,.,., "•"""'• 111196. <Jal 
bir deli gülllşU ile, kendilerini takip ediyor ve korkutuyor... •cı::bı ımıtadı 4411118 Mlldıkıumımıw.7~ 

Ç~kosloval< va
dal{i Leh 

Bu kızlardan, burada resmini gördügunw .. Uz, 19 yaşmdııki Vera Çarlton ma. ni nıOılDrlDtlı ll43!2. 
1:~.ırt1ı ş1r1ı.uı bir mı 

eera.smı •"yle anlatıyor: •.r..aı.ı •caoı . ıııtaııHJı ııwa. J W• h vv ııııatar , ... ,....,, egı 
"Geçen akşam tek baıı:nna dola§ıyordum. Bu korkunç adam yine görUndU. •Ntw• mas ""#lrt••• 40831 <nanı 2027 _r. 

:ıı nı ... nıanı ..... , 21TO! Vatı1l4U • -. ""• :iliı,.cqjn 
Beni bir mUddet takip etti. Sonra, kar ~ıdan başka bir ltadın geldiğini görün· u • ._uı, ,J v • 

., hlanllal· 14STI Kaddlbı '~ ;.l>{.".,!.::ı 44MS. ,rlil§ün 
cc,birdenbire kayboldu.,, Acaba hayalet mi, yoksa hakih1 bir ndam mı. Tak •• otomoblll ıatemek ıçı kk 

l\omünistleri ....... ------------------------------ Be>•ttıı cU>ntı ocıu •beli d!ıetlı ıııı • ıaı. &Jl!la l 

Yazan: ~ekip Gürı<lliz 

OLONYA, Litvanyadaki kolay 
muvaffakıyetinden sonra Çc. 

koslovakya ile uğraşmıya başlıyor. 

Bir Polonya sefirinin, Lit' ruıyn cum· 
hurrcJsl Simetonaya itimatname tak. 
dim ettiği anda, diğer bir Polonya se. 
flri, yani Polonyanm Pragdaki mU· 
mcssili Doktor Kazlmir de Çek hUkfı
meUni tazyik etmeye ba§lamıa bulu· 
nuyor. 

lngiliz krah Napolyo
nu n yatağında 

yatacak! 
Fıansa. ıngiliz kıal ve hıaliçesinl 

Almanyanm Avusturyayı ilhak e
dt'r etmez, Çekoslovakya ile daha cid. 
dl bir surette uğrıışmıya başlıyacağını 
tahmin edenler aldanmndılar. Fakat 
Po!onyanın, Litvanya Jşlnl halleder 
etmez Çekoslovakyayı tazyikte göster. 1 

haışılamağa hazu/anıyor 
D=flar ıcıve bDınası yeşı ıe boyandı 

Vera Çarıton 

dl?!i ellrat ve tehditlerle dolu metod :~:::::::::::::::::::::r:11==::·;:n:::mm:m::::..~ 

ya~mda Almanlıırın hnreketl pek ma- u u o R r u 1 
sumane kaldı. ı: 

Polonya, Çek devletinin hUkUm. ji LJ • ii •l ' ? 
rantık haklarına en ufak bir riayette :I e 6 l m l • 
bulunm::ı.maya karar vermiııe benzi- ıi · 1 
yor. Almanlnnn, Sudct'teki ırkdaşla- i (j t C l Ü 81 ~ f e d 81 r ••• 

1 rına karşr olan dikkatlerini gayrltablt f• Bir arlrodagıımz anlattı: 

t~?mvaıta te:rcilıan otoll48e binerim. 

Bütün Paris, lnglliz kral ve krali. 
çesinl bUyük bir merasimle karşıla

mağa hazırlanıyor. KnıJ Corc ile kra. 
liçe Elizabet, 28 haziranda Pariste o. 
lacakla.rdır. Bu yüksek misafirlerin 
nerede oturtulacağı, Fransız hUkilıne
tinl uzun zamandanberi me§gul eden 
bellibaşlı meselelerden biriydi. 

İngiliz kralı ile kraliçesini evveli, 
Eliza. sarayında, sonra Versay şato· 

sunda miwir etmeyi dil~Undlller. Fa
kat en sonra hariciye nezareti binası
nı muvafık buldular. 

Kedorse'dekl hariciye binasınm 

kral ve kraliçeye tahsis edilen dairesi 
,.bugün yeşile boyanmaktadır: gayet 

açık bir filizi ye~ll ..• Bu renk, hıgillz 
kraliçesinin en sevdiği renktir. 

Dairenin iç duvarlan Ye§ile boyan. 
dığı gibi, eşyalar, koltuklar, perdeler, 
yerdeki ve duvardaki halılar hep açık 
yeşil veya bununla ahenk teşkil ede
cek koyu ye!Pl ile döşeniyor. 

Kraliçe Elizabet için, bugUn Versay 
sarayında bulunan vaktiyle Mari An. 
tuanetin yattığı yatak getirilecektir. 
Bunun perdeleri de yeoll kumagtan 
ya pılacaktD'. 

Krala tahsis olunacak daire ise kır. 
mızıyla sUslenecektlr: bu da onun be· 
ğ·endiği renktir... İngiliz kralına Na· 
polyonun yatartı verilecektir. 

ve haksız bulmak kolaylıkla mfünkiln ı! "/§ icabı,, haftanın be§ gUnünde rl 
olamaz. Fckat Polonya tarafından ı: süratinde>ı dolayı gayet tabii: ı'ı 
Çek devletine yapılmış ohm son şika- ı·i 
ye~cr gayritablt tclfiltki edilebilir. Bu U 
hareket, yalnız müstakil blr devletin : zurıcı:ı süren ve sık sık val;i olan ·i 

bu otobiüt sef crleriııdc ilvi. §ey dilv. ı 
Jç sıyasasma açıkça müdnhale etmek İ~ katir.· 1 ~rptı: biri, belediye emir· h 
SttreUnğe tef15ire müsait olmal,la kal. !i Zerinin dinlenmemesine müteallik. i! 
mıyor, bugün Polon)'"nda iktidar mev. !! Ba:ı otobü8 şoförleri, en 'kalalxzlık U 
kimde bulunanlara herhangi bir suret. U oadde:rırde bile, kabiliyetlerine gii- !~ 
te muhalefet edecek Polonya vatan • U vcn<tilclerin<lcm midir bilmem, ya- g 
daşlarma Çek devletinin iltica hakkı •• sak oldt!ğıı 'halde, konu§tlyorlar ... ;f 
vermemesini emretmek derecesini bu· ıii Ilcm kiminle bilsenf.::: kontrol me- !! 
luyor. :: muruyZa •.• Arosıra bu .<ıahneyi gör- U 

Otomobil tutuştu 
ve iki kadın yandı 

Çekos1ovakyada demokrat bir re- H düliçe, niçin i§1erlmizin doğru. gu. n 
jlm vardır. Tıpkı Fransada o!duğu gi-

1 

!: mc.li:jinin sebebini buldum sanıya. !i 
bi her siyasi temayül burada çnhş. j ~f H 

•. n:m... ıı 
mnk, teşkilatlanmak ve fikirlerin~ her ı!i Yine bu otnbüslerde, bir Tu;re, şo. g 
vasıtayla yaymak ~akkına mnlıktir. g /örUıı dirc1;siyonu tamamen bıra1c· :: 
Lehistandaysa otorıter bir ~evlet var. g ~ığını dehşetle görm~tilm. i§ 
dır. Bu devhtin nazi ve fnsıst devlet· :: n·1, t' ·1..: · b' ii , - :: ıı;ıoo ımc çarpan 1N.net ŞC1J, ı- :: 
ler~ ~numi~~n birçok tarafları 01· g ktçilcrin 7;ılık kıyafetidir. Kabul C· ii 
dugu mkar edılemez. Hatta bu devle- ·:: ,,,.,.m , .. b .,,,,,.._Q,_ k .,, et :: 

• • • .: ıı.o.ı ı.ı " yuruu. ~ıunn azan :: 
tin faeızmaen çok demokrasiye yakm ı== 1•en.d1Zerinc temi~ mııntazam öir el· i: 
bir rejim olduğu da söylenebilir. Bu- ~~ bisc tcd.arildnc dahi im1can bırak· !i 
nunla beraber bu devlet bazı sol cenah- :: , ., l ilz'·d· ş· 'et :_, :: . . . .. . :: mıync-:.; ı...afl ar s t ır. ırı: ·ıua. :: 
çr temayüllere en basıt bır hurrıyc.t j~ rc?erini;- 7;a~ançlan, biletçilerfnk' EE 
b::ı.b~etmek istemez. Ho5 ... Bunda hak- .: ., _,_ .. z'. z k y k :: 

• • • . 
1 

:: ı•awu.r cu ı o mc:sa gere •• e :na :: 
lı olmadığı da ıddıa edılemcz. Zıra so :: ., b. 1 f 4 t · _ _, z • :: . . . q saıc ır rt•ya c, mnın oucmcz er mı r: 
~enabt;ı tcmayilllerın Sovyctler bırlı • '::!'::: acrıbrı1 ô11lc nlr otobilse bfomcl.: jı 
g lne ka..aı bir par"a fazla sempati t' ·"' · · ., · t•k • "'~ .: 

• '.i ' .. "' • 
1 

•• ::~rurp, nwrs 1ı•z ı:-ı, ı :sınm.Cı.ı.tm o. :: 
duymakta oldugı.ınu iyı a.n.amış hu · !: tıınna"'lızıa l>ira"' zev1c sahibi değil :: 
ktimetlerden biri de Varı:·ovadndır. Ve H ı. ffA d ' t ~. ·b. . / Si 

Parisln me~hur rtriynt f abriltatörU Koti'nin oğlunun karıSJ ile kız karde§ı 
bir otomobil kazasında yanarak ölmUşl erdir. 

b: 11-. . • U :: ·~a ı.ı ~rı ere cmızce ır sn.sansanız, •• 
bu Val'§ova Sovyetler ır gını 'm . :=.:=· . .,,zı h z (B'lı.-- M :: 

ımMn u arna.:.-nmz. ı ı~sa aç- •• 
k?mmel bir Rusyn,, olmaktan başka =:.=· 'ka?Jt:ı fşliyC11lerdc). H 
bır manada ele a.lmnya asla yannşma. · 1• : : 

ktad N 1 b.1. ki Leh H f\ıhayet, biletçi 2rıırtta.~1anmızı.n :: 

Madam Kotl ile kız karde~i bir gezi nticlen dönüyorlardı. Otomobil, bUyilk 
bir hızla ağaca çarpmış ve motör derha 1 ateş almıştır. Kendilerini kurtaramı· 
yacak derecede yaralanmış olan iki ka dm, bir iki dakika zarfında, alevler f. 
çinde yanarak ölmüşlerdir. 

ma. ır. ası yana.şa ı ır . •••• bf ., ıı · i .• - z • i ,.,_ :: . . _ •• r ıcuımı, c crın , .,uz erın ıw sa- ı: 
!stıklalinl parçalamış olan, çıgnemiş :: ,, z.~ .. 7ı ..... ta" de···n- :: .• 1 1 =:!. ıuı .• ,11 cı,, .• n .. gııu.>T a ••• ,, .. 
olan ve yıllnrca Leh muncvverler n ; A k. d d d' b k d :: 
'-·- , 1 l"' .... 1 k R :: r a ac:ımrzm er ı u a ar ... :: 

Doktor Şahi BrükseLe niçin gıtti? 
A\Usıun amıe o an ~ ı usyası or- •• tt· f d ,. k' b ... 'L. ttf"" kta ii :; ıra e e ım ı, .:ııse ~ı no • •• 
tadan kalkar kalkmaz teoekkUl eden •• 1 1 f t -.2('f edil' B :: :: ıı.ra mna ese esw.ı ı ıvor. u :: 
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Doktor Şaht "Sanayi kredi §irketı,. 
nin mUdürU Heymans ile görllamUş, 

fakat hUkfımet erkanı ile hiQbir te · 
masta bulunmamıştır. .. 

Doktor Şn.btın Brüksel ziyareti için 
gösterilen sebeb, yalnız, oğlunun BrUk. 
:ıelde bulunmamdır. 

"Tcıymis" gcı.eetesinin BrU1~el mtı 

hcıbiri de şunu bildiriyor: 
Doktor Şaht BrUkscle, Belçika mll 

l.! bankası mUdUrU Yanscn'in BerJine 
yaptığl ziyareti iade için gelmlı ve 
milli sanayi kredi şirketi mUdürü ile 
de görUşmUştlir. 

Alman bankası mUdUrUnUn Brilksc· 
le geli§l, bir nezaket ziyareti olmakla 
beraber, Dr. Şaht iki memleket ara· 
sındaki klerin~ ve ihracat meseleRf. 
,\ wsturynvn verilmiş olan bevnPlmi 
lel bor~a Be'1<1kamn da iştiraki ile hu· 
sule ge!en vaziyet hakkında da. temas. 
larda bulunmu~ur. 
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Dü1qanın en 
güz~i kızı 

Kendisine "Dilnyanm en gtızel lrJ· 
zı,, adı verilen 17 yaşındaki bir AJ!le· 
rikalı kızın, Amerikanın meşhur gaıe' 
te kralı Hörst'Un kUçll.k oğlu ile e,., 
lendiğinl yazmı§tık. 

Hop Sar.dler ismindeki bayan VI' 
vfd Hörst, bugün kocasıyla berabd• 
halaylarını geçirmek üzere, LondrııY" 
gelm.i3 bulunuyor. 
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enkid meselesi 
YAŞAR Nabi: "Hiç kimsenin 

gücenmiyeceğinden emin ola. 
k söyliyebiliriz: Sanat hayatımız 
ilnekkiddcn mahrumdur,. diyor. 
lus, 31.8:38) Bu söz bence de doğ· 

dur. ancak Yaşar Nabi'nin şikA.yet 
asına itiraz edeceğim ve diyeceğim 
: ''Sanat hayatnnızda mUnekkid 
ktur, olamazdı, olmaması da daha 
yırlıdır.,. 

1 ' • ,., ' 1 , 
J . 

Sütte ihtikar köylü 
zwarına gene başladı 

Kasapların 
derdi 

Hallolunuyor 

-- ---KURUN' da 

Balkan antantı 
ekonomik konse y'i 

Gerçi tenkid ile uğra.şan muharrir-
1-•.,.lerimfa yok değil; şair. romancı, bü

SO ... ~Uler mUstahsllden 3-4 kuruş teozllAt 
temin etmelerine mukabil flatları 

ancak 1 - 2 kuruş indirdiler 

Et fiatlannm ucuzlamumdan son
ra kaaaplarm §iklyetini mucib olan 
bir hal ortaya çıkmJitı. Perakende sa
tl§larda, htlklim.et tarafmdan azamt 
fiat teablt edildiği halde, toptan satı§. 
larda azamı fiat gösterilmemiıti. Bu 
sebebden, kasaplar toptancılardan eti 
pahalıya alıyorlar ve perakende fiat 
için had tayin edilmiş olduğundan, 

bazan hiç khsız, hazan da ziyanına 
satmaya mecbur oluyorlardı: 

B ALKAN antantı ekonomik konseyi 
perıembe günü şehrimizde toplanı-

11or. Aıım Ua, bu münaubetlt>, antanta da
lıil memleketlerin aralarındaki si11aıl bir.
lik ve yakınlık bağlarını ikliaadi menfaat 
kaunaklarile kuvvetlendirmek uollarını 
arauacaklarını anlallıktan aonrn, Balkaıı 

antallttnrn beynelmilel al11aıet sahasında 

oördiiğı1 miihlm lııleri, yakın ,ark ıulhunu 
tehdit eden hddiıeler karıuıında bir tek 
devit/ gibi hareket ettiğini lebarü: ettiri
yor ve dluor ki: 

n edebiyat sanah adamlarnnızm 

emen hepsi az çok tenkid yazılan 
azmışlardır. Gayet tabii: herhangi 
ir mesleğe giren adam elbette mes· 
ği hakkında .ı;isıUnür: edebiyatçı da 

üş{indüklerinr)'nan, hatta yazarak 
üşünen adamdır. O halde mesleği 
akkındaki düşüncelerini yazmaması, 
azdıktan sonra da neşretmemesi ka. 
il midir? Hiç olm\zsa birkaç maka. 
• yahut kitablarmm başına birer 
ukaddime ... 

Tenkidlc daha devamlı surette uğ. 
aşanlarımız da var: işte Yaşar Nabi, 
ahid Sım, Hasan Ali Yücel. Sadri 

m. !!te Ahmed Hamdi Tanpınar, 
abahaddin Rahmi Eyüboğlu. Daha 

aşka:arım da sayabiliriz. Unutmıya-
ım kı zamanımızın en kıymetli ve a
il Türk muharrirlerinden biri. Ab
?Ihak Şinasi Hisar da bilhassa. ten. 
ıd yazıları ile tanınmııııtır. Bu satır. 
an yazana da, haklı veya haksız o. 
arak, münekkid adı takılmıştır. 

Fakat buna rağmen bizde milnek
ıd, Yaşar Nabi'nin anladığı manad~ 
ünckkid yoktur. Yaşar Nabi edebi 

serleri dikkatle takib eden, onları 
alka bildiren, onlara kıymet! bft;en 

ir münekidd istiyor. Bizde böyle bir 
dam olamazdı, çUnkü cemiyette· bir 

vazifesi, foııcfion sociıılı!i yoktur. Şa
:1ir ve romancı kariden evet yetişir; 

W" Baştaraft 1 incide bir tahkik geçince bu şeytani ışın 
tedbirlerden ortada kalan bir "sıhhi ne baait bir tarzda başarıldığı hay. 
gUğUm,,den ibaret. Halbuki, yaptığı. retle görUlUyor. Çamlıca.dan az ötede 
mız tahkikat, şehirlinin birkaç giln Taşdclcrt civarındaki sllrUlerden, 
ettiği istifadeye mukabil sUtçlllerln mandırnlardan ve Çekme köyHlle
eski kazançlarından santim eksilme- rinden yaptığımız tahkikat şu neti· 
mlş olduğunu, bilA.kls alınan tedbir- ceyl vermiştir: 
lerden. daha büyük bir ihtlkAra sap. Siltçtiler, gazetelerin süt ucuzla
mak lmk!nını bulduklarım göster- masmdan bahseden nüsbalarmt al-
miştir. Şöyle ki: l mışlar ve köyleri dolaşarak: 

ı - Köylüler eskiden sütlerini - Görüyorsunuz ya .. Gazete yazı. 
köylerinde, mandıralarında. satarlar 1 yor. SUtler ucuzlamıştır. Hükümet 
ken ~imdi sattıkları sütleri kendi \ sütün pahnlı satılmasını menetU. 
vası't~larile şehre tndirmcğe ve süt· ı Bunun için siz de sütli bize ucuza 
çüye dUkkAnda teslim ~tmeğe mec- l satacaksınız. Bu bir ... Sonra biz de 
bur bulunuyorlar. i sütü ucuza satacağımız i<;in nakllye 

2 -- Şehirde sUtUn pahalı satıldı- masrnfını tasarruf etmemiz lA.zım. 
ğr günlerde, köylerde ve mandıra- sutu. kendi vasıtanızla şehre indir~ 
larda teslim edilen siltlin fiyatı 10•12 ceksıniz. Görüyorsunuz ya ... Gazete 

k .. fk · dl fi ti 7 9 k ru~ ~·azı:ror. Demek ki hUkümetın emrl uru.,. en şım ya ar - u .,.... bö 1 dilşürlllmiiştil~'. En cins Karna.had k<> ~ı~~ün verilen fiyatlar köylüleri 
yununnn 11Utu nihayet sekiz buçuk d hl 1 1 i 1 koruma 

k k 
ve avar sa p er n as a • 

do uz uruşa satılmaktadır. ye şe. maktadır. Köyllllerln ve alelıtlak 
hir satrı; fiyatları tedricen yuksele haı'kın bizde gazetelere karşı olan 
Y~:ı~~~e gene eski rakama yaklaşmış itimadını suiistimal ederek elde e· 
g · dllen bn garip netice üzerine alAka-

Demek oluyor ki şehirlinin bir ku- darlarm dikkat nazarını çekeriz. Biz 
ruş, altmış para kazanması ancak şehirde sUttin ucuzlaması için köytn. 
ltöylUnün 3-'4 kuruş kaybetmesile nün ve müstahsilin zarara uğrama
kaöll oluyor. tbtikA.r, gene ayni ih- sını istemedik. Biz sadece muhtekir 
tikAr. sUtçU hem eski insafsız kArını ı:ıütçUnlin insafa davet edilmesini ,s. 
elde edi~·or ve fazla olarak da n~k- tccli ıc 
llye masrafından sıyrılmanm yolu. Resmi dairelerimizin de, maksadı 
nu bd.1muş oluyor. bu ı;;ekilde anlamış olduklarına. inan 

Bu iş nasıl olabHmlştlr? dığımız için köylüyü zarara so1ı:an 

ilk bakışta, pek mUşkUl bir ekono-! bu yeni ihtikAr sisteminin önüne 
mi \'e rlya:r.tye meselesi karşısında ı:ıuratı" geçileC'Pğinl ümit etmektedir. 
kaldığımızı sanıyoruz. Fakat ufalt HABER 

EmloUnO meydanı .,•ı~~r ve roman ya~Ilmıyan bir muhitte 
;.teıır ve romaa okumak ihtiyacı da Eminönü meydanının açılması için 

yoktur. Sanat yaratılmalı, sanat ese- Valide hanının istim19.k muamelesi bi· 

Veni lise ve orta 
okul açılacak 

ri r:oğalmalı ki, sanatin müşterisi de tirilmek üzeredir. Vekalet bu işe 260 
ksrn. Fa.kat tenkld tÇih böy.~e defU· bin lira t&hlits e~IÜJ'. 

dir: Yaşar Nabi'nin a,.nladığı ınanada Diğer taraftan, maarif vekAleti de. 

ünekkid, zaten mevcud karilere yol eski eserleri koruma hususundaki va. 
gösteren adamdır. Onun ''autoritc~u zifesi itibarile, Yenicami etrafının gü. 
ııahibi olması. yani sözünü geçirebil-

zel bir şekil alması için bazı tedbirler 
mesi lazımdır. Sözünü• duymak bile 
· t · ittihaz edilmesini istemiştir. 
ıs emıyoruz; o halde kime söz oecire. 
cek: 0 

• Mısırçarşısmın bir hal şekline ko . , 

Yapılan hesaplara göre, bu sene 90 
bini bulan orta okul ve ise talebe sa
yııu ~UnıJ!zdeld yıl 125 bill,e ~kacak· 
tır. Bunu gözönUne alan maarif veki
leti yeniden 17 orta okul ''e 0 

lise ru;ma
ya karar venniettr. 

Diğer taraftan meclise verilen bir 
layiha ile, orta okul ve lise direktörle
rinin sayısı iki yüze çıkarılmaktadır. 

Zaman za. b' nulması tekli.fi de belediyece muvafık M ı • t d • • k •• 
. man ırçok gazetelerimiz, e c 1 s e un u 

yem çıkan kitablardan bahseden ma. görillmemiştir. 
kaleler ne~retmek istediler. Olmadı. Sirkecide park mu·• zakereler 
Niçin? Adam mı bulamadılar? Elbet. Sirkeci istasyonunun karşısındaki 
te yeli6irdi. Gazelelerimiıde sinema boş yerlerin bir park haline getirilme· Ankar:ı, 4 (A.A.) - Büyük Miltet 
veya ıspor sayıfalanm idare eden ar- si düşUnUlmüş ve bu iş için bir pro · MecJiıııi bugün Jfllml Uranın baıkanlı -

kadaşlar. edebiyat sayıfalarını tertib gram hazırlanmıştır. Parkla istasyon ğmda toplanarak yüksek mühendis 
edenlerden daha mı Ustü'n muharrı'r· 

1 
mektebi ile hava:rolları devlet ieletme arasındaki kısım da asfalt yapdacak-

lerdir., H F . idaresinin 1934 yılı hesabı kat'ilerine alt 
· ayır. akat karıler ıspor ya- 1 tır. 

zılarını, sinema yazılarını istiyor. On- kanun Ja.ylhalariyle zaruri sebeplerden 
1 k dolayı takip ye tahsiline imkin olmadığı 
~n aldl?'m. gazetenin basımı hisse· Radyo ilhaiilını cihetle 3.~2.502 ltra. ile ıo tngillz lira· 
dılecek nispette düşer. Edebiyat sayı. 

Bu vaziyeti veldlete bildiren ka
saplar heyetinin Ankaradaki temasın- ' 
dan sonra, toptan satışa da. bir aza.mr 
fiat te&biti muvafık görülmüştü?'. 

Yumurta 
istifcileri 

Henüz işe 
başlamadıı·ar 
Hareketleri grev 

mahiyetinde 
gUrDlmUyor 

Dün, yumurta ihra.ca.tı i§leriyle uğ
raşanlar, iş dairesi i.mirliğine müra
caat edert k istif itleriyle uğraşanla. 
nn grev yaptıklannı ve bu yUmen ha. 
rice gönderilmek mere getirtilmi§ o
lan yumurtalann yilz üstü kaldığını 
bildirmişlerdir. 

İşçilerle ihracatçılar arasındaki bu 
ihtillfa sebeb evvelce yevmiye ile Ç&· 

lışan işçilerin sandık başına elli bet 
kuruş istemeleri ve bu kabul edildik
ten sonra da bu paranın 75 kuruşa çı· 
kanlmasmı taleb etmeleridir. Yeni 

· ücret isteği kabul edilinceye kadar is. 
tifçiler işe ba~lam1yacaklann1 bildir. 
miılerdir. 

lı dalmıi Aıxilı"liği dün tacfrlerin 
iddiasım dialemit ve iki taraf ara -
smda bir anlaşmaya vanlmasr için bu 
gUn ihracatçıla.rı ve işçileri dinliye -
cek ve kararını verecekti. Fakat ih
racatçıla.r bugün i§ dairesine gelme. 

mişler ve bunun j.izerine de daire imir
liği bir memurunu bu işi tahkikle tav. 
zil etmiştir. 

Şimdiki halde vaziyet tamamen dü
r.elmemiştir. Yeni vaziyet karşısında 
fiatlar sandık başına 4 Jira kada.r 
düşmU~tür. Yunanistan ve ttaıyaya 
gönderilecek yumurtalar da piyasada 
kalmıştır. 

İş kanunu hükümlerine göre grev 
yasaktır. Ancak yumurta işçilerinin 
hareketi ı:;rev mahiyetinde görülme -
mektC'dir. 

"Balkan antantını teşkil eden ınemleket
lcr ekseriyclle biribirine benziyen Ye bey
nelmilel ticaret Aleminde az çok biribirle
rine rakip olan mallar istihsal etmektedir. 
Şu halde Balkan antantına dahil olan de,·
Jellerin menafaUerJ kendi memleketJeriıı
cle mlişlerek bir isUbsal siyaseU tatbikine 
lllzum ııösterdili libl müşteri me\"klln.de 
olan memleketlere kar,ı da · mlişterek bir 
sahf cephesi kurmalı, nihayet itbı16t 
hususunda da miimkftn oldutu kadar ara
larında ka~ıhkh anlaşmalar yapmalı icap 
eder. 

Ancak yukarıda iaşret ettilimiz gibi na
zariyat fUbarlJe basit glbl görilnen bu iş
ler tatbikat sahasına ıeçince bir takım 
zorluklar ile karşılaıır. Fakat bu zorluklar 
başlaııgıçtn ne k~dar bilyük olursa ol5UD 
yılgınlık ııetfrmemelldlr. Zaman ile ve m6ş 
terek ıayretler ne biltnn bu zorhıklann 
bertaraf edileeetınden ~pbe edilmemeli.• 
dir... .ııi 

OUMHURİY ET 'te 

Casuslara ikram 

-

TURHAN TAN, Oamanlı tarihinde tı
BadDf etliği ıa f ıkrallı anlatı11or: 

"184 ı deki Mahmud ve Mehmet Ali mu~ 
cadelesi sırasında Osmanlı ordnlan karar
glhlanndan birinde iki çıplak adam be.' 
lirdi, bunlar Serasker paşayı ıönnek iste
diklerini söylüyorlardı, talepleri çadırdad 
cadıran başvurularak alınan müsaade so
nunda kabul edildi ve heriOer Seraskerin 
huzuruna çıktı. Paşa hazretleri, mubteferu 
çadırlarında bir sedire uzanmıtlardı, iki 
tıplak misafirin altlarına birer yastık ver
dirdi ve lürkçe sordu~ 

- Ne var, ne yok'l' 
C:ıpJaklardan biri - ıı~no tiirkoe - ceup 

verdJ: 
- ErCl!dim. Biz buraya iki &&at kadar 

uzak olan Mezar k~Yündeniı. Delf nnene 
buAday götlirllrken Mısırlı ınvarilere rast. 
geldik. Bize "Osmanlı ordusu Murat suyu
nu geçti mi 't diye sordular. "Evet,. dedik 
(Kalabalık mı) dediler. "lki )'tiz bre bio 
vardır,, dedik. Onun üzerine buldayJan
mızı aldılar, bizi döve döve soydular. 

Sera!\ker mırıldandı: 
- Vah, vahr v11b! 
Ve elini cebine attı, bir avuç altın çıka

rıp çıplaklara pay etti. "Evlltlanm, pm 
yemeyin. Ben sizin zararınızı o yolkesen .. 
lcrc ödetirim. Siz hemen köi'Onilıe gidin. 
işinize bakın. Padişahımıza da dua edin!., 
diye bir sürü de JltJfat ettikten sonrıa n6-
betçi çnuşa emir verdi : 

- Haydi. Bu zavaUrları karakoldan dı~ 
şarı çıkar. Selametle köylerine uıa,tınl
masrnı da binba,ına söyle!, 

Tarihi yazan zat. bu çıplakların Seraıv. 
1.:crle görfişmelerinde bizzat hazır bubm-
chığunu yAZıyor ve ilbe edl,or: t 

r vekillet yapacak sı ve 25 altın ıtnınm uyıttarınm silin- Be'edly3 ceza!arı 
asmm kaldırılması öyle bir netice mesi hakkındakı' kanunu mUzakere ve "Arnrlan zaman geçti. lstanbulda bula-

ve · M mı k rad k -bet' Beyoğlu Ki'tymakamlığı dahilinde 
... Zrmıyor. Şunu söyliyebiliriz: G<ıze. e e ette yoya arşı rag 1 kabul etmıaJerdı'r. nuyorduk. Usküdarda bir diililn oldu. Beta 

kAı • d 'th ıAt ~ dün muhtelif beledi ıuçlardan 38 ceza ~~ erdr, 'l.<ıpor ve 8 in.ema 8ayıfal.arı gi. gören Nafia Ve cuetı, ra yo ı a a ını Meclis ;>ine bu toplantısında, UskUdar de caıtrıldım. Fakat gidemedim. YalnD 
rıı edebiyat 8f1If'lfaları da zaruri _ _,_,..ı: kendi Uzerine alarak makineleri hal- zaptı tutulmuı, tramvaydan atlayan alt! dü~ün sahibinin kızını blr Mısırlı ~ite 
d le - ~- ve Kadıköy su şirketi imtiyuı ile tesi - kitiden peıin para cezası abnmıı. 26 \·erdiğini öğrendim ye dfijünfin ertesin• 
i ceği güne, yani karilerin gazete- ka daha ucu1..a temin etmeyi düşün. salının s::ı.tm alınmasına ait mukavelenin kilo franceli, 20 kil.:> ekmek, 6 kilo ka· ıesadüf eden cuma günü ham:ıııma llttim. 

J~rdeH bunu i.stiyeccği güne 1~r biz· mcktedir. \re Türkiye _ Romanya ticaret ve tedi- bak çekirdeği imha edilmiştir. Soıtuklukta otunırken kartıma tesadüf e. 
r1r. mtıne1.ddd.iu bir fonction soclale'ı Diğer taraftan, radyo gümrükleri ye klirlng anlaşmaları ile merbutatmm, _ den adamın endamı dlkakllml celbettı. 
Yoktıır. Onu edininciye kadar da pek üzerinde de mühim tenzilat yapıla . Türkiye - Romanya ticaret ve tediye kabilinde satmalmmaanıa dair olan ka. Hııfııanu sıkışlu-dım t"e onun iki yıl önce t caktır. Serasker karargAhında gördülibtl tıpJıık-
abii olarak keyfinin istediği kitapla· anlo.şnıadınm tasdiklerine alt kanun la- r.un layibaınnın da birinci müzakereleri- lArdan biri olduğunu tanıdım. Herif de be-

n okur, onlardan bahseder. Hatta Son zamanlarda memleketimizde ylhalariyle icar ''e i11ticar kontratolarlle ni yapmıştır. ni tanımış olacak ki renkten renge giriyor 
Yaşar Nabi gibi, Ahr.led Hamdi Tan- radyo satışı fazlalaşmıştır. Bilhassa ferağ ve intikal UmUhaberlerlnin ve nü- Büyük .Mlllet .Meclil'Ji çarşamba günü du, peştemnhna biraz daha sıkı aarınmn\: 
Ptn ·b· kU Uk ı.: el · t ··ks 1 · tir fuı.i Ye ~tü,'iyet cilzdanlarmrn bedel mu- toplanacaktır. istiyordu. Ben, manalı bir gfiJQşlo bu te-

ar gı ı, benlm gibi, eserler değil, Ç maıun erın sa ışı yu e mış · JAşın yersiz oldulunu hissettirdim. Herif 
birtakım meseleler hakkında düşiln. 

1
, ___ -----.. ~ .,.---_-_;;;;;:;-;;;;;:;_;: __ ;_:-=;_:;,.,,.----.,.---,..-.. -.,.-__ :;.~----------------.,---------------------.:._- bu sillüşüm Orerine ~·anıma geldi. Konu~-

düklerini yazar. ~kil onun yazılan. • AMERiKA heyeti ile cliin tl~aret görüş. ~· GÜ~IROK muhafaza teşkilatında bfi- tum. Derviş ~anın kııfle evlendillni Ye «' 

UJ okuyanlar ondan bir tavsiye, ki. melerlne başl:ınmışlır. yük ıslahat yapılması, bu arada teşkil!- gece zifafa glrdlllnl söyll:rerek nklih! 
• "IUVAZENE 1 i d .. d · · t - 1 '\"Ukua 0 elen tesadüfü dile almamakhğım ı tab s~mek h da b' hberllk •• :ferg s n e :ı.·uz e ~ırmı ın tamamen. motor eşllrilmeı;i knrarıa .. tı- .. -~ ususun ır re " rica etti, adı Hu-tddi. Mısır ordusunda 

d -.
1 

nfsbelinde yapılacak tenziJala dair layiha nlmı~tır. ·., 
egı · birtakım tlüşUnceler bekliyor- Yekiller heyetine nrilmlştir. kaymnkam olup Mehmet Ali isyanı ba.;tı-

la:-. • TRAKYA vilayetleri muhtarları kursu rıldıktan sonra Osmanlı ordusuna lntbııt' * ANKARA iJe İstanbul arasındaki hnva "' SAHTE bir hüccet ile Alipaşa hanını ma•,ıs i"lnde ne"en oy b ı "1 k k B'zde " ' .. ' aş ıyan 188 1 0 - etmişti. Bu vazh·ette tabii bir şey sa~ lc-
1 münekkidin bulunmaması seferleri diln başlamıştır. ü~tüne çeviren bir 'ebeke hakk~nda mUd- ruyucu kurııu bu ay içinde ve Çanakkale. mek dolru delildi. Sustum. Ukln onun , e 

daha ha'-" ı d ded' K ·1 tar • DEVi.ET Demiryolları ve limanları J ı fl'k hk'k b i ı· b d k ~·r ı ır ım. arı er a· ı e umum ı ('e ta ı ·ata a,ıanmı" ve aJA. n n zey ın u ama ursu da hu aylarda arkadaşının Serasker paşa3, - inanılmını-
fından "zil memurları hakkında yeni bir talimatname ı d k ı p so dinlenen bir münekkid lrntlnrlardnn biri tevkif erJilmi~tir. c e,·:ım e ece l r. eşteye gönderilmeleri cnk lcadar kolaylıkla - kandırarak ~·aptık-
bulund _ yapılmıştır. Talimatnameye göre her me- kararlaştırılan Türk arıcı ustaları mayıs ı u ı "u asla unutamadım 1 

ugunu farı.edelı'm. O, sanatı se- 1 d ı t "' ı i r· h ::: GÜMRCKLERDE ten7.ilaılı tarife ile arı cn8 s ııtı ... \ mur ay ı1on arın n, ça ış 1tı 1 r a re şe 1 u- içinde gidecek '\"e üç haftalık km·!!iları ora-
·en samimi bir adamsa, yani beğen· zurunda, do~rulukla i~ görrlülfüne yemin ilhalıil hakkındaki kararın müddeti btı da yapacaklardır. 
diği gibi beğenmediğini açıkça söylil- edecektir. ııyın on beşinde bitecektir. 
Yorsa sanate iyiliğinden ziyade kötU. •GüZEI, sanatlar akademisi profesör- ı;ı IZ~flR • Pire seferi yarından itibaren 
li.iğü dokunur. Bir eserin rag·bet go··I'. !erinden 1.eopold LeYİ cumartesi günii a. haşlaracaktır. Bu sefere tahsis edilen Kon-

kademide bir sergi acacaktır. d" J ı ·ı ı rncsine yardım ederse beı:ı. tanesm· m· ya vapuru un zm re gı m şiir. :.- ~ NAFIA '\"ekAleli Ankarada büyük bir 
satılmamasına sebeb olur. Mun·· ekkid 3 k . t' • EK~fEK fiyatları birinci nevide on posta sarayı ~·aptırmaea arar ,·ennı~ ır. 
anc k h 1 bi Bu iş için arsalar ist.lmlı\k olunmuştur. para. Fıranrf'lada yirmi para tenzlJ edil-

a umma ı ·r edebiyat hayatı mişlir. 
Yaşıyan muhitlerde yararsız, belki de ~· BELEDiYE çöplerin denize dökülme. 
f sine karar "ennictı· ... Hazirandan itibaren • İST.\~BUf, surlarından bazılarının 
aydalı bir unsur olabilir. y ' tatbik edilecek olan b\1 if için belf'diye 360 yıkılması ve yalnız hiurlarla kapıların 

Nurullah ATAÇ bin liralık mavna alacaktır. hırakılma!'it düşilnülmektedfr. 

• PROFESÖR Pltar altıncı konferansını 
bugün ~ııat 18 de Ankara halke'\"inde nre 
cektlr. 

• Uşak şehir meclisi nisan toplantısını 
yaparak bfitce komisyonunu Sl'C'miş ve fşe 
başlamııtır. 

• Trakyaya yeniden verilecek selektör
Jerin yerleri, tayin edilmektedir. Bu sene 
selektörler gibi kalbur makfnel..-f de çok. 
ça satın alınmaktadır. Ziraat işleri daha 
if'ni~tir. 

Para vermek l•lemfyen 
Hrho,ıar 

Dün ıece saat 23 de Bahçekapıdaki 
Dikrarun Jobntaamda, Kadıköy Uzun 
haıhı: ıokak 34 numarada otunn Rıtit 
ve eniıteai Hilınü urbot olduktan son
ra içtikleri içkinin ptraaını vermemek 
iıtemifler ve çıkan kavgada Rafit ra· 
la tital ile ı•rson Acobun batma \f'U. 

r .. k yaratamım. 
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1 N!sAN - 1038 

ffıhraıarın1 anlatan 
OEYMS NOBODI 

Entelllcens Servisin en meşhur caauslıttndan 

TEFRiKA 
NO: 77 

Şehre girmek için liUylUoOo arabasındaki 
şalgam ve labna yığınının altına 

sak lanmıştı 
BrUjU ge~ip Oskımpa geldllimb it• nlin teklifini derhal kabul ettik. Sonra· 

ralarda Gand istikametinde taharriy> dan görilleceği ~ibi st;ğ ve salim Gan-
t~ çıkarılmıg olan ilk Alman dnrlycle· da girebilmemiz ancak bu köylü say~ 
rtyle ka11ı1aıtık. Onlar bizi görmeden sinde mUmkUn olabildi. 
hem~n tarla yoll.:ırına aaptık .• Vakit ge. Gand kapılarına ıcldiiimiz sırada 
ceydı .. Bu &cbcplc gözlerine g8rllnme• arabanın etrafı Alman polis ve askerle. 
me.k ihtiınalı vardı. Fakat Almanlar her riyle ~evrildi. Köylüye durmasını söy· 
ihtımaU dUıünmüıterdi; bir kamyonda leditcr. Poliderin ıefi köylüye emretti: 

• bulunan projckt6rle etrah aydınlatıp _ J\rabamn :tiikünü yere dök. Am· 
ı§ık altında civarı gözetliyorlardı. Bizi ma çabuk ot.. Anlatıldı mı?. 
arazinin çok manialı olması kurtardı. Bu emir ve bu ıeı bizi titretti: emri 

Devriye uzakla§lncaya kac!ar bir çu- veren Hanı Fuıtu .. ikimiz de brovning· 
kurda gizlenip onlara görUnmemeğe }erimize u.rıldık •. Hapı yutmuıtuk •. 
tnuvaffo.lc olduk.. Fabt köylü emri derhal yerine ıetir• 

Bütün gece yürUdUkten sonra sabaha medi. Söylendi: 
karşı Gand'ı uzaktan gördük. Yol kala- - DUn iıCCC ıbi çiftli&imde misafir 
bahklaımıştı. Köylerden gelen satıcı. ettiğim için mi bana bunu yapıyorsu. 
lar, ıeb~e yiiklü artıbalariyle yanımız· nuz?. Sebzeleri bopltıp sonra tekrar 
dan geçıp ıehre doğru uzaklaııyorlardı. yükliyerek hem sahmet çekecek, hem 
Bu ~~balardan birinin tekerlekleri yol· de pazara geç kalnuk suretiyle zarara 
ıclakı ~r çukura girdi. tbtiyar beyıtrlcr, girecelim.. YUJk değil mi bana! .• 
çok yuklil olan •&ba7J oradan bir tUrlO Hanı Fuı k~yJUye yaklaJtı. Güle· 
kurtaramadılar. Arabacmın utrqmaaı \ rek: 
da pata etmedi. - Ha, dedi, sem timdi tanıdım. Ge-

ZavaUı ldSy!UnBn haline acıywak ceyi ıahı nnin çtftHfinde geçinnJıtik. 
kont dö Niate beraber yardımına kot • Biraı tertddUt eder ıtbl oldu. Sonra 
tuk. Uç kiti birden beyıtrlırin imdadı. devam etti: 
na gelince araba çukurdan kurtuldu ... - Peklıt. Senin namualu bir adam 
Yolumuaa dnam etmek '\aere idik ld oldufunu blliyorua. Geçebitlnln .• 
köyJU tqeJokUrJerine IOG ftrip bin XöylQ tefekkür etti: 
f8yte hitnp etti: - Allah lb4en ruı olıun. Çok te· 

- Slı Al nanlann hanl bani aradık- tekkllr ederim.. Efer .. 
lan iki firari delil mlalnls?. - Daha ne lıtiyonun?. 

Kon d5 Nia sert aert cevap 'ferdi: - Slıe teaadilf etmek benim için bir 
- Firari iaek ne olacak? talih iti oldu. Efer dse teaadilI etınc-
- Bu takdirde kencUnbl p kolla· aeydim.. 

maruz lc1ıp eder de ondan.. Zebrlljde -Yaal ne demek iıtiyonun?. 
herifleri epey kızdrnm11mıa. - Baıka bir kafileye tesadilf etsey. 

Kon dö Nis sordu: elim onlar beni tanımadıkları için bofu 
- Size bu malClmatı kim verdi? • botuna hem ben, hem de onlar zahme· 
- Almanlar! Diln gece benim çift- te girecektik. Bana ufacık bir kağıt 

likteydiler. Boyuna ild firariden hah. verirae.niı metele kalmaz, ileride yolu· 
lettller. Hole lçlerlftde bir *il bMde • - rahırtp dinm edebüiıiın. 
tinden kUptue blnmlt gtblytft. - Hakkın •ar •• Namualu bU adam 

Cebimden Hını Putun bir fotolfafıru oldufun ve bize iyi ev sahipliği ettiilo 
çdı:a ·rp kay11ıye glSıtererek aordum: için aana böyle bir klğıt verec.:fim.. 

- Söylediğiniz sl.U adam ba mu!. Cebinden not defterini çıkarıp bir 
- Tl kendisi.. kaç satır yudıktan $ODra kSğrdı kopa· 
- Bu adam nereye gtttl?. raraık köylüye unttı. 
:- C)abahrn ıaat ~aı4dUnde yirmi ki- - AJ bakalım. Haydi timdi çek ara-

fhıJr maiyetiyle beraber Ganda cltti. banı ! .. 
kont d8 ~lı: Köylü bu emri tekrar ettirmedi. 

:-. TcıekkUr ederiz arkadatt dedi, ver- Kamçısını ıaklatarak, difer ıebzecile-
dığın maHimat epey itimize yarayıxak. rin kıakanç nuarlan altınd~ ıchre dol· 

- TeşekkUre !Uzum yok .• Ben Bclçi· ru uzaklaıtı .. Bir kaç dakika sonra 
kalıYttn .. l>ört otluın cepl•ede. Alınan· Gandda Leyllk caddesinde arabasından 
;ara karır harbediyor. Bu sıfatla Alman- çıktık .• 
1 
ardan nefret edip onJaır aleyhinde ça. KayUl gUlUyordu. , 
IŞ:akt~n tabii bir fCY olabilir mi? Te· - Gördünüz mu Alın.-ıları aldatmak 

fe kU.. ııtemez, ben vuüe mi yaptım. hiç te sor bir it de~ilmiı !.. 
Kon da Niı d6f ünceye dalmıftı. Ba· Kont da Nla eevao vereli: 

na dönerek: - Hayatımın kurtardmıs. TqekkOr 
• - tıler sarpa sanyor, dedL Bu va- ederiz .• 

~YCtte Ganda cirmek için ne y•catı.c 
bılmem. 

KöyJU gUtmefe batllldt. Soma kont 
dö Niıe bakarak 

• - Ya benim araba? dedi. Araba ne 
ı~n yapılmıt ?. 

_:'rbanın içinde lihna, ptı.n ve 11lre 
yıgrnını göstererek devam etti: 

- Eğer bunlann altına aaktanaanrz 
Almanların sizi orada aramak alallwı· 
na gelir mi dersiniz?. 

Vaziyetin ciddiyetine rağmen gillilm. 
ıemektcn kendimizi alamadık ve k8y1il· 

fDtt10mr oor) 

IFoto Hilmi Bil 
Fotoğrafçılık sa.na.tinin en son 

yeniliklerini yalnız, Beşiktaı "Foto 
mımı Bil" de görebilirsiniz. Bir 
tecrübe kifldlr. -JLAN 

Tevliyet vesikamı za)i eltim. Yenisini 
cıkaracaaım. 

Topcuali vnk/r mütevelllıl Şeoktl Akıtl 

Afyon Vl.ayetinden : 
1 - Af yon vlllyeti merkezinde yap Lırılacak 168028 Ura 29 kUlUI keelf be

delli memleket haatanesi inşaatı kapalı ıarf U8Ullyle ekalltmeye konulmuttur. 
2 - lneaa.tm 61000 liralık kusmının 937 mali BeDeal içinde yap1Jma11, mUte. 

haki kısmının 938 1ene11inde yapılmuı Uzımdır. Bunun da 40000 liram 938 .,. 
nesi bütçesinden ve 67028 lira 29 kuru§u da 939 aeneel btıtçealnden vertlec:ektir. 

3 - İhale altı nisan 938 tarihine mu sadif QIJ'l&Dlba runu A&t on bet bu. 
ÇUkta Afyon Daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminab ~1 lira 41 kuruftur. 
S - Keşif evrakı 8 lira 50 kunıt bedel mukabillncle Atyon vlllyett nafta 

lrlUdürlüğilnden alınabilir. Ve göriilebili r. 

6 - lıtekli oJan .ıafla vek&letlnden 938 senesi için allllDUI yUa bin llrahk 
Yapı ehliyet ve mUteahbitlik vesikası, Ticaret odam kayıt varakuı lnpatm hL 
taınnıa kadar bir mimar veya mllhend.ls bulunduracaima dair resmi t&ahhlltııa
ıne ile kanunun tarifi dahilinde tanzim ol unmuı teklif mettuplannı ihale gtlnil o
lan, 6 N1san 938 tarihine mUıtadlf f'&rPa 'tlba gUnU saat on d~rt buçuğa kadar 
inal~·• '""11ıt-"-·1 ;'lde villye• -'~•mı encU&Deıı riyaaeUne vennit bulunmaları IA· 
ZDndır. fttn olunur. (1602) 

RAM:R - ~ ""'=·=~~~==~~=-==-==:--=:~===-===-~~-~s~ 
Ankara mektupları: 2 

Ankara da mesken dei'di 
Yeni stadyomun 
mükemmeliyeti 

sayesinde, halkta 
spor hevesi 

gıttikçe 

artmaktadır 
GUndüıleri mesai saatlerinde Anka· 

ra tchrinde bir sUkünet göze çarpar. 
$.t.at 17 olup daireler boşalm:ıya 

başlayınca caddelerde bir hareket 
baıhyor. Hangi k&rbveyc gitseniz, boş 
bir sandalye bula.musmız. Hararetli 
ve iddialı tavla maçları görürsünüz. 

Şehrln belliba§lı eğlencesiru ise si. 
nemalar teekil eder. Fakat Ankaramn 
iki sincmMı da bir tek milesscsçnin e
linde olduğundan, rekabetsizlik bu 
mUesaeselerl istediği gibi harekette 
serbest bırakmıştır. Bu yüzden fiat • 
lar çok pahalıdır. 
Ankaranın en güzel, en modem bır 

yeri de yeni stadyomdur. 
Bu stat, cUmhurlyet hUkftmetinm 

gençliğe cidden büyük bir hediyesi 
olmuştur. Ankaralılar, stadyt1ma bil. 
yük bir rağbet göste.rmekte ve her 
hafta maç günleri on binlerce insan 
buraya akın etmclctedir. 

Yeni stadm mükemmelliği sayesin
de Ankaralıların spora karşı olan a· 
likaaı da günden gtıne s<>ğalmaktadır. 

Yeni Ankara stadmda iüc olarak pek 
kısa bir zamanda memleketin belli. 
başlı takımları arasına karışan Genç
ler blrlığinin gilzcl bir maçını seyret
tim ve ıyi bir stadda futbolün nekada.r 
zevkle oynandığını bir kere daha no. 
!adım. Maçın sonunda içimi çekerek: 
.. Darısı lstanbulun b:ı§ma, .. demekten 
kendimi alamadım. 

Ankara çok gUzel bir mesire yerı 
daha kazanml§. Çubuk barajı .. 
Şehre 15 kilometrelik asfalt bir yol 

ile bağlı olan barajda amele gruplnn 
lla:ı'afttle çalı§lYor, <;am ağaçları di
kUl)"OI', parklar, tarhlar yapılıyor. 

Tepeye kadar yapılan yol sayesinde 
barajı kugbakışı seyretmek mUmkUn. 
Apğıda geniş bir havuz ve 75 bin li· 
raya çıkan modern bir gazino, var. 
Daha &§ağıda bir de yüzme ha,·uru 
yapılacakmış. Bu hararetli çah5mayı 
hemen her hafta yorulmak lıilmiyeıı 

naf ia vekllimiz Ali Çetlnkaya tefti 
ediyor. Benim gittiğim gUn havanın 
bozuk ve yağmurlu olmasına rağnwn 
Çetinkaya yanında vckfilet erkanı ol. 
duğu halde yapılan şleri tetkik edi • 
yordu. Çiftliğe gelince AtattirkUn 
millete hediye ettiği çiftlikte yeni bi
naların yapıldığını ve bira fabrika • 
sının yeni insaat ile büyütülmekte 
olduğunu görüyoruz. Hulasa Ankara· 
da. iki sen içinde derhal göze çarpa· 
cak bir umran ,.e inkisaf var . 

BiltUn bunları yazdıktan sonra ge. 
lelim Ankaranın ezeli derdine: Mes
ken meselesl. 

Ankarada bir taraftan resmi daire· 
ter ve hususi e.,has tarafından şimdi· 
ye kadar pek çok ikametgah ve apar
timanlar, evler yaı>ılmış olmasına rağ
men kiralar bermutad ve hattA yüzde 
30 nispetinde artmış. Yeni§Chlrde iki 
ttç sene evvel ' odalı mUstakil bir evi 
45 liraya ve 5 odalı bir apartıman da
iresini 60 liraya kiralamak mümkün
dü. Şimdi ise ayni vasıfta bir evi 60 
ve bir ıpartıman dairesini de 75 ila 
100 lira arasında kiralamak kabil olu. 

yor. 
Yenl§ehirde olduğu gibi eski Anka

rada da hal b&yledir. Ve bu vaziyet 
ten b lhasaa kllçUk ve orta derec<.'de 
ki memurlar çok aıkmtı çekiyorJar. 

An.karada ayda 80 lira kaanan bir 
ldmee en u 30 Jlraamı ev kirasına 
vermek mecburiyetindedir. Kısaca 

bulAaa edeUm, yU.kaek dereoed~ mauı 
alan a:ıvatm ekserisi esasen bir ev ve 
ya apartmıan sahibi C\lduklan için on. 
lar belki bu acıyı hl!Setmiyorlar, fa. 
kat adetleri binlere baliğ olan kUçUk 
ve orta halli memurlar adet.l ev sa. 
hlpleriniıı ceplerini dCJldurmak için c:a
llflYOrlar. Hllk'Qmetin en k'l88 bir za 
manda Ankarad:ı d mesken kiraları

nı her sınıf halk i~ln kolayca verile 
cek bir hale getirmek yolunda ~cil 
tedbirler alacağın şUphe yoktur, 

l'u1;ardrı: Anknra stadı. Ortada: Çubuk barajmdan bir mam:ara. Altta 
l'nıi.<ı 1 iı i ı gii;;el bulvarlarmdan lnri ... 

Esasen bu meselenin kendıliğindcn 
halledilmesi için bir kolaylık da var. 
dır. MeS(>l'ı lO sencdenberi hUkümct 
ve bankalar Ank:ıradaki memurlarına 
her yıl (2) milyona yakın bir parayı 
mesken tazminat olar:ı.k vernıektedır

ler. Halbukı bu kadar p .. rayla hiç de. 
ğilse her ne 500 ev yapılabilir. Bu 
paranın b rknç GCncli~i karşılık gös 

··--·---..................................... -.... ··. ~ 
KADRiN . . . . ······-------------······· 

S ·!·ah o!an robun yal.:a.!ı ue ocblcri-
11in kenarı açık mavidir. Manto da a. 
rık mavi retı1>tedir; tek düğmelidir. 

Manto geniş olmalı, ceket vücuda ya. 
11 ~ık gibi dı•rm.alıdır. Celcctin önU zip. 
le arılrp kopanaooktır. 

tcrllerek yaptırılacak evlerle, devlet 
birkaç sene sonra bu parayı vermek. 
ten kurtulacak, a2 çok bir irad men
baı da elde edecek demektir. 

CcHH Bayar hUkUınetinin, binlerce 
\"atandaşın rcfnhınr temin eden bu 
mevzu Uz.erinde ciddiyetle dll!'acağına 
hic: şlip"he etmiyoruz. 

ıstanoul radyosu 
5 NiSAN - 1938 SALI 

J8,30 pdııkl• dons musikisi, 18,4& Eml 
nönü hnlkc' i neşrirat kolu namına Nusret 
Snfa, 1!1, l11 ıkln dans musikisi, l!l,15 kon
fernM, Frninönil hnlkC\'i sosyal )tırdım şu. 
besi nıırnınıı, Doçent Sııbarııddın Rııhmi 

E),ıpo~lu (Halk hllncceleri), 19,55 Borsa 
haberleri 20 \'edla Hıza Te arkad:ışlorı 
tnrııfmcl:ın Türk mu'ilkisi 'le lıalk arkı 
lnrı, 20,45 hau raporu, 20,48 ()mer Rırıt 
t:ırafın,ı:ın ıır. p :ı sô;> lev, 21 Tahsin Kara. 
kuş 'l"C :ırknfüışlıın tnrnrındao Turk musı
klsl 'e halk şarl.:ıl:ırı. (san in:> arı), 2J ,4 5 

nrkcstr , 22,15 :ıj:ıns hıılıerleri, 22,30 plıık 
1 solol:ır, opera ve operet rı:ırçıılıırı, ~2,50 
on h:ıberter 'c r-rtesi ft{lniln progı ıım1, 

23, son. 

Kayıp aranıyor 
IJıtll~ln JJıın:ınlı mahallesinden k:ırdc

~im Oleklu:uıie Halit oğlu Fethull:ıh, umu
mi hıırıı içinde Rusların Bitlisi işg:ıli sıra. 
ların la kayboldu O zamıın altı l :ışında o. 
lan kardeşimi kom$ulıırımı:ı:dan Ket'i islnı 
li bir kadının kendine cvlAt edindi~loi i
şilliınse de adresini bir türlü bulamadım. 
l\f ! ı)ın:ıtı olnnların, insaniyet nnmın:ı od. 
r<' 'mc hildirnıclcrlnl rica ederim. 
Kumkaoı Saraç ishak mahallc,si Cl'~mt 

sokak 1~ numarada llalil km Cai:e 

ZA Yl - Sahibi hulunduAum 2940 nu. 
maralı nrohamın p!Akasını U)i etli~imi i
ı:ın eylerim. 

ll nknpnnı A11cı:nıa crıddesinde 265 ı\ o, 
M. YAtGTN 



• HABER - ~ 11asll 

RenıArenk karton, tahta, alçı evleri, saray
ları, sokaktan, matazaları ve klllselerlyle 

hakiki bir ıeblrdeo geçiyoruz. 
-85-

Türkiye güreş 
• 

şampıgonası 

oe 
Bir gaf şampiyonu 

Güneş - Galatasaray 
birleşmesi mevzuubahs deQil 

&Cine• klObOnOn bir tavzihi 
Dtın Gllneış klllbllnden şu tavzihi mlllteana olmak tl&ere birle1111e m 

Sen 

Tuvib eder mahiyette bqmıı sallı. 
yor ve hlkimin, kendlıdne borçlu ol 
dufamu iddia ettiği 25 dolan MUyo. 
rum. 

BAJdm: 
- Ve mhayet, diyor, ehliyetname. 

n1s JOk. tomobllinlat alJp gldebillrai· 
nls, tabt onu kendiniz idare edemez.. 
llildJI. Burada bir IOför balUl'IUllU, bu 
IOf&9 idil, bndl otomobUlnllde Boll· 
wd& ,etQrDr, ala de orada bir ehil -
yet.name aJJnnuz. 

- J'abt, bay blktm, aiz.tn köyde 
eoför bwılmun• JmkAn ,ok lrl: 

- Bu beni altkldar etma. .. 
O 11111an, odum bir ~IHlnde, kU. 

çök bir mı•nm berinde duran dak· 
tiJogratl& 1UI yuaD g6sltlkltl bir kL 
dm ayala kalkarak töyle diyar: 

- Ben onu 16Wrebillrlm, bay hL 
kim. Zbliyetnamem var. 

ll&klm aatlne babyor: 
- Sut cl&t. ltlnlzl de bitirdiniz. 

Onu sMGreblllnhıls. C.entllmen, Holl· 
vuddan avdet paranm Mer. 

HAKhdN KAT1BEst 
On dakika IODI'& asfalt ,olda gtdl· 

yorus. IWdmln daktUow otomobili 
bilytlk bir emniyetle idare etmekle be. 
raber, benden çok daba bızb gidiyor. 
ÖDUmdekl Alet 75 Ye 80 mil (110 • 120 
kilometre) pteriyor. 

Yan pb, 1&fl ciddi o1ara1r: 
- illa, dlJ'Ol'UJD, 28 dolar c:eza! 
O da stıHhnailJOr, bina yavqlıyor. 

Sonra 80I UJOJ'. 
- F.caeblatnl1, delil mi? Bolivud

da linema için mi buJUDUJO!'IUDU? 
Ona illmi 1ah ecltywma. o da ba. 

tımı •1Jı1uô: 
- An1ıJurmn. 
Dl,or. BlrU IOlll'a da aert b1r viraj 

yapıyor, otomobili Jrt1gllk bir yola d· 
rflyor. 

- Nereye lidlyonnmua! 
- Sbe ı&'medlltnla bir te'Y göetet-

meye. 
Yol, mm bir peyaj içinde, bir tepe

nin etrafında d&ıilyor. Bia de bu yol
da d&ıdllkten IOl1I'& kaleleriyle, pem. 
be duvarlı, yeoi1 kubbeli Bizans ... 
raylariyle, balkonlu pencerelerl ve ta. 
raçah muıpam duvar •hblariyle 
pek garib bir maman. &neden earar
lı, mm bir eehre afıiyorua. 

GösHWtl daktilo birkaç kelimeyle 
bana lzabat veriyor. Trlumfoda, Hld
den Valleydeyl&, bUtibı bun.lan li · 
nema tirketıerl tarafmdan fllmJeriıı 
dıe lahnelerbıl çevirmek için kfralan
mretır. Burada bir filmin dekorlan ln. 
I& edilir, ~ bırakılır. Ve dlfer 
filmler de, ufak bir tabavvWJe tek
rar lculluuhr. 
Rengtrenı karton, tahta, aJeı evle. 

,rin, uraylarm, duvarlann arumdan 
ağır aiu' llerllyorua. Arama, eotak· 
Jan, mafualan ve killaeleriyle haJd. 
kf bir tehirden pgtyonız. 

GöslftlU lradm anlatıyor: 
- 1tte bundan altmJt aeae evvelki 

San rru.tako. Bundan lld aene evvel 
mqhur hareketi arzlı filmi herhalde 
hatırJammz. lıte ''ÖldllrdUiflm a· 
:Llm,. ftlmfndeld Alır.an lröytl. Bakm ! 
Bu da, danalı kabareleri. terif bUro
•u ve ltlvarllerln tabanca atarak dört 
nala ~ büyük toprak caddetıf 
le tılllk bir koYboy eehrt. 

Bana a,ıe geliyor ki, kadm bunları 
anlatırken 1e1J kınlıyor. Eeaeen bu 
kadar ma16matı nereden? Dikkatle o- , 
na bakıyorum. Herhalde. takriben 
kD'k yqlanndadır. Çift çennt va.r. 
Saçlan renksiz. göaleri miyoptur. 

Herhalde dUtllneemt anlamrt olacak 
ki, bqmı bana çevirmeden eöyle dl • 
vor: 

- On bat sent müddetle figüran
lık yaptun. 

Otomobllden lnlp. kovboylarm 611 
tehriıMle ~ w yol arkada • 
şım, sOnDlll IGf&ilm ve blldmln dak· 
tilOIU olaa ~ devam ediyor. 

- ~ her zaman, eHi kovboy 

ve kızılderili filmlerinde rol alıyor • 
dum. Bu bir lhtlaub. Tam ylls defa, 
kızıl derililer tarafından kaçmlan 
genç Jmlardan biri bendim. Bir az 
ihtiyarladıktan llODra terlf'Jn kamı 
ve en nihayet de ihtiyar ~ derili 
ııhlrbul old~ Bu ~ itiıulen çıkıp 
bir ttırlll ytıbel-*ıhn. Falaıt bun • 
dan ~ etmlyonmı. FflUranbkta 
çok meeuttum. Elimden pldlil k& • 
dar cahfbm. Tabii nihayet bırakıp 
bqka ile glrdlm. 

Gıı.IWdl dakWo benimle adet.l 
mfllPl olmuJW, bndlai lçbı komıeu
yor, lhtirumm peyajlarmda y9rll -
yor, bir duvara dokunuyor, bir pen
cereyi açmaya çabfıyor. Soma yine 
&ynl tavırla anlatmakta dev.ım edi · 
yor: 

- Vllyam But havadan atladıktan 
llOllJ'& atım buraya baiJardı. Bu pen
cereden, Tom Jllb, 10b.kta, at k()ftu. 
ran lmılderllllere atee ederdi. Bu ta
om tberiııe oturan vana. Rayd, unu. 
tuımu tebelltlmtl ile tabancalarmı 
doldururdu. Ka,Dn dJt taratmdaki 
bu büyük ataca balan. Bu afaç çok 
••fotojenik,. oldutu için baydudlan 
buna uarlardı. Herhalde bu ağacı 
yUz filmde g~nnfll8Unllaıfllr. Bar.an 
Holivuda dönmeden, f ki tıç hafta bu
rada kalır, fllm çevirirdik. Çadırlar 
ve lle1JU' muUaklarlle kamp kurulur· 
du. Tabii hiç kJmııe, akp.m)arı, tehir 
elblaeai giymeafl. Kovboylar, maide. 

TUrk Spor Kurumu sUrel federu
yonu, bu 8eDekl llel'be9t ve GreJro Ro
men g{lref pmpiyonuma 5 haziranda 
ve Ankara.da bqlanmısma karar ver
mlttlr. 

• • • 
Bugfınka -r AN" re/ilrimu ydara

ya yadığlMaz 7a®acıiafn baza kıatmla. 
nnda tth'lcpe oZmaya ~Umekr tıMV. 
cut buluntlaığwau g6rerek bunu tiirkge
ye çevıMMk meharettnt göetermif w 
(Greko - Romen) tabirini 111 yapmlf 

biliyor muaıutu.z1 YıtRGR • RomeJI • 
TUrklyc f1flret f(Jmplt/0ft031 ! 

Gi.iael bir bulııf ü6i1 mi 1 

Birinci lllme talnmları 
eraaında 

Federasyon 
kupası 

MOsabakalarına 
yakında başlanıyor 

Lik ve ıild maçlarının sonu • 
na talik edilmiı olan kupa maçla. 
rına pek yakmda bqlanacaktır. Bi· 
rincl kümeye dahil altı klilbe mensup 
sporcular f ederaıyon tarafmdan var.o
lunacak bu kupayı karanmak için ya. 
kında Seflktq stadında kartıJqacak. 
tardır. 

rilUer gibi yqardık. Bir gece bura • D . .1 . . 
da, vaı• Rayd, beni •vdllfnl söyle. enızcı erımız 
d.J; bu tahta merdtmWı tblerinde de, it 
..., ... nlwnek Wedlihd ilbe et• ça ayor ' 
ti. V&Ub, o deftbı e bGJtUc )'lldala- y•· 
rmdındL Btlttln pce nilıQet partiyi UnUmOzdekl mevsim 
kuandJlmu, nlbaJet s6lpden ewp için genı, bir 
a1dmbla ytlbeJeeeilmf dQfDnAQm 
Halbakl o, U)'Ulturucu maddelerle 111.r- program hazırlandı 
h()ftu. Ertesi ctınn, dlllilnceU bir ta. Deni& meVllimlnin yaklqmam do • 
vırla bana dolru gelerek eayıe eordu: layııiyle letanbul deımctlerfnln, IOJl 

''Jılls Barbara, dün gece atae bir aUrU gllnlerde blru daha fula gayretle 
AÇma söyiemlı miydim!,, Şantaj yap- çallflD&ya b&§ladJklanm memnun! • 
mamdan korkuyordu. Ona dikkatle yelle öirendlk. Blltttn kıt İstanbul 
baktım, onun mkılmıt haline acıdım. bölgesi emrinde çalJll!lakta olan yllz
Galiba. llMim titriyordu, fakat ona ıu me antrenörU Alekla.ndr Frensfinln 
cevabı verdim: "Bana hiçbir teY aöy. nezareti altında Beyotlu halkevtnde 
lemediniz, Kösyö Rayd., salon idmanları yapan ytlztlctllerlmis 

Birkaç dakika eonra Hlddeı, Val • bu çlbpnaJarma nihayet vermf§ler ve 
leyi terkederek Loa Anceloe bUrcleri· Yalovadaki büyük havuzun tamiri do. 
ne gellyoruL Bir an IOnr& Holivudda layıaiyle Buraaya giderek antrenman. 
olacağız. IWcimln kAtibeel çtomobili lanna bqlamıılardır. 
durdurarak yere iniyor. 1938 yılı deniz mevaiml için btan. 

- !ete: diyor, hemen hemen geldi· bul bölgesi ıu aporlan ajan]ıiı çok 
niz. Şimdi pollM gidip ehliyetname vbf bir program huırlamaktadır. 
ilteyln. Pek yakında tabedilerek tevzi edile • 

- HoliYUda kadar bana refakat et- eek olan bu procramda teevik mili&· 
mlyecek miainlz! 

Kad ,._ _ _ ,_ 
1
_.__ b&kalarma mtlhhlı bir yer verilmiftlr. 

m UIWJ&&U aa ..... & 13uı ve galiba, 1 Bu 
uaklarda Loe Felia caddeainin nihL Rneye kadar bir tepik, bir seç. 
yetinde, Sunaet Bulvarm qıklarmı me ve bir l&Jllplyona teklinde yapıl • 
görmefe çalıftYOr· makta olan mUabakalar yerine bu 

- Hayır, diyor. Hollvudun yanın. yıl yüzme için sekiz te§Vik, bir seçme 
da oldutum ve onu kendime yakm ve bir eampiyonı. kürek için dört tq. 
hılBettlfim için, .Ukdn içinde yqıyo. vik, bir eeçme ve bir pmpiyona, yel. 
rum. Fakat oraya bir dakika için da. ken i~n Uç tef\ik ve bir şampiyona 

aldık: tl&erinde herhangi bir yeni temd 
Obef lnllllhl ·•·lrJmclu: lru bulmut dejildir. 
Son stinlerde psete ve spor mec • 2 - Gllnet kUlbU lle Galatasaray 

mualannda Gllnet ve Galatuaray klOp- bil idaresi arumda mevcut prensip 
Jertnln blrlepnek Dzere olduklan hak • 
kında buı nepiyata teaadilf edllmek- =:~et farkı böyle bir blrlqmeye 

tedir. Bu nepiyatm gerek umumi ef -
klrda, ıerek apor mabafillnde yeralz bir 3 - Kaldı ki idare heyetlmiz iki 

takım dedikodulara sebebiyet verdlll bün ayn ayn çabimaamm ve mefl'U 
nl ve verecejtnl nazan dikkate alan i· kabetln memlekette sporun tatı.--.e 
dara heyeUmiz vulyet.l beneçhl lU yardım edeceği kanaatindedir. 

sarahatle tavzihe ıtızum 1Grmltt11r. f - Galataaaray JdllbU ne, Fen 
ı - r:ılatuaray klllbll ile iki, iki bu· bahçe ve Betf1rta1 ve diler kltıpl 

çuk sene kadar evvel cereyan eden •e oldufu gibi dost ve lrardet olarak • ..,._u 
neticesiz kalan temu ve 'Dllzakereler mek kararındayız. 

' 

- AllfNli111M ,.,..,.,,.... ,..., P>olMn iLierine, ~ı dfMett a 
.......... lotolml• flGPlffanllCll (/fJU fi'lltfJMla baflade. . 

At gaı lflaı ı 
İlinlr, 3 (A:. ... ,, ....ı..taı ..... ,... 

nelarnım blrinci8l JlaalR Baca lqu 
eahumda yapıldı. Neticeler tunlar • 
dU': 

Macarlatan 11e ltaı 
I 6ol ,._,,ıgon,,.,,. 

maclaı uıda 
lılacarı.tan tutW ilk 

btı haftaki~ u 
Hmıgaryayı 3-2, J'erencvual da 
bllldl 3-1 mafl6b etmle1adlr. 

ttalyaclakl futbol lik mllubebJa 
nnd&JI&, Torlno Luloya LO, J 

i~ciliği Bay CAW B&yann Bintepe. ıoate Trlye9teye 2-0 yeıııtmı1. Bari 
aı aldı. Sampierdarena da goJsOz olarak ber._. 

Biriad kop 3 JllD"'MI ,..U ıa· 
nmkali !nallls at, trbt ve dlll tay. 
lara mablua, mesafe 800 metre idi. 
Birincillti bayan tfakatln Kayarham, 

İklllcl kOIU 3 yaflDda ve hiç k<>tu bere blmJe1ardır. 
kıvnmamıı halilkan fngiUz erkek ve ---------------.. 
dlei taylara mablRJStu. Mesafesi 1400 Atletizm 
metre olan bu k()fUd& birinci Burha • • . 
nettlnln Komlaari, ikinci Fevzi L6tfl· musabakaları 
nln Yetlmesi geldi. 

OçllncU koeu • ve daha yubn yq
taki yerli yamnJran İngiliz at ve km
raklanna mahsuatu. Mesafeei 1800 
metre olan bu kottıda Prena Halimin 
Şapnalrı J>ıdncl ım.ytn o.tahra • 
manın Sedaı ikinci pldl. 

Dördllncll koeu, döıt ve daha yulra· 
n Jqtak1 ballıJran incili• at ve im. 
raldarma mahwatu. Keaafe 1800 
metreydi. Birinel Salih TemlJln Sp • 
rtngboartı lkinclllfl de Prens Hali. 
min Novill aldı. 

Beşinci koeu: ıt ve daha. yub.n )'81-

taki yanmlwı Arab ve hallskan arab 
at ve krsraklanna mahsustu. lıleaafe 
1800 metre fc!f. Salih Temilln Musulu 
birinci, Sadı!< Ök4emin Acan ikinci 
geldi. 

T. S. K. İstanbul 861ıesl •tletfım ajat9t1ıaj 
hlından: 

10 nisan pazar ıünü KadıJı:61 ıtadıa 
)-apdac•k ilkbahar eUetiım mıatal>UIJ 
nnın bydı 7 nisan perşembe Upıaı 
panır. Birinci ve ikinci IUlıflarm ..,;ı._ 
rl OçlacO .. dardOncll unıf mllaba 
rlle sebeb )'llpılecelı:tır. 

Ba seçmeler ancelı: 100, ıoo "" 400 
J-apılecaktır. 

Yıpılecak mClubakalar fQD]ardır: 
Birinci Ye ikinci nnıftar: 
100 M1 200 M, 400 N, 800 M. 1500 

10.000 M., dlle, dlü, cirit, ceklç. 
Sınkla atlama, mun, ıtJaım. iç ıdııa 

lama, JOklek atlama, 
' kere ıoo berrak. 
Ü('(lncll sınıf: 
100 M. 200 M. 400 M. 800 lf. 
f'.ODe. disk, cirit. 
Sınkl• ıllama, uıun atlama, yübelı: 

ma. hı avdet edemem. Onu göremem, çok •·anılacaktıı·. 

fena oıunı~'ENLER 1 _ _ E_d_f r-n-e-de-b-is-i-kl_e_t_y_a-rı_ş_I a---rı-
uzunca dren bu hiklyeden dola' 1 

&ör dilerim. Fakat bu bana. H<11i~. 
dun en güzel esrarı, alnemanm kilçllk. 
mUtevuı, aefll hlımetklrlannın mis. 

06rdllncD sınıf: 
50 M. 100 ... 
Gtılle. Disk. 
Uma eUlmı, )'8ksek adıma. 
C kere 50 ba>n1ı: 

tik'i gibi görilndll. 

(Grant Central Caating) de, munta. 

Hakemlile daYel edilen erkadı,ıar 
tardır: 

(Dr. Nuri, Hilmi, Adn.n, Ali Rlu, 
der, Bakır, Ahmet, DITlt, Suat, Ali Besi 
8a'8ran. Hal6k, Hqopyan), 

zam bir tekilde mukaYfe'l ytrmı bin Bask et boleDlerlmtz 
figüran var. On bet bin f~n ' 'eti- Balkan turnuvaım t 
ketli,. olup bunların etklll. kabiliyrt l ıtira~< edeee kler 
ve elblaeler! iyice teabit edilmiştir. J. r.s.K. tsıanbul bölıesl Basketbol aJa 
cabmda mllliyctlerlni değiftireu, fa- tından: 
kat rUtbelerinl dalma muhafaza eden OntımOıdeki A#Ustos ayı lclnde Ba9' 

milletleri an~ında bir basbtbol tura 
iki bin Rt11 ~eraU de bunların me- •ı ~apıluaktır. 
yanınd:ıdrr. Bundtn ba,ka. bu f.gn. Bu mibabakıdar Turk balikflbol takı 
raıılar araamda bin bee yüz metr d'o Jııı daYet edılm1$tlr. 
tel, llç bin eflence kadım, bin bet yttz, Huırlık Protrram• hakkında ıarO 
akaJh ac11.Dl, iki ylls kambur, dört ere ttmdtre kader milli tıkımı .rt 
)'lls ellJ haflfmetreb kadın w bet ytlz Edirne (Husual) - 8 haftalık bl siklet yartt'anna clevam edilmektedir. ldnnemlt tetkilAtımna mensup balk 

1 
' J ealenn 7..4.811 perfelllbe dal 

lhtlJU vardır. Halk yanılara bOyilk alAka gl51termekte, koşucuları yollarda alkqhyarak saat 18 de C.H.P.nin Calalollundı\l 
. (DevaMı wr) teıvik etmektedir. Reıimde mUaab&kaya girenleri, halk ile birlikte görtlyonız. ıe merkezine te rınerl rica olunUf. 
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~, ~ör <e~~~~ yakalanan hayvan 1 
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Jl
'I l1iç saygı ae(Jmez Bay M. !V. Vsman: evveo!Kn <dle"nırDetr<dle 'Uac:amoa 

Sen hakıkatcn perendesi çeşitli can- etmiştim. Mühim, hayati bir bahsa V -.? _, 

Jazın biriymışsin. nJ tutuştum demekten kastım bu idi. lhl ar~f va n D aı ıro ifil arttır O artoycr 
h i Sosyete denilen yarı şuurlu kalaba- Yanında bulundurmaya hakkın ol· 
ı mcvsıf ığm içinde o kadar çok oyunlar yap· mıyan bu iki emaneti zabıta marifeti. 
~mas ~eye alışmışsın ki, bu sayede elde et- le almanın imkanr yoktu. Öyle küçük 

ııeye alımıesın ki, bu sayede elde et. iki parça kağlt ki. sen onu her yer
~ray Jdliğin densizlik ve utanmazlığı en so. de kolayca saklıyabilir ve araştır . 
?nsip rtıunda matbuat sütunlarına kadar çı- malar neticesiz kalınca arıyanlar 
eve Jsardın. Frenklerin tupe dedikleri yüz_ aratanlar aleyhine namus dıwasına 
· !IÜZlüğün en çirkefle süngerlenmişi kalkışırdın namussuz! 
.k. kf sende varmış. Ne aziz ölü. ne mukaddes diri ... Se. 
ı ı s· . . 

tf ırıncı mektubundaki blöflerin. 
C§:;(ilksek perdeden atar göründüklerin 
kiş neydi, dünkü zelil ve dalkavuk mek-

tubun nedir? 

nin gözünde aziz ve mukaddes olan 
hiçbir şey yoktur. Daha doğrusu bir 
:S-'Y vardır: haydutluk. 

Gerçi bu gibi haydutluklar her 7.a
nıan, her yerde yapılabilir. Fakat, ba· 
zı zaman da adamm karşısına benim 

Fener Benden boş bir dizdan istedin. Sa
lüplerfina o boş cüzdanı gönderdim. Neye o· 
t gcçi'nun bir köşesinde küçücük bir fotoğ
__;afla beş on satırlık bir mektubun da 

gibi birisi çıkıverir. r 
İki buçuk seneye yakın ve kısa de

nilebilecek bir zamanda bu iki kağıt 

parçasını yem ederek vurduğun pa • 
raların yekunu yuvarlak hesap sekiz 
bin lirayı geçmiştir. 

--·.bulunduğunu haber vermedin? 
Çünkü bu fotoğrafla mektubun baş. 

ıkaları tarafından görülmesini, yaban
cı eline geçmesini istemiyordum. Bu

,flUn için de hususi bir cüzdan yaptır. 
pın ve oraya gizli bir göz koydurdun. 

Işte ben o cüzdanı değil, o cüzdanın 
,içindeki küçük fotoğrafla mektubu el
de etmek için haftalarca yoruldum, 
aylarca yankesicilik dersi aldım. bal. 
kandan balkona ip merdivenler aştım. 

~Her türlü korkunç ihtimallere kat"§I 
namusumu tehlikeye koydum. 

Sen bana şimdi kurt masalı okuyor
. Hem nasıl kurt? Temmuz, ağus· 

s kurdunun budalaca masallarını 
geveliyorsun. 

Seninle, sana layık ve senin anlrya
;cağm bir dille konuşmaktan başka 

a7cıııçare kalmadı. Kalemimden ve kalbim
__.. den çıkacak bütün a.ğrr şeylere, sen 

sanak tuttun. 

'l!,8 O cüı.dandaki ~ tane elli liralık 
•gtJ da senin değildir. Onlar altı taneydi. 

Birisini bozdurmuştun. Bunu geçen 
Jllll8a.lı günü kimden ve naı:ııl aldığını 

~aöyliyeyim mi? Yarım saat içinde tev. 
u n-klfhaneyi boylamak ister misin? 
L Korkma, söylcmiyeceğim, fa\cat bunu 
al • merhametimden sanma, bir takım çok 
~ .. ,hususi • ki iyı·sini bilirsin - sebebler 

lV"" ' ri fit bana ~unu yaptırmıyor. 
:,ers. O c~z~an senindir. Bu doğrudur. 

F_akat ıçmdeki fotoğrafla mektup se. 
__., nın değildır. Ortada ne bir (aziz ölü) 

vardır. ne de bir gönül macerası. Or
tada olan sadece alçaklıktır. 

'I O fotoğrafla mektubun sahibi 
. . tam bir sıhhat ve afiyet içinde yaşa

:ıJnıı maktadır. Evvelki güne kadar elinde 
ınd• tuttuğun bu haydutluk füetlerini sen· 
1<aıs• den alıp sahibine vermek için yemin 

Bu parayı bir tahtada alır ve onla. 
n ~atabilirdin. Sana bunu da. teklif 
etmediler mi? 

Geçen sah günü son defa kopardı
ğın üç yüz lirayı alırken daha iki bin 
lira Yerilmek istenmedi mi? Fakat 
sen bu pazarlığa razı olmadın. Onu 
gömülesice ömrünün sonuna kadar 
daimt bir (gelir) olarak kullanmak 
niyetindeydin. Belki daha da ilersine 
gitmeyi dUsUnüyordun. Do~ca ha. 
ber aldığıma göre, senin bu haydud. 
luğun birinci ve sonuncu değilmiş. 
Sürdüğün kibar serserilik hayatında 
mesleğin buymuş_ Ne maskaralık e
dersen edersin, onlar beni ilgilendir· 
mez. Ben sadece bu isi üzerime al · 
dun. Yaptım, yakıştırdım. Seninle hiç 
bir alışverişim kalmadı. Şu şartla ki, 
i§i gürUltüye getirmek yasak' Eğer l 
matbuat kanunu, hakaret da\·ası, na
mus bilmem nesi gibi ancak namuslu 
adamların başvuracakları hareketlere 
kalkışJrSan işte o zaman bileklerine 
kelepçelerin takıldığını görürsün. 

Düne kadar seni takibata c:arptrra. 
maıdım. Fakat bugün gazete sütunla
rına geçen itiraflarmla ve altlann. 
daJd · mahfuz - im1..alarmla berabn' 
elimde öirçok haydutluk delilleri var. 
Gık diyemez.sin. Son söztim ~tıdur: ö· 
küz öldü, ortaklık ayrıldı. Cüzdanının 
gizli köşesindeki senin olmıyan ema· 
nf'tler ı:ıahibini bu'du. dava bitti. 

Sen ne sanıyordun., İki üç genç a
ralarında Amerikanca bır bahsa tu. 
tuşmak egzantrikliğinde bulundular. 
Bir r:epten bir ciir.dan nşmrım, aşıra· 

~:ı::•• •:n1mı!J0Irmııma liR A,P, v.e ~F A.c· ı A R o M A N.I ' ' 
rn ııa• Gene adamm dudakları tıtrıyordu. Sesini daha yavaşlattı: 

1 
d' - S::ı.na itimadım var • ·aci. Söz aramızda kalmalıdır. Ba. 

Da yardım ctm..,ni istiyorum. Hayır .. Yalnız içimde dolup ta
ıan dertlerimi anlatm::ı.k \'e azıcık ferahlamak istiyorwn. Sen 
b~a bir gün: ''Dert dökmek, dökeni ferahlatır.,, gibi bir ~ey 

ı ~f.loylememiş miydin? 

Ben aldatılıyorum ~acı ... Nimet beni aldatıyor. 
ı at• v-

n.oca adam bir ~ocuk gibi ağlamaya başlamıştı. Naci Bey, 

Loıı el rn C'ivn rındn Ylpsned<le Lon
<l ra ha:n·anat cemiyeti tarafından 
yeni bir hayava.nat bahceısi yaptlrıl
dı. Buraya (Hayvanların cenneti) 
ismi verilse çok doğru olur. Zira 
hayvan burada yaşadığı muhitin bü
tün hususiyetlerini. maddi varlığı
nın bütün isteklerini hazır bulur. 

Bu bahçeyi ziyaret edenler, tarih
ten evvelki zamanlarda yaşamış 
hayvanları hatırlatan kocaman bir 
hayvan ile karşılaşırlar. Bu hayva
nın ince ve uzun bir burnu vardır. 
Kocaman kuyruğu yerleri süpürür. 
Bu. Amerikada yaşıyan ve karınco. 
yiyeT'ek beslenen bir hayvandır. O
nun için ismi "karınca yiyen .. dir. 1-
lim lisanında ynni Httincede bu hay
~ana Mirnıekoltıga trldaktikia der
ler. Hayvanın yakalanıp hayrnnat 
bahçesine gett rilmesl hayli güç ,-e 
zahmetli olmuştur. Onu yakalayan 

mazsın. Nihayet aşırmak fiili tamam 
olunca cüzdanı namuslqca ı.ahibine 

vermek ve b&hsi kazanmıa olmakla 
övünmek! .. 

Bu belki olağan işlerdendir. Fakat 
benim karakterime uymaz. Ben sade. 
ce bir temiz ve mes'ut ocağın malını, 
ırzını, canını senin menhus elinden 
kurtarmak için İ6e giriştim. 

Bu acı bahsi artık bu sütunlardan 
çekiyorum. Senin de böyle yapmanı 

şiddetle ve kt'iyetle taleb ederim· \"e 
kuvvetle ümid ederim ki, gazete ida
resi de bu mevzua yer Yermekten Yaz. 
geçecektir.,, (2) 

Hadi artık. kumda oyna. 

* • 
(Haber) ~a7.etesi müdürlüğüne: 

Saygılarımla, 

Birkaç ,g'Ündür ilan sütunlarınızı 

aclam bu işi nasıl başardığım Şöyl<' ı 
anlatıyor: 

.. _ r~onrlradaki "hnyyanat <.'eml
ycti.,ntn, Vipsned"de yaptırdığı yeni 
hay·rnnat bahçesi !ı;-in bir "karınca 
yiyen,, arattığını öğrf'n<lim. Derhal 
cemiyetin umumi katibine bir mek
tup ynznrnk isterlerse hu hususta 
kendilerine faydalı olabileceğimi 

işgal eden bu çirkin .hadisenin müseb· 
wbibi ben dcğılim. Buna emin olmanı· 
zı rica ederim. Gösterdiğiniz mcdı:>ı 
cesareti tebrik ve yüksek miisamaha· 
nıza teşekkür ederim .. Uzunca bir sc. 
yahate çıkıyorum. Veda için geleme
dim, affımı dilerim. 

(1) Bu ccvab çok ağtrclır. Neşre . 
dilmiyccckti. Falwt ilk açık mcld11btt 
yawn Bay lif. ,\. Usman, ım::a,'lile 
yazdığı 1Jir meldupta gönderilecek ce
vapları _ ne olursa ofaun • Twyıt.<tı: t:e 
§rırt.'ttz dcroctmcmizi uc bu yil.:ılen bi. 
zi J.:ot'iyyerı mes-'ııl t1ıtmıyaca{jmı ön. 
cedcn faolıhii.<l cfmiş oldıığwıdaıı bu 
rica re .'ir:ılôhiyctc 1.ıiııaen dcrcediyo
ru::. 

(2) Bahsin bıırada kapanmtş olnuı. 
sı bi:i de m.enınwı etmiştir. 

bildirdim. Zira o valdller Parngll\ n) 
da oturu\·ordum. Ci\·arımızda "lrn
rıncn yiyen., ismi verilen bu ha)\aıı 
larııı çok olduğunu işitirdim. Bina
enaleyh yerlilere bunlardan yalrn
lntmak belki mümkün olurdu. ME'k
tuhun cevabı çabuk geldi. Bana bir, 
hattA mümkün olursa bir çift knrnı
C'n yiyen yakalntmaını rica ediyor
lardı. 

Derhal o akşam eYimden a~ rıl

dnn. Yerlilerin köyüne kadan giltlm 
'o tanınmış a'·"ılarln nlüznkc.rey 
giriştim. Onlarla beraber genç bir 
"karınca yiyeıı .. i diri olarak yakala
mak için en iyi çareleri münakaf;a 
ettik. 

Bann, C'ivarda bir çok "karınca 
yiyen.,IC'rln dolaşhğını söyledtkr. 
Fakat bütün lmnlar yaşlı hay\'an
Jardır. Bu hay\ anın yavrularına na
diren tesadüf edilir. Bsasen yavru
lnr i~ic<' oü) üyUnceye kadar nnnelc
rinin sırtında gezerler. DinnE'nalc) lı 
hir yaHu ynkalnmalt için <'D iyi <;a
ro anneyi öldürnwktir. Yalnız yerli
ler bu işten çok ürküyorlar. Çünkü 
Olr ''knrıncn yiyen .. öldUrtililncc hü
ki'ımet mUdnhalc ediyormı, . Jnndnr
malar geliyor, köyliiyti sıkıştırıl or. 
hapsediyor, hattfl hnznıı dn l~öyü ya
kıyormuş. Avcılarıu söyledikleri bel 
ki nıübalAğnlıdır, fakat yalan değil
dir. Hiıltfımet. knrıncalnrın çiftçire 

~ Dc,·onıı ll lnciıir) 

scttiğin şeyin tahkiki kolay olmamakla beraber, hakikati orta. 
yrı çıkaımayı:ı çahsacağımı vaadediyorum. 

- Sana böyle bir vazife vermek istemediğimi sözümiin baş· 
langıcında bildirmiştim l\'nci. Hakikati ortaya çıkarmak, be· 
nim \'azifemdir. 

- Nnsıl istersen Suad. 
- Kızma bana ... Ilu işi sam yüklemek istemeyiı;im :::eni 

lzmtrden İrfan Paşa ailesinde yeni bir dertle karşılaşmak için 
mi gelmişti? Yazan: Hasan Ras m Us 

sev'Jlt:'mdı:n dola) ıdır. l~zülmemem elimde değil. İşi ortaya çı· 
karmcaya kadar kendimi tahammüle hazırlamış bulunuy"rum. 
Bu me5elcye dair senden başka kimseye bır şey söylemi. df'fri. 
lım. ElbPttc bır giin gelecek, benim körlüğümii istismar eden 
bıı iradın cezasını bulacaktır ve bu cezayı ben kendi eJlcrimJe 
, .... :-C'ceğ·m.. İhanetini kendim ortaya çıkaracak, kendım c<'za· 
luı.dıracnğım Nacii; anlıyor musun, ben cezalandıracağını! 

Naci: 
- Suad, kendine gel ..• Çocuk olma! ~ diyecek oldu. Suad: 

tl•' - Ne çocukluğu Naci? Ne çocukluğu! Bundan o kadar emi-
nim ki ... Nimetin beni aldatmadığına kaniim ... Hem onun be. 
ili aldattığını bu çatı altında bilmiyen yok. Bunu o kadar iyi 
duyuyor, o kadar iyj anlryorum. Ne yapayım ki görmüyorum, 
göremiyorum. Ve vine kimse bana bundan bahsetmek cesareti-

' ni göstt:rcmiyor. Biliyorlra ki benim başıma bu felflketi gcti
ırı ren l<endıleridir Annemdir: babamdır: iete bunun için susuyor· 
.u• lar; b~n i..:ln bir ı;ı:y söylemiyorlar. GUn oluyor ki içimden 
rrı• k~pup g<'len isyanı giic zaptediyonım. Selimin b~ma gelenin 
..-1 cıp, bu_,,rrün b"nim ba.ı;ımda . 'aci. 

.Naci Bey teselliye calıştı: 
- Yaııılm'ln :htimr.li pc:k çok Suad .. Sen vaziyette bir adam 

kararları da l.('mkinli olmak mecburiyetin M-dir. Ya aldanıyor-
an? O zaman, Nimetin günahına girmiş sayılmnz mısın? Sab· 

ıı· re···: Tahkik et. .. Arastır. Sen göımi.iyorsun, elbette görüp de 

111 
hakıkati sbyliye<>ek do~tların. sevdiklerin bulunur. 

1, _ - Uu <;atı ;ıltında lx>ni sevt:'n hir tek kişi \•ar. :-:aci. O da 
oghım. Ondan ha ka kım~c yok. Hrrkes kendi aleminde. A. 

ıı n. -n galil.n hf'ni. beni düsündtiğü için değil. kendısine arka. 
da.~ lemin etmek için evlendirdi. F'aknt gördü. Getirdiği kndı-

1' nırı ona da favdnsı va'<. I3f'n cezamı c;ckivorum Naci. Sabi-
c, ha.1ın Ustline · · k .. ı·· ~.. • · <'Vıf'nmcnın, ur ugune bakmadan ('\'lt:'nmenın ce-

za:sını cekivorun1 1 • • 

l\aci Bey, bugüne kadar Suadın, l.ıöylc <lt•ı·in bir ıstırabın 

pe:.~eleri arasında kıvrandığını görmemişti. Onu te .. clliye ça. 
lı!)nıanın da faydası yoktu. Susuyordu. Suad devam etli: 

- Beni yalnı7. oğlum seviyor. Üvey annı::ının iyi bir kadın 
olrııadığını. bütün saklamalarma rağmen gene onun kelimele
rinden a.nlamak kabildir. (Suad bir ~C!J Jıatırlomı~ gilJi dur
(Jtrktan ae>nra) Naci! Sana bir şey soracağım, b<'.ni ..::evdiP,ini 
bildiğim ve bana doğru söyliyeceğini umduğum i<;in soruyo. 
nım: Bnna Feride Ula burayla alakasını kcsmemis gibi gör\i. 
nüyor. ~e dcn;in? Feridin arastrn kııybolnıalarından da şüp
heleniyorum. 

- Ne alclkası olacak artık bura.siyle? 
- Bilmem. bana öyle geliyor. Sonra onun bu ev içinde 

hiı; de Selime ihanet etmiı, bir kadın gibi anı!dığmı işitmedim. 
Hatta Ferid sıkılmasa banrı bu kadını miid:ıfaa edecek. 

- Biliyorsun ki beıı lzrnirdeydim Suad... Sizinle a'idmm 
uzaktan oldu. Fakat Paşanın söylediğine göre her ~ey bitn'i~ . 

- Sa.na yalnız bir şüphemden bahsettim, o kadar. Ozerin
de duracak değilim. Bu bahsi kafamda, Nimetle Ferideyi mu
kayesen doğTudur ve bu mukayctıc bana, Feridenin Nimetten 
cok yüksek olduğunu anlattı. Hiç olma7,sa o. yaptığı kC'p:ı -
1.eliği açıkça ~öylemek cesaretini gösterdi. 

Naci, söziln yine Nimet mcvzuuna dl"kUleccğindcn telaf}lnn
dı, fakat çaresizdi: 

- İstersen Suad. Nimet ışiyle ben alf1kndar olayım, dedi. 
rziintüniill ne dereceye kadar do~ U olduğunu araştırayım \'C 
beni seversen, artık kendini bu •u diişüncelcrlc üzme. Bah. 

~uad titı ıyordu. İçmeden biten cı~ara p'lnnaklarını yak· 
m:şt ı. Fırl.Ltıp ycı c attı: 

- Söncliir şunu Naci, _ dedi. 
Naci Br~-. Snadın pırıldıyan gözlerinde kel'di aksini göı ü. 

yordu. Görmiycn bir adamı isllsmar eden kadın .. Şayet Suadi 
hi.slerı ııldntmryorsa, lurslnnmıı.kta. kendini yemekte haklıydı. 
Suıd Y--""ince kendisi bulunsaydı, bu vaziyete onun kadar fö 
tnhnmmül gc"5teremezdi. 

- E'bettn girecek .. F.lbettc girecek ... Fakat onun bir an 
ev\ f'I yolunn girmesi için gözlerimin görmesi 1.izını. 

Kapının vurulması üzerine Suad toplandı: 
- Giriniz~ - diye bağırdı. 
f.~erid'ir, kapının u:uğinde görünmesiyle koşup b:ıb. smrn 

cllt-r·na n tutması bir oldu: 
- f~ .. ba, • d"di. Ben biraz dı .,.arıyn çıkac ğım, İzin \ cnr 

mis"n? 
- Ner<'yc oğlum? 
- Fatma oblamla bir yere kadar gidip gC'lee<>ğiz. 
- P k iıl:l v.idin. Amn ger kalmak yok ... 
- H:ı\'ır bnl,n ... MiimkUn olduifu kadnr çnbuk dörnriz. 
T•'erid ~ıkıp gittikten sonra Suad Naciye: 

(Dcoomı var) 
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Avusl.uryadakl reyUim~ao bfr ay sonra 

Hitler Çe os ovakya-
a hücum edecekmiş 
- ski Avus urya başvekilin:n 

gizli dos aları Londraya 
gönderj!ecek • 

Londra, 4 (.A. A.) - ·'Deyll Heral. 
Jm Prng muhabiri bildiriyor,,: 

E.ski Avusturya başvekili Şuşnig'in 
ma.hrem dosyıısı nıısyonal - sosyalist
ler idareyi tamamlyle clt: almadan ev
vel Praga. kaçırılmıstır. Fevknlüde 
mUhlm vesikalar ihtiva eden b~ dosya 
yakında Jngiltcrcye nnklolunacnktır. 
ÇUnklt Çekoslovnkya hUkflmeti bu 
dosyayı elinde bulunduran zatın Çc -
koslovakylıdıı emniyet altında olma. 
dığını, Alman cnsus tcşkilfltmın fna. 
liyetinı blr knt daha n.rttırmıe olduğu
nu bildirmiştir. 

Vcsllmlar arnsındn, Alman siyo.setl
nln ic; yUzUnU gösteren Berhtcsgndcn 
mUlükntına dair mufasstı.J bJr rapor 
bulundu~ gibi, flhnktan evvel Şuenlg 
ttı.rafmclan tevkif edl'cn Nasyonal sos
yalist Tava ve I.eopoldun tcvklf1crfn. 
don sonra nnzi merkezinde yapılan ta 
hıırrlyntta ele geçen Almnnyanın Çe 
koslovakyada bir hn.reket hazırladı -
ğını tsn:ıt eden kft.qıtlar da.· vardır. 

Londra, 5 - Deyll H~rald gazete
si, Viyanado.ki Şuşnigin nazi tıeflerln· 
den Tavs ile Leopoldun evinde yaka
lanan gizli dosyasındaki vesikalara 
nazaran, Almanyanın, Avusturyado.ld 
reyiamdan bir ay sonra Çekoslovak. 
yaya kareı harekete b~lıyacafuıı ya.. 
zıyor. 

Roma, 5 -- Berlinden blldirJldlğine 
gl>re, Çekoslovakynda Almanya le -
hinde nUmaylf,Jler devam eylemekte -
dir. 

Dlln Pragda Sudet Almaıilanndan 
birçoğu büyük meydanlarda toplaıın
rak, nUmayl§te buJunmuela.rdır. 

Frnnsa ve orta Avrupa vaziyeti 
Pnrls. 5 ( A.A.) - Fransa harir.iye 

nnzırı Pot Bonlrnr bugUn hususi su
rette Parlse davet Attlğl Fransanın 
Moskova, Vareova, Prag ve BUkreş 
C~ÇIIEırl tle konuşacnktır. B\l kODUŞ
ma Mnnsmt'\a. anıııtusdan ıonra orta 
A \'rupadn htı.sıl olan vaziyet ne Çe
koslovakya. mosoleslnden bahsedile
cektir. 

Hükllme çiler yeni 
b·r laaı~r uza geçlilerı 

emrindeki Faslılar tarafmdaıı Tspmıya cUmhuriyelilıdon alman Lt.. 
rlcladan bit gl>rünUş ... 

Baştarafı 1 incıde 
Salamanko., 4 (A.A.) - UmumJ 

.tarargAhın tebliği: 

Fas kolordusu, dün, Lerlda kale
sini, istasyonu ve şehrin yukarı kıs 
mını işgal etmiştir. Gece nynl kolor
du kuvvetleri, şehri tamamllc ele 
gecırroış ve eehlr dahilindeki bıızı 
nı•ıkavemot nıerlrnzlerinl iska.t eyle
lllf$tlr. 

'let·yylld etm'yen bir haber 
Saragos, 5 (A.A.) - Röytcr ajan. 

sı muhnblrl bildiriyor: 
Tortozanın znptı haberi tepyyUt 

<ıtmemlşttr. Tortozaya doğru ilerle
mekle ölnn lejyonerler, general A
randnnın kıtantının daha ziyade sn.
blle ya.kın iseler de daha bUyUk bir 
rnukavemcto maruz kalmaları muh
temeldir. Ve ~Joellayı zaptetmlş o
lan general Aranda kıta.atının deni
ze doğru olan yarışı kazanmaları 
pek muhtnmeldir. 

Fra.ılrncu nr m bir iddiası 
Salamankn, 5 (A.A.) - Snlaman

lrn. radyosuna göre. J(ntalonytı. hu
dutluncln Mr yerdeki askeri hedefle 
ri bombnrdrmnn eden 'F'ranlrn tayya
:rclcrina Ji'ransn - Kntalonya hudu
<1ım,1alt l ı.~ransız hava topları ateş 
fıt''ll ışlardır. 

Fra:ıkoculcır denize iniyorl ır 
Suagos, 5 (A.A.) - Frnnı-tst lu 

tt!at. 'fortoıa kapılarına vasıl ol· 
mı• l='rdır. Akdcn12: snhlllcrl boyun
ca r;i 10n yoJl:ır. Frrn1~tstlerln topla 
rmru ntoşl altın ln.drr. 

Krtnlonyanın qnlihazırda lsuan 
yanın cenubu ilo a!Cı.lrnsı kesilmiş. 
tir. HUkilmct~ilcr şllldetll bir ınuka· 
bil taarruz yapmndıklnrı takdirde 
Fr~ nklc;tlerlu bu-;Unlerde de>nlze lrn. 
vu-;maları muhtemel ,.e hUkümE>tçl. 
krln blir?o hlr m•• 1·:ıbl1 t'l"rr••o: yap 
m"lnrı ise ihtimal harklnde>cllr. 

Boı se1ona tak\ JngHizler 
Barselona. 4. (A • .A..) - lngllit 

Herd zırhlısı buradaki tnglllz tebca
smm boşaltılması fçlu İspanya hU
ltumotlle temnsn gelmiştır. tngiltzıc. 
rln ynkındn Bnrseıonadnn alınacak· 
lo.rı za.nnedllmektcdir. 

122 bin eslr 
Bnrgos. 5 (A.A.) - Aragon cop

heslnde elde edilen muvafla.klyet 
hakkında neşrec11Icn resmi bir tebll~ 
de Frnnklstler bu cephede ceoı:ın 

18,132 esir almışlardır. 7554 milis 
cesedi sayılmıştır. Alınan ganimet 
nşnğıdndır: 

64 top, 235 mitralyöz, 400 hnfif 
mitralyöz, 1487 tüfek, 12 milyon mU 
h!mmat, 57 kamyon, 17 otomobil, 29 
tank. 

nnrbln bnşlan~tcrndanbert gene
rnı Franıronun 122 bin yslr aldığı 
bWlirilmektcdlr • 

L hts an 
üstemi eke 

isliyor 
Var§ova, 5 (A. A.) - Matbuat, Po. 

lonyanm müstcmlel{e almağa haklı 

olduğuna dair yeniden neşriyata baş· 
lamı~tır. 

Yarı rc:;mi 1s~;:ra aj:ınsında çıkan 
bir nolnda Po!onynnın kuvvetli bir ti-

caret filosuna ve müstemlekelere ihti
yacı olduğu b~yan edilmektedir. 

Notada, ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

4"" bin k'o:i b•,nu ta1e.., e·ııvor ve •ş 
i" · .. : . P : · n • A:· ·e m"-tem. 
le1telerc maiik olacağından cminit... l 
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lstanbul Büyük zırhlı 

' • gazetecHeri • d 
Bursa gazetesinin bu J0Ş8Sl0 ft 

günkü sayısını 
çıkardılar 

Burga, 5 (Hususi) - Buraya gelmiş 

olan İstanbul gazetecileri gezintilerine 
devam etmektedirler. Dün de 800 işçi· 
nin çalııtıjı Merinos fabrikası 1:ez:ilmiş. 
tir. 

Gazeteciler yolda mezbahaya da uı
ramrt1tc"dır. Otomobillerle eıki banyo 
mahalleai ve oteller dolatılmıg, tstanbul 
gazetecileri namına bir heyet vali ve 
parti batkanı Şefik Soyerle Belediye 
reiıini ziyaret etmiılerdir. öile yemeği 
Ce1ikpalmta Bursalı meslektaşlarla yc
nilmlı. akpm UatU ıchir kJübUnde vali 
tarafından verilen çayda hazır bulunul· 
muıtur, 

Akıam da Çelikpalasta belediye tarL 
fından bir ziyafet verilmlı ve Buraamn 
kalkınmaaında gazetecilerin do yardımı 
istenmi§tir • 
Burıa vali muwini, htanbul gazete· 

tilerine. Bursa gazetesini bir gUn için 
çıkartnalarını teklif ctmig, gazeteciler 
de bunu kabul ederek Bursa gazetesi
nin 5 nisan tarihli. sa-:,·sınr fevkıdade 

bir nüsha balin:de çık:\•mı§lardır. Ga
zeteciler bugUn lstanl .,ı\fa dönecekler • 
dir. 

Ç!nde 
harp vaziyeti 
Tokyo, 4 (A.A.) - Şantung'un ce

nubunda cerayan eden muha.rtbe hak -
kındaJaponlar tarafından verilon taf
silat Çinlilerin bu hm usta ıöylcdikleri
nc katiyen uymatna,·tadır 

Japoillar TairşWang'ı pazar sabahı 
aldıklartnr,çinlfürir.. 20 000 kişi zayiat 
v .. rdifini, neticedl" :ıwunghai pm:ndü!er 
hattının ~rk ktamına hakim bulunduk· 
1. rını ve §İmalden, garb:!nn ve ~arkdan 
doğru dan doğruya H~u§Ov'u tehdid 
ettiklerini iidia eylem~ktcdlr. 

Japonlar ayni zamanc'a han,vang'ı da 
::~pdettiklcrini de aöylemektedirler. 

Çinliler ise bilakis bu iki şehri zap· 
tettikterlni bildirmektedirler. 

Japon yanın 
protestosu 

Moskova 5 (A.A.) - "Tas ajansı 
blldiriyor,. Japon setir! Lltvinofu 
:tlyarot etmiştir. Sefir, Japon kıta-
ntının geçende Çin cephesinde duşu. 
rülcn bir Sovyet tayyaresinde bir 
So'/yet pilotunu esir otuklerlni bll
dirmiştir. Tayyareci bundan evvel 
Sovyet servislerinde bulunmuş oldu
ğunu itiraf etmiştir. 

Sefir, Moskova. hUkftmotlnl hususi 
bir mesuliyet altına sokan bu hddl· 
sedon dolayı teesaUrlerlnl beyan et
miştir. 

Lttvlnof cevaben, Sovyetler blrll
~lnln Cine yapılan sllAh sntışları hu
ı;usunda hukuku dUveı kaidelerini 
tatbik ettiğini söylemiş \"O birçok 
menıleketlorin Japonyaya olıluğu gl 
bl Çine de sllAh verdiklerini kay. 
detml9tlr. 

Lttvınof bundan sonra Japonya. 
nın Çin saflarında çarpışan muh
tellf rllnUllUlerin mensup oldukları 
hUkfimetler nezdinde protestoda bu. 
lunmamış olduğunu, çilnkU böyle btr 
teşebbüste bulunmak için hukuki bir 
esasa. dayanmamış olduğunu tıa.ve 
eylemiştir. 

Cinde bulunan Alman askeri mu
alllmlerlne telmih eden Lltvinof, bir 
çok ecnebi askeri gruplarının Cinde 
bulunmasının,Japonyanın bu heyetle 
rJn mensup oldukları memleketlerle 
sıkı mUn:ı.sebetıer ldameslne mnnl 
oınmarrıı~ oldu~unu söylemiştir. Lit
vtnof hfhayet, Japonya lle Çin ara
sında hnll harp mevcut olmadığı 
halde Japonya tarafından protesto
da. bulunulmasından dolnY.ı hayret 
etmiş, sonra posta tayyarelerinin, 
vapurlarının 2aptcdtlmesi mukave
leye müstenit borçların verllmeuıcsl 
vosairo gibi Tokyo hükumeti tnrafın
dan yapılan bazı keyfi ve gayri ka
nun! hareketler meselesini mevzuu
bnhs etmiştir. 

Litvlnof, Jıı.pon ııeflrlni Sovvetler 
hltll~inln Tokyo sefirine Jnpo~yaya 
iki memleketi ayıran meselelerin 
bUyilk bir ktsmmrn umumt bir şekil· 
de halledilmesini teklif etmesi için 
taıtmat \'criM.11'\'tnden haberdar et
miştir. Hnlledllmesi teklif e>dllen mt'! 
~olnln,. """'""ili'! ).4lh"~"l:t '"tı'\1"'11'"~~ 

ı.ı,r.., 101"...,n·an nostn fnvvPrP~f fı::I 

Vlnpel Knznetztroy tsmincleki Sov
yot vapurları ve mukabolol bUmtsll 

- ~ 
Yeni yapılacak 4! bin tonluk gemilerin 35 bin tonluk Ne?son zırhlısı 11e 

80 bin tonluk Kraliçe Mari 

İngiltere 42.000 tonluk iki büyük 
harp genılıi yaptıracaktır. Bunlarm 
herbirl 12 milyon lngiliz lirasına mal 
olacakttt. 

Yeni yapılacak gemilerin ikisi de 
"Nelson,, gemisi tipinde olacaktır. 

Yalnıt, Nelson 35 bin tonluktur. 
Dcrcettiğimlz resimde yeni yapı

lacak gemilerden birinin boy itibarile, 
Nelson ve Kutn Meri ile mukayesesi 
görillilyor. Kuin Meri 80.000 tonluk. 
tur. Yeni harb gemileri de Kuln :Me. 
rlnin yapıldığı tezgtlhlarda inea edi
Jecektir. 
Diğer taraftan Amerika deniz ha.-

transatlantiği ile mukayesesi... 

rekAtı reisi amiral Lehi, Senato ueniz 
komisyonuna 45 bin tonluk zırhlılar 

inşası içln hükümete salahiyet veril· 
meainl tavsiye etmiştir. Komisyonun 
gizli celsesinde deniz sil&hlanması 
projesi hakkında beyanatta bulunan 
amiral, Amerikanın Uç faşist devletin 
birleşik taı..rruzuna karşı koyamıya

cağını ve kendisi şahsen 35 bin tonluk 
zırhlılar in5asına taraftar olmakla. 
beraber diğer memleketler daha bil. 
yük gemiler inşa ettikleri takdirde A. 
merika bahriyesinin de daha büyük 
gemiler yapmak imkfuıma maUk bu· 
lunması icab edeceğini bitdirmb:tir. 

Avam kamarasında müzakereler 

iki mebus birbirine 
tokat attı 

Başvekil işçi mebusların tenkit 
ve hücumlarına cevap verdi 
Londra, ~ (H~usl) - Avam kama. 

raamda dün çok gUrilltWU ve heye_ 
canlı müzakereler cereyan etml&tlr· 

Bazı iıçtıer hUkUınetl valdlerlni 
tutmamakla itham etmeleri üzerine 
celse çok gürWtillii bir &ekil alnuı ve 
bu sırada muhafaıa.klr Bover, 'f!/~i 
mebus Şinvele, "Niçin J..ehistana dbn· 
müyorsunuz?,, diye bağırmıştır. 

Bu söz Uzerine Şinvel Boverln U
r.erine atılmış tokatlam15tır. SUkfuıet 
hasıl olunca Bover ve Şinvel bfrlblri
ne tarziye vermiglerd.Jr. 

işçi partisinin hUlctinıet aleyhtan 
ttıkrlrinde mevcut umumi seçim tek
lifi hakkında Ba,evekil Çembeı·le.yn bu 
gllnkU vaziyetin memleketin bu kabil 
seçimlerle karıştırılmasına mUsalt ol
madığını bildirmiştir. 

Har·ciye 
veki'im:z 

~aı~aır glYınü 
Mısır kralı tarafından 

&; abul t'dllecek 
Kahire, 4 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: tı

kenderiye İ§ Bankası müdilrilnün ba§· 
kanlığında hkenderiyedeki Türkler na. 
mına Dr. Arası kargılam:ık için bir 
heyet teşkil olunmuıtur. Türkiye Ha
riciye Vekili büyük tezahiiratla karşı
lanacaktır. Arasın ziyaretinin rcımi 

proğramı ş\Rlur: 

fskendcriyeye varı§ta v e k i 1 i 
maht\lli erk!n ve protokol muavini kar
şılayacaktır. Limanda ve garda bir polis 
müfrezesi tazim resmini ifa eJeccktir. 
Vekil, tskenderiycden Kahireye hu· 
sust vagonda gidecek ve Kahircde dış 
b:tkanı ile bakanlık erkılru, \"ali, büyük 
memurlbr ve kumandanlar tarafından 
kat§ılanacak ve ask~r müfrezesi mu.zika 
ile selim resmini ifn edecektir. 

O gün saray<la husu i deftere ismini 
kaydettirecek olan vekil, ha§vckili ziya. 
ret edecektir. 

Vekil ayın onunda saat 12,!0 da krtıl 
tarafından kabul edilecek ve ııarayda 
öğle yemeği verilecektir. Akşam dıJ 

bakanı bir ziyafet verecek ve 7.İyafeti 
büyük bir resmi kabul takip edecektir. 
Ayın 11 inde soot 11.30 da dış ba

kan! kta muahede teati merasimi yapı
lacak ve alı:şam Türkiye büyük elçili
ğinde bir ziyafe verilecektir, Ayın 12· 
sinde elçilikte öğle vemc~i veriletek ve 
akşam Zafaranda Ba~vkil tartiından 

bir ziyafet verilecektir. Bu ziyafeti res. 
mı kabul takip edecektir. Vekil ayın 

14 Unde Fransız vapuru ile haTtket e
decektir. 

olrnaı( il~cre tnvlı:lf edilen Janonlnr 
meselesi ve Sak.alin petrol ve kBmUr 
imtlyttzları lşl vardır. 

leçi mebuala.rdarı Arthur Henderson 
Noel Baker, Bayan Ratbon ve Corç 
Str&ua, hUktlmetin dikkatini Musoli. 
nmin 30 martta söylediği nutuk üze. 
rlne çekmişler ve İspanyada milel&· 
haleyi alenen itiraf eden bu nutuk 
karşısında hUkfunetin hattı hareketi 
ne ola.cağını sormuşlardır. 

Straus, bu nutka rağmen Çember· 
laynın İtalya.o hlikfmıeUle müznkere. 
ye devam edip etıniyeceğini de sor • 
muştur. 

Hariciye Bakanlığının pariamcnto 
mU!teşarı BuUer verdiği cevapta, ts .. 
panyada muharib olan her iki tarafm 
da dıp.rdan gerek insanca. ve gerek 
malzeme itlbarlyle yardım gördUğil. 

nün herkesin malflmu bulunduğunu 

aöylemckle iktifa etmiştir. 
Straus, Mlsollninln itirafının KeL 

log paktının lhlMi demek olduğunda 
tsrar ve hUkfıumetten ne yapacağını 
bildirmesini rica ettiği i~in, ButJer 
İngiliz hUkuınetinin ademi müdahale 
politikasına sadık kaldığı cevabını 

vermiştir. 

Straus'un diğer sualine Çemberlayn 
ceva.b vererek Jngiliz hUkflmetlnin t· 
talya ile mUzakerelere devam kararm• 
da sebat ettiğini bildirmiştir. 

Bir zina cür
mümeşhudu 

CiF" Baştarafı ı lnclde 
epey zamandır bir yabancı erkekle 
dilşüp kalktığı rivayetleri dola~mak· 
tayd1. Bu dedikodular kocası Cema... 
lin kulağına kadar gitmie ve Cemal 
dün akşam kansmm eve genç bir a. 
dam aldığını duyunca hemen karakO" 
la mUracaa.t ederek bir cU.rmUmeşhut 
yaptınnış ve karısını genç aş!kıyla. 

beraber suç üstünde yakalatmrştır. 
Suçlulo.r bugUıı mahkemeye verile• 

ceklerdir. 

ltaJya Harfciye 
Nazırı 

Ayın son haftasında 
Tf ranaya gidiyor 
Roma, 5 (A.A.) - Hariciye Nıınrı 

Ciano nisanın son haf tasında armıvut"' 
luk kralının nikth merasiminde tahit 
olarak hazır bulunmak <izerc Tiranaya 
gidecektir. 

Mısır hariciye 
nazırı çek l idi 

Kahire, 4 (A.A.) - Dış işleri Baka· 
nr istifo~ınr vermiş ve istifa kabul e• 
dilmiştir. 

Dtş bal:ıınlığı Ahmet Galip tarafın· 
dan işgal cdilcce~indcn b!J!ıscdilmckt"· 
dir • 

1 
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-:; .... ,, .. ,~,-.:..-
Milan Şpı:ıtina hukuk tahsili için • 

Moravyad11n Prag'.1 geldiği zM'l3.n dini 
bütün bir hrristiyandı. Bunun başlrca 
sebebi amcasının papas oiuşu idi. Am
cası ist::ısyonda kendısini teşyi ederken 
eline yüz kron sıkıstırmıs ve: "Ben. di
ni bütün bir hıristiyanr;, !,, demesini 
rica etmişti. Şpatin:ı yüz kronun se
vinciyle: 

- Ben, dini bütün bir hrristiyanrm 1 
diye b:ı~ırmış ve kendini tutamıyarak: 

- Dalalete sapan kimselerle. dinsiı
lerte hiç bir suretle münast!bette bulun
rnıyacağım ı 

Diye ele ilave etmi~ti. 
Amcası yeğenini kucaklamış ve ver. 

ldiği yüz krona yirmi kron daha ekle-
mişti.. • 

haneye gitmek zorunda kalıyor. bu su
retle amc~ı:;mrn verdiği paralan habire 

eritiyordu. 
Bir gün evvelki birahane ziyaretin

den sonra, ayın yirmi dördüne doğru, 
cebinde ancak beş heller l:aldığmı deh. 
şet içinde gördü. 

- Eh, nr. yapalım, gider hemşehri
lerimden borç alırım. diye müteselli ol

du .. 
Ve heınşehrikı ini bulmağa gitti. 
Hemşehrileri onu dostça karsıladılar : 

- Hiç üzülme Şpatin~~ :iedi\er, biz 
sana ayın birine kadar iki kron ödi.inç 
verHz. Fakat burada. hepimizin ya. 
nında bir küfür savurman lazım. 

Zavallı Şpatina, kendisini bu külfet
ten affetmelerini, çür.kü kendisinin di
ni bütün bir hıristiyan olduğunu, bu 
itib:•rla küfredemiyeceğini töyledi.. 

Hemşehrileri israr ettiler: 
- Küfretmezsen para rok, dediler ... 

* 

Dini bütOn 
b ir hıristlyalı 

Yaro11lav Haşek 

i§lediği büyük günahı hatırlatmamaıan 
için, sarfctmeğe karar verldi.. Ve bu 
maksatla birahaneye girdi. Bu hain, bu 
ıındık paraları bir santimine kadar har. 
cadı. 

Sonra, Ü~ gün müddetle, ay başına 

k:;;.dar evinden hiç çıkmadr .. AÇ, susuz 
imtihanlarına hazırlandı. 

Ay başmda amcasından para İle :nek
tup geldi. Amcasr mektubunda, Şpati. 
nadan, yatmad<r.'l önce her gece: "Ben 
dini bütün bir hıristiyanım !,, -demesini 
rica ediyordu. 

Şpatina derhal amcasına cevap yaz
dı. Paralar için bol bol teşekkür etti. Ve 
fırsat buldukça "dir:i bütiin bir hrristi. 
y:ı!1,, olduğunu tekrar ettiğini bildirdi. 

- Ben her ıeye rağmen dinı büturı 
bir hrriıtiyanım, demekte iktifa ediyor
du .. 

Amma arkad'•}larr onun bu iki yiız
lliliiğünü yüzüne vurmaktan geri kıl
mıyorlar: 

- Bir dônek olduğunu sen de bilı

yorsun ya! .. diyorlardı., 

Şpatina Roma hukukundan imtiha
na hazırlanıyordu. Bunun için de en a· 
şağı on beş gününü vermesi lazımdı. 

Aksi gibi bu on beş gün ayın ortc:ı3rn

dan sonraya rastbyordu. Yani imtihan 
tam ay batından bir gün evvel olacak· 

tı. Şpatina ise bir kaç duble biraı iç
meden imtihan odasından i~eriye gir
meğe kat'iyyen cesaret edemiyeceğini 

iyice biliyordu. Halbuki Şpatinanın 
parası da yoktu .. 

Şpatina her ne kadar bir defa daha: 
- Ben dini bütün bir hıristiyiınım ! 

dediyse de amcasr bu defa yeniden para 
vernıem:şti. 

Milan Şpatina, Prag'a geldikten son
ra, bir müddet amcasına verdiği sözü 
tuttu .. Dini kanaath:rini muhafaza et. 
ti. Kiliselerin önünden sık sık geçti. Bu 
llUretle dini borçlarrnr ödemi~ olaeağrna 
kanaat geti!'dL 

Küfredersen sana ayrıca bira da ikram 

ederiz. 
Hiç bir çıkar yol olmadığını gören 

Şpatina, hiç olmazsa içinden küfretme
sine müsaakie etmelerini rica etti. 

iktifa etmediler. Hiç durmadan, yarım 
saat müddetle onu küfretmeğe icbar et
tiler. Ve nihayet bundan sonra kolkola 
girerek birahaneye yollandılar. · 

Şpatina, paralan alınca, her şeyden 
önce hemtehrilerine olan borcunu ödedi. 
Ve onlarla birahanede bu'uftukça, ge
ne eskisi gibi tiddetle dini ve hıristi. 

yanlığr müdafaa etti. Ahiret ve dünya
smr ve cehennemin dehşetini onların 

gözünde büyütmeğe Ç'Jlııtı. Ve ha.misi 
olan amcasının adma yemin ederek bun. 
dan sonra küfretmiyeeeğini kat'iyyetle 
ifade etti. 

Iater istemez imtihandan bir gun ev~ 
vel gene ''zındık., bemtehrilerinden birı. 
ne ba§vurmağa mecbur oldu. 

İçeri girer girmez bütün ark~da~laı ı 
hep bir ağızdan: 

Şehri tanımak vesilesile Prag şehrini 
idolaıtıkça : 

- Vakia cismim sokaklarda dolaşr
Yor, fakat ruhum kilisededir, diye 
müteselli oluyordu. 

Fakat "dalalete,, sapmrı hemıehrileri 
Şpatinanın bu numarasınr yutmadılar. 
Ancak bağıra bağıra küfrettiği takdirde 
kendisine para verebileceklerini tekrar 

ettiler. 

Şpatina ertesi aabah geç vakit U• 

yandığı zaman müthit bir vicdan uabr, 
müthit bir piımantık du~fa batladr. 
Gilnahmı çıkartmak: için kiliseye gitti. 
Yanayakıla, ağlıyarak sutleree .ib;;ıdet 
etti: 

Fakat, evdeki pazar çarııya uymu
yordu .. Ay baıtan bir türlü gelmesini 
bilmiyor, Şpatina gene "zındık,, hem-

ıehrilerine baı§vuruyordu. Lakin hemşeh
rileri şimdi ona eskisi kadar ehemmi
yet vermiyorlar, hatti onunla uzun boy
lu konuşmuyorlardı bile... Hemıerile· 

rinden yalnız bir tıp talebesi ona selam 
vermit ve fazla bir ıey ilive etmeden : 

- Ulan hergele Şpatina. gene mı 
geldin? diye bağmştrlar. Haydi baka· 

hm, §Öyc sunturlu bir küfür salla !. 
Şpatina başını salladı: 

- Hayır arkada§lar. dedi. ben artık 
küfürden Vi'.'1!geçtim. Artık hainlikten. 
mürteldliktcn vazgeçtim. Para muka· 

bilinde kendi viodanımı satama;:-Fa
kat çocuklar, hemıeriler, siz de insaf 
edin!.. İmtihan üzeri beni parasız bır<.'lk
mayın ! .. Yarın imtihana giriyorum .. 
Halbuki bir kaç duble içmeden imtihan 
kapısından içeri girmeme imkan yok .. 

ŞpatinC1 ister isternez bu teklifi ka· 
bul etti .Fakat küfretmeden önce "ben 
dini bütün bir hrristiyanım.. demesine 

müsaade etmelerini rica etti. 
Ufak bir münakapdan sonra "dali. 

Şpatinanrn Prag'da tahsilde bulu -
nan bir çok hemşehrileri vardı. Şpatina 
0tılarla birahwede hararetli din müna. 
ka§alarına giriJir ve : 

- Dinsiz adamlarla ayni masa başrn· 
da oturamam diye, birahanenin bir 

Jet,, te kalmıı hemşehrileri ona bu mü· 
saa!dekarhkta bulundular. 

- Allahım, diye söylendi, ne kaldar 
fena bir vaziyette kaldığıma sen şahit. 
sin!. Evet büyük bir günah iılcdiğimi 
biliyorum. Ben onların gün8bkar para· 
sına elimi bile sürmiyecek, bilikis on· 
ların ağzını yırtacaktım. Şeytana uy
dum. Bundaın sonra bu tekerrür etmi • 
yecektir. 

- Haydi bakalım ŞpAtina, 'demişti, 

küfretr .. 

diğer masasına g~er otururdu. t 
FZ)kat Şpatina hemıehrilerile din mü

nakaşası yapabilmek için srksık bira. 

~tina bir sandalyeye oturdu. Al· 
nın~ bakla gibi terler olduğu hal:de 
katmerJi bir küfür salladı. 

Dinsiz h~mşehrileri. bir tek küfürle 

Şpatina, dua ettiğine memnun bir ı 
halde kiliseden çıktr. Gilna!ıldr paralan 
kendisine ağırlık vermemeleri ve ona 

Şpatina artık naılanmadan küfredi • 
yordu. Ertesi gün kiliseye gitmeee de 
artık lüzum görmüyordu. Yalnız ay 
başlannda amcasından para geldikçe: 

Küfretmeden kendisine bef para bile 
veremiyeceklerin.i ktsaca ona zılattıJar 

( Lutfen Myfayı ç'virinit) 
---------
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nacak, hükmedeceksiniz. Orada. hay
ranlrğı, krskançlrk ve arzu)'u celbede
cek, orada muhteşem ve güzel bir muhi· 
tin kraliçesi olacı.ksınız .. Oh! Yalvan· 
:-ım size, benimle samimiyetle, kalbini. 
zin bütün samimiyetiyle konuıun; çün
kü ben de size bütün kalbimle hitap e
diyorum .. Bunu siz!? söylemeliyim? Bu· 
nu hala ke.>lctmediniz mi? Beni sizin 
köleniz hallne getiren bu kelimeyi ta· 
lıiffuı: etmek lazım mı'! Şu halde, sizi 
seviyorum .. 

Jan gözlerini kapadr .. 
Göğsü titredi .. 
Lüi onun belini ;ki koliyle sararc.k 

tekrarladı: 

- Sizi seviyoru.~ .. Ya siz?. Söyle. 
Yin ! .. AhJ. Merhamet edin, söyleyin! .. 
Söyleyin yaş:ıyay1m mr, yoksa öleyim 
mi?. 

Heyhat, gene 0 7.anıanki sefihlerin 
''beylik,, teshir edici cümlelerinden 
biri. 

Fakat bu ölmek kelimesi J C)l'lln üze
rinde ~yanı hayret bir tesir icra etti. 

Genç kadın sarardı ve başını J .. Uinin 
0_muzu Üzerine düşürdü. Kapalı göılc· 
rındcn birer birer göz yaşları döküldü .. 
.. - Ah! Kralım! diye kekeledi. sizin 
olmenize mani olma.le için ancak bcmim 

aşkım lazımsa .. Şu halde, yaşayın .. Çün· 
kü Tanrı şahidimdir ki sizi seviyorum! 
Ne zamandanberi?. Bunu bilmiyorum .. 
Oyle zannediyorum ki, siıi her zaman 
danberi seviyorum.. Bilseydiniz, siz 
hastô'ılandığınrz zaman. bütün Parie 
ağladığı zaman ben nasıl ağlamıştım !.. 
Dizlerimi kifüelerin döşemt-lerine daya. 
Yarak ne kadar du:ı ettii:fimi bilse"d:~ 

• b J 

n.ı.z !.. Ah! Size her ~eyi söyleyemem. 
Çunkü hissediyorum ki. düsünclüği~m 
sevleri size if;ı:Je edemem .. Fakat kal
bimin çarptrğrnı hiıo:settiği:ıı aıı·Jı:ın iti· 
hare,., sir. ruhumun l'>akimisini7-.. • Me:e 
Hl .. Beni görmüş olduğunuz bu ormana 
gittiğim zamanlar .. Kaç defa, o~manın 

de:ri:ılıklerindcn, sızın av borulannıı:ı 
dinledim! Kaç tlefa, sizin geçeçeğinizi 

ümit ettim! O zaman, takip edilen ge. 
yik olmak istedim.. Çılgın düşüne.eler 

içinde bunalıyordum! Bazan, ıizin 
Fransa kralı olmadığınızı, bir gün beni 
yolda bulacağınızı, kolhmnıza alıp her· 
kesten uzak bir yeı-e veya ormandaki 
tenha bir binay götüreceğinizi ve ora· 
da biribirimi.ı:e perestiş ederek ömürü· 
rnüıün sonuna kadar mes'ut yaşay'8Ca
ğrmn:ı diltünüyordcm ! .. 

Bu defa ruhunun derinliklerine ka. 
dar müteheyyiç olan Lüi bağırdı: 

- Sevgili melek! Sizin düşünceleri·. 
nizin tahakkuk etmesini istiyorum 1 Er· 
mitaj ormanında. ~izin güze1liğin1ze 

layık bir saray yııptıraçağ:m 1 
- Ah! Hayır!.. ~araya lüzum yok!. 

Sir ! Sir ! .. Beni affedin .. Sizi sizin için 
seviyorum .. Benim sevdiğim sizsiniz .. 
Geriye kala~ şeyler bana deh~et veri
yor .• Eğlenceler, haşmet, zafer, kudret .. 
Aşkın önünde bunların ne ehemmiyeti 
olabilir ..... 

- Aşk 1.. Demek :.rtrk hakiki aşkı m.
nıyacağrm ! .. 

Çehre~i sapsan kesilen. heyecanı son 
haddini bulan Lui, janı biraz daha sar. 
dr: şimdi genç kadın gözlerini açmıştı .. 
Artık güneşe. bakm<·~a cesaret e~iyor
du. ikisi de ürperiyorlaroı. 

D·ıdakl:ın yavaş yava'j yekdiğerine 
yaklaşıyor. yekdiğerini arıyordu .. Vek
cliğerine dokundu ve birleıti.. 

Yandaki eğlence !alonunida, kem"t1 • 
larla harplar son derece tatlı bir hava 

çalıyorlardı. 

Franııa lcr~rnın. LUinin busesi.. ilk 
~sk busesi :.Jtrnda, Jan bir ölü gibi sa

rardı ... 

T..lıi ürpererek: 
- Sana perestiş ediyorum! .• 
Diye mnldandı ve genç kadrn ayni 

tatlı tavırlı• mukabele etti: 
- Sizi seviyorum . Bütün ruhumla ... 

Ah! Bütiin ınevcudiyetimle seviyorum. 
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ktndiniz hiç bir zaman sevmediniz! de· 
di. 

Sen • Jermen gülümsedi .. Daha mü. 
eaair bir ciddiyetle : 

- Atk dediğiniz şey nedir? dedi .. 
Beni dinleyin. Belki beni anlarsınız. 

çünkü siz, tesadüf ettiğim ruh ve kalb
Jerin en ilicenaplarından birisine ma-

Jiksiniz.. İnsanlarda aşk. heyeti umu. 
miyesiyle, hodkamlığın bir ıeklidir. Bir 
erkek bir kadını seviyor, Bu demektir 

ki. o erkek, o kadını arzu ediyor: ona 
malik olmak istiyor: bu kadının mu· 
hakkak kendisine ait olmasını istiyor; 

hatk'ısrnın olmaıına tahammül edemiyor. 
Eğer bu kadın bir fahiıeyse. onu bir 
heykel, her hangi bir lük• eıyası gibi, 
satın a.1.ıyor. Eğer bu ka.:iın namusluysa, 
o zaman ona, arzuıiyle. kendisine ait 
olm,111 lazım geldiğini isbat etmeğe ça
lrfıyor. HWisa .onu ele geçirmeğe ça
lışıyor. Bu, eski bar:barhrın usuliyle 
bir istila eaeridir. tsbatı da §U ki, arzu 
edilen kadın kendisini hiç kimseye ram. 
etmezse, erkeğin aıık ve ıstırabı c:.:zalır 

ve hemen hemen kaybolur. Kısl:ançhk 
denilen ıey, bu hususi hodgamhğın öf· 
kesinden ba§ka bir şey değildir. Bina
en~eyh ,insan sevdiğini iddia ederken. 
bilhassa kendi temellük ve muvaffakı-

yetinin İftihasınr tatmin etmcği düşü· 
nür .. Sevmek. arzu etmek .iemektir. Me· 

seli bu eııyayr arzu ediyorum 1 Bronzu. 
mermeri veya kadını.. Bunu yalnız 

kendim fçin istiyorum. O zaman onu 
sevdiğimi iddia ediyorum f Ne acına
cak·bir feyf .. 

D'Assas: 

- Ab !.. diye mmld<adr, aı;kın başka 
bir şekli mi var?. 

- Evet .. Atk mevcuttur ve bu haki· 
ki aık Golkond (bugünkü Haydara. 
had) ın lıütiln servetlerin'tle:ı daha kıy
metlidir. Bu a§kr pelc az insan hisseder. 
Seven bir erkeğe olduğu gibi, sevilmeğe 
layık bir kadına da tesadüf etmek çok 
mütküJdür. Fııkat bu vardır!. 

Şövalye, beliren hakikatlerin tevlit 
ettiği derin ve hUrmetk&r bir hayretl~ 
sordu: 

- Peki bu mevzuu bahsettiginiz aık 
nedir? • 

Kont, hep ayni tavırla devam etti: 
- Aşk, fedakarlığın en mükemmel 

şeklidir, yani basit insanların eıtk tea
miye ettikleri hudgamhğın tamamiyJe 
aksi.. Bir k~ını sevmek, kendinin de
ğil. fakat ancak bu kadının saadetini 
cı:ondan temenni etmektir. Beni anlıyor 
musunuz?. 

D'Asaas ürpererek cevap verdi: 
-Evet .. Öyle zannediyorum ki anlı· 

yorum, 

- Bir kadını seviyorum. Bu cilmle, 
aynen JU demektir: Eğer bu kadın be. 
ni candan çağırırsa, bütün tehlikeleri 
ve hatta ölümü istihkar ederek, aema
lt:trr ve arzr titreterek. onun saadetini 
tenıine çalrşmm .. Fakat bu kadm ben· 
den uzaklaşırsa .. sempatisi batkaerna 
giderse., 

Şövalye titriycrek sordu: 
- O zaman? 
- 0' zaman, onu sevdiğim için.. O. 

nun sa~etini ktndime en büyük gaye 
edindiğim için .. Onunla tercih ettiği er
kek arasına bir mini ıeklinde dikilmek 
şöyle dursun.. Ona vermek iddiasında 
bulunduğum saadeti bensiz bulduğa 

için memnun bile olurum .. 
- Korkunç bir nazariye! ... 

- Korkunç diyorsunuz, çGnkü ıaf 
fedaklrlık ve sadakatin, mükafat bek. 
lemiyen ferağatmefıin sonsuz güzellik 
ve zevkini tadamadıruz .. Cinayet auu
su tevlit eden kıskroçlıktan sonu da, in· 
tihar ıhtiycı hissettiren ümitsizliğe vı
rınerya kadar. aşkın bütiin şeklllerini 

tadmrş olan ben size bunu tekrar ediyo
rum: Hakiki aık. zevkli qk bL!dur ! .. 

D'Assas, hillyalr ve mahzun bir hat. 
de, ıstırabın; yavaı yıvaı dindiren ve 
teskin eden Sen • Jennen'in aörlerini 
dinliyordu. 
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Ruhi Başaran: 
U:ı:nncn 'nlYn uzun hoylııı;nnur.. ınınyecc 

ortasını:ı:. Gencisniz. Fnnlsiniz. Bir işj iyl 
ve. munlnznm ynpmnk için çalışı rsınız. Bu 
hususta irndcnh: sabrınız çok iyidir. Bir 
~n zor ve yorctı olmnsı sizi korkulınnz. 
Dikaktiniz de iyidir. Ynlnı:ı: bir şey lınk· 
kında hüküm vcnncklc nccle eder~ c\·vc. 
lı'ı hilkmünüzil verir, sonra tetkike girişir
siniz. Bunu, pek bc~enmcğe imkôn yok
tur. Haıicl tesirlere kapılmıığn ve naı::ırı 
ilikaU calip lınrekcUerdc bulunmnğn temu
yfilünilz mc:\'cultur. Bk yab ı.mcı dil lle 
meşgul oldunuz mu ? 

-651-

Ti. 1~. Moda: 
Fazla hassa!! ''C asabi görünüyorsunuz. 

D:ünuı mı bö3 lesiniz? Yoksa mür.:ıcnnlınızı 
asabbi b ir zamanınızda mı yaptınız. Bunu 

Aynca; bu defa ganazlara da küfretmesi 
icap edeceğini ilave olarak söy:lediler •. 

Şpatina ar.kadaşlarmm bu arzusunu 
yapmaktan istinkaf etti. Arkadaşları 

masanın üstüne beş kron koydular .. Ve 
bütün gü!ileriyle onu kandxrmağa ça
lqtılar. 

F~kat Şpatina, inat etti: 
- Yahu, ldedi, siz de çok insafsızsı

nız!. Küferedresm yarın muhalCkak im· 
tilianda dönerim.. Gelin bugünltiK: bu 
sevdadan vazgeçin!.. Etmeyin, eyle
meyin! .. Be!l, dini bütün bir hıristiyan 
olmam itibariyle bunu yapmamalıyım .. 
ve yapmıyacağmı ela ... 

:Arkadaştan masanın Uzerlne beş 

kron daha koydular .• Ş")'ct papazlara 
küfreder ve sarhot Dismas'ı metheder. 
se kendisine on kron vereceklerini söy
lediler .. 

Şpatina gene dayaıtdt: 
- Mademki öyle, lien de kiliseye gi-

nnlamnk Io:in dl~cr ynıılnrınızn ihtiyacım 
vardır. Yaşınıı 30-35 dir. Boyunuz ortanın 
üslün<lcdir. 
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Ankara .l\lobmot Kutal: 
Size gazetemizde hangi numara i

le hitap edltmek iktiza ottiğlni, eol 
ellnizle yazınızı, dirseğinizden bile
ğinize kadar mesafeyi (santim ola· 
rak), bir elinizin k~ğıt Uzertndekl 
resmini gijnderinJz. Bir: de mlltelld
dlt lmzalarmızda:n. hangilerini hangi 
şc.rnltte Yeya: nerede kullandığrn1zı 
ela yazmamzı rica ederim. 
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Pangaltı Z. B: 
Boy.ırnuz uzunca. bünyeniz orta

dır. Gençsiniz. Jfoyccanlı şeylere me
rakrnız ,.c a!Akanız Yardır. !şten yıl
maz.•Hnız. Zor Ye alışmadığınız işleri 

diyorum, dedi, AUah hepinizin 
nı vcr&inl .. 

Arkadaşları onu kiliseye kadar ıö· 

türmeği teklif ettiler. Şpatina; üellri ar• 
kad~ış"larını yolôa in!afa getirir. ümidiyle 

öu teklifi seve seve kabul etti. Fakat 
"zmdıklar, da inat ettiler. Küfürsüz pa. 

ra vermediler. Onu kilisey~ kadar teşyi 
ederek. duasını, bitirinciye kadar kapı· 
mn önünde beklediler. 

Şptltinanın duaaı epey uzun sürdili 
Dışım çıktıüı zaman arkadaflan, bira
haneye gitmek istediklerini ~yet. arz:u 

cder.se kendisinin onlarla gdebileceğini1 
fakat muhakkak aurtte hi!i olmazsa bitı 

'defa olsun küfretmesi l&zrm geldiğini, 
türmeği,m,-,. liHOfüıüaıebdül s sssv 
ona: bildirdiler •• 

Fakat Şpatina sözünde sebat etti. DL 
ni bütün bir hrristiyan olaratc kaldı. Ar
kadc'}lnrım bir hayli kalayladcktan son-

Cevaplan veren 

Profesör Sane k 
OrafoioJI ve Grafomelrl 

mUtehaaaıat 

de muvaffakiyeUe bitirmek husu
sunda gayretli ve dika.ktı~sinlz. Yal
nız acelectslniz. tetedlğlniz bir şeyin 
çok çaöuk olmaması sızı çok sıkar. 
Her işe göm kullanılaca.lLyolu ve va 
artay,ı en-elden dUşJıntır. ve ~er.si
niz. aZman zaman lilll~a Alemine, ka 
!anızın yarattttı:mutilte ıtendhıizt 
ter.ıtetnıek. Uitiyacınızdir. Zeki ve i
yi kalnliBfniz. Z!Hninfzi yoran bir 
mesele -.ar. 

-60,ı

Anıtam. D:S.l!:: 
Yaşınız 20-30 dur. Bilnyenlz orta

mn UstUttdedfr.. Blln)".enJzi hakkile 
teabit edemedim. Fazla inatçı ve oı. 
diıltça.ı da m11tiallfacı görilntlyorsu
nuz. ııatlzanız da ı:ıek kuuetll gö• 
rtlnmUyor. Bu şerait altında dalia 
nar.mal bt~ ıtar.aıtter, sizin tein ltA'rlt 
ve normal y,oli:lur. Fi!z!a merham~ 
irade zaa'f.ina d81Alet eder. Bunu da 
dalma linttrlamallsmız; 

ra evine ıeldi. Bütün gün ve bütün ge· 
ce imtiliana hazırlandı. Uykusunda da 
yüksek sesle: "Ben dini l>üttin bir hırlı· 
tiyanıml . ., diye öağırdr. 

Ertesi &Un öğleye doğru kıpkırmızr 
bir halde liemtelirilerinin yemek yediği 
loltantaya girdi. "Zındık., arJracfaşlan • 
na d6nerck: 

- Hey çocuklar, diye bağırdı, ben 
timdi artik i9tcdiğini% kadar küfrcdehi· 
lirim. İmtihanı verernddim: döndüm ..• 
Bugünden itibaren ben de "%Jlldik,, ol
dum .. 

Bu sözlerden ıonra yakası: açılmadık 
küfürlere batfodr. Mukaddes lfüdiği 

ner ıeye ve hcrlte!e küfretti. Sarhoı 
Dismaı'r göklere çtk:ardr. Ayın birinden 
sonra da papas amcasının paralariyle 
din aleyhtarı bir mecmuaya, yani ".ı.ın
dıklar,, m mecmuasına acone oldu. 

Rusçadan çeviren : 
Ferah FERRUH 
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anlatırken başka bir hedefi de yoktu. 
Şövalye, Sen - Jermenin söylemi.§ 

olduğu vecbile, halHkaten alicenap bir 
nıha ve kallıe malikti. 
Yavaş yavaş, kendisini Janm &aa· 

ldetine hasretmenin, çarelerini dütün· 
meye çaşlamıştı. intihar dü~ünccsi, ted· 
rict bir gekllde, kafasından uzaklqryor. 
du. Hep ayni derece de ıstırap çekiyor
du. Fakat artık kontun bu sözlerindeki 
hakikati kabul ediyordu: 

- Tedavi edilemiyecek bir tek şey 

vardır: ölüm! .. 
Ölinek, kendi ker..dini, artık Janr hiç 

görmemeğc mabkuın etmek ldeğil miy
di? Hatti fedakar aşk teorisi bir kenara 
bırakılsa bile, hatti, genç kadının kaıl
bini kazanmak istediği kabul edilse bi
le, intihar, artık niç bir telafi imle.ant 
brrakımyan son ve kat'i hezimet olmaz 
mıydı?. 

Kont dö Sen • jt'.rmen onun koluna 
girmiJ; onu dışanya sürüklemiş, ona 
tatlı bir tavırla hitap etmiş, uzun uZ'Un 
anlatmış ve nasihatlerde bulunmuştu 

ve nihayet, otelinin kapısı önünde on
dan ayrılırken, yaşayacağına, hayatına 
kıymıyacağma dair ondan aöz ~tı. 

Kont yalnız kalınca §Öyle du;tilndü: 
- Ehi tşte birisini ölümden kurtar-

1dım. iyi mi yapttm? Kafüı.;at mi igle
diın? Kimbilir? Fakat iyisi mi !U hazin 
fikirleri bırakalım ve gidip baloda kimin 
ınuzaff er olduğunu görelim ı. . 
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ILANI AŞK 

Betbaht D'Assas, istemiyerek perde· 
yi dilJürdüğü zaman, on beşinci Lw, 
küçük salonda, Janm ynnmda kalmıştı. 
Filhakika, Jcral, arzu ettiği kadınlar 

hakkında söylenebilecek şeylere pek u 
ehemmiyet verirdi. Maamafih, şunu da 
söylemek l~ımdır ki, kral hiç kimıeye 

kendi hu.zur':ln'Cfö, hoıtandrft kadınlarla 
alay edilmesine ve aleyhlerinde dediko. 
dular yaptlmasma iat'iyyen müsaade 
etmez ve onları bir nevi kaliramanca 
mertlikle ve §iddetle müdam edC't"di. 

Jan ise, bilakis, Kendisini LGiyle yal. 
nız görünce, bir deh1et hareketi yaptr. 

- Sir, diye mın!dandı. yalvarırım 

size, hiç olmana perdeyi kaldırmama 
müsaade edin .. 

Kr.ıl: 

- Fakat niçin, güzel melek? diye 
sordu •. Yoksa ıiZdcn Jiiphe etmek ce
sat"etinin gösterilebileceğini mi diiJü -
nüyorsunu.z?. Emin olun ki, sizinle bat 
ba~a kalmak arzusunu gösttmıiı ol. 
mama hiç. kimse hayret edcmcr. Ve bi
risi buna hayret ede~e, ıize yemin c· 
derim ki, bu size dokunmryacakttr. Ba· 
na muhafaza etmek emrini vermi§ oldu. 
ğunuz bu mendil, kalbime, sizin ıöhre-
tiniZ'den daha yakın değildir .. 

Kral, içinde aJktan ziyade, kadına 
katır nezaket" arzusu ifad"i okunan 
bu cümleyi söylerken, Jamn elinden 
tuttu ve onu bir kanapeyc kadar götü
rerek, oraya oturttu. 

Jan ~llgı:ı bir halde kekeledi: 
- Sir, kralın kaqrsında oturmak!.. 

Majesteleri unutuycrlM ki .. 
On beıinci Lüi, genç kadmm yanına 

yer1eıerek: 

- Canım ded~ bo§ mera.ainı kaidele· 
rinin ne ehemmiyeti v<:trdn;. Burada, 
majeste ve kral yok. tadeee, nilıayet ıizi 
yakından görebildiği ve bu kadar arzu 
ettiği h!disenin tahakkukundan dolayı 

11on derece memnun ve mesrur olan bir 
pc:eıti!klrmız var. 

Jan. ruhunun saıf ve kuYVetli L-r.ant 
içinde bağırdı: 

- Demek doğru!.. Beni gôrmeği ar
zu etmiştiniz l •. 

- Evet t •• Size yemin ederim ki, sizi 
Ennitaj ormanmda gördüğüm günden· 
beri, ideta mektepli bir lpbm.. ou,a
nüyorum, içimi çekiyorum ve Tanrı be· 

"""--'----------------------------------------------------------------ni affetsm, şiir bile yazıyorum ve bu
nun için sizin nazarınızda. gülünç gö
rünebilirim.. 

- Ohl .. Sir ! .. Siz Kral! .• 
Heyocan içinde soluyeın Jan, bu tıöz. 

lem, ateıia, kat'i bir kanaatle söylemi§, 
adeta isyan etmiıti. Onun nazarında, 

majeste gülilnç mcvkie düJmezdi ! 
On bcJinci Liü, görünmiyecek dere· 

cede hafif bir hareketle omuzlannr silk
ti ve şöyle dü§i.indü : 

- Gene Sir 1 Gene kral 1 Bu anda 
mevzuu bahsoliın hiç tc bu değildir 1 

Jan hiç bir §ey görmüyordu. Adeta 
gözleri kamaşmııtı. HUlyalarmda bile 
ancak besleyebildigi bu rüya, demek 
böyle lblaylrkla tahi)}(kuk edecekti! . 

Evet! Yanında oturmut olduğu halde 
elini tutan ve ona tatlı bir tavırla iHlnı 
aşk eden Fransa kralıydı! .• 

Genç k<Jdtmn dudaklarında bir vccd 
ve istiğrak tebessümü dolaJıyordu. 

Kalbini talxran kuvvetli sevincini ve 
saadetini gizlemeği hiçte düşünmüyor

<iu. 
Ve bu haliyle o, cidden sevimliydi ... 
Onun jestlerinden her birinde beli. 

ren bu aşk ifadesinin saflık ve güzelli
ğini anlamak için bir pir, bir san'atkar 
veya bir a1ık ruhuna malik olmak la
zımdı .. 

Heyhat! On beşinci LUi bir sefihten 
başka bir şey değildi 1. 

O bu saf ve harikulade güzel mahlük
ta. sekiz gün eğleneceği .. sonra ba~ka 

oyunlara geçeceği bir oyuncaktan ba~· 

ka bir şey göremiyordu!. 
Bu küçük kızın, onun üzerinde bir 

tesir. bir nüfuz icra edebileceğini dü. 
§İ..~:nekten çok uzaktı .. 

F k~t hakiki aşk, samiıni ihtiras, ya· 
vaş yavaş nüfuz, cczb ve teshir eden 
mukavemet edilmez hassalara w.a1iktir. 

On }). .. gfnci LQi her §eye rağmen, gör
düğü bu güzellikten müteheyyiç oldu. 
Eğer Jan, kralm mutad hissizliğini 

ve soğukluğunu bitseyldi, onun lbu he· l 

yecarunm, kendisi için şimdiden büyük 
bir zafer olduğunu anlardı. 

Fakat zavallı çocuk, LUinin hissiyatı
m tahlil etmek şöyle dursun, kendisi 
hislerini bile anlamak arzusunu ve 
ve kuvvetini bile kendisinde bulanır. 

yordu .. 
O, tıpkı, uzun müddet kafeste karan

lık içinde muhafaza edilmiş, 6onra bir· 
denbirc, güneşe karşı lnrakılmIJ küçük, 
güzel kuşlar gi:biy.di. 

Lrti, şüphesiz ondaki haleti ruhiyeyi 
anladı .. 

Çünkü, o zamana kadar dudaklann· 
da muhafaza ettiği tebessüm birdenbire 
zail oldu. 

Nazarları şayaladz .. 
İlk a§k buscsinc, saf ruhiyle kendi· 

sini tamamiyle terketmi§ gibi duran bu 
harikulade gUzeJ maşukaya doğru eğil. 
di ve devam etti: 

- Evet, sizi bu kadar güzel, bu ka
dar tatlı gördüğüm, zaı,: allı geyiği kur· 
tarmak için yalvaran sesinizi duyduğum 
andanberi yalnız sizi düşün'düm. Sizi 
tekrar görmek istedim.. V c gördüm.. 
Bana öyle geliyordu ki, size söyliyecel: 
bir çok şeylerim vardı. Ve §imdi, artık 
cesaret edemiyorum . . 

Genç kadın baıını eğmişti. 
Kirpiklerinin nrasından iki inci taneal 
gibi, il:i scndet yaşı sızdı. 

Kral hemen hemen dizleri Uzerine 
kaydı ve jan gibi küçük bir lcızın mu. 
hayyile!ine en büyük tesiri yapabilece
ğini düşündüğü ''beylik., 11tili alarak 
şöyle mınldandr: 

- Siz kralın kalbi üzerinde hükme
diyorsunuz .. Arzu ettiğiniz gün, saray 
üzerinde hükmedeceksiniz .. 

Fakat bu sökzlcr, onun beklediğinden 
bambaşka bir tesir yaptı. 

Jan ellerini lnırtaımağa çalqtt. 
- Sir, diye mmldandı, saraya git· 

meği arzu edemem, çünkU oraya gitsey· 
dim, orada .. 

Kral ateşin bir tavırla sözünü keati: 
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Binblr güçlükle 
yakalanan hayvan 
_.. ea,tarafı 7 incide 1 haTfanın yalvaran gözlerine ral-ı kavcaya hazırlaııdıtını anladım. teı 

verargı zararı dilşUnUyor. Ve karınca men yavrusu sırtından yavaş yavae takaya dökttım. Yerytıztınde salata 
Jarr ortadan kaldıran bu hayvanları lndlrlldl. lkl yerll. yavruyu evime hazırlayan hiçbir kadının mutpatın. 
mümkün olduğu kadar himaye edl- ka.dar götürmek vazlfeslle oradan da 0karınca yt7en .. tarafından zlya-
1or. ayrıldı. ret edUmet ıaadetine ııatl olmadıfı· 

Çok heyocanlı ve lkl saat süreu Şimdiye kadar l13ler iyi gltmlşU; nı aö7le'dtm. 
bir mUnakaşayı on dakikalık knıa fakat tşln en ıor kısmı yeni başlıya- Bir hatta sonra batka bir vaka 
bir sUkut takip etti. Sonra avcılardan caktı. Anneyi salıvermeden evvel olda. Bir attam semin katında otur
birl homurdandı, gene on dakikalık hepimizin oradan uzakla9ması llzım mut ra410 dlnl17ordak. Hayvan bir
bir sUkQt oldu. Bu seıslzlik devam e- dı. Biz uzaklaştıktan sonra. onu na- denblre octaıım pencerelerinden bl
derken yerliler mütemadiyen pipo sıl bırakabilirdik? Aksi gibi kanD· rtılnln lSnllnde görtlndtL Blvrlılnek· 
fçiyorlardı. Onlar boyuna konuşup ca yiyenler uzun müddet ve gayet Jerden kartalmak tein J>flDcerelere 
~~rdukta ben sabırsızlanıyordum. hızlı koıarlar. tel ıermltUk. Tele saldırdı ve kuv-
ne ğer tar!"ftan . ise binlerce ılvrlsl· Yerli delikanlının cesareti Yetil penceterlle parcalayarak ıceri 

k ellerımt yUzUmll, hattA çorap- Kendislle uyuştuğum ihtiyar a•· girdi. Derhal toprağı eşelemeğe ve 
)ar1rnın dışından bacaklarımı sokup cU 
duruyorlardr. cı burada bir zekA eseri göster . dfllnt uzatarak karıncaları yakala-

( Uzun bir değneğin ucuna sağlam bir 1 b ı d K dovunca geldi ht yar 8\'Cı kendı"ne au··veniyor b 0 ma a at a 1• arnı " • . . ,.. bıçak ağlamağı teklif etti. ene il yoldan çektllp gitti. o vakit hay • 
.. Bırdenbıre ihtiyar btr avcı ıseslnl bir yerli, hayvanın durduğu ağaçın ,-anı ka!ese koymak zamanı geldlll· 
~ kseıttl: ateşe tükUrdü ve birıblrl Ustu ne cıkıp bekliyecektt. BUtUn av- ne hükmettim. 

kasına tamam on iki kelime s1'y- cıların tytce uzaklaştıklarını görUD· Ertesi gUn dtllgerl ça~ırdım. Sağ. 
~eudt. H~rkes, hayretler tceristndo ce, bıçağı yukarıdan uzatarak ha7. lam Ye kapısı parmaklıklı bir metre 

tecrilbell avcıyı dlnliy9rdu. lhtt.. vanın ballarını kesecekti. lkA.bı bO""';klUğUnde bir kafes yap. 
Yarın fikri şuydu: Eğer yavrusunu Birçok delikanlılar bu işi yap. m Jt Jl .. dl 
sırtında t bi "k 1 k 1 1 Jt UllU 1 k d a masını suy e m. aşıyan r arınca y yen,, ma ç n gun o ara mey ana • Uç haftada hayvana verdiğimiz ka-
~ivardan aececek olursa içlerinden tıldılar. tçlertnden tok sağlam blrl· rınca miktarını yavaf yavaş azaıt-

erhangl birinin hayvana bir ke- sini 1ecttm. Av bıçağımı ona verdim. tık bu suretle en ıevdlği gıdadan 
=~~tk~~arak yaralamadan tutması Dellkanlı bu bıçağı uzun ve sağlam ma'hrum kalmağa alışmış oldu. GUn
taca bağ~:~ıi'u~~~akna hbalryva'!.'!ıbdlar aa: bir kamışın ucuna bağladı. Sonra a- lOk gıdası attı Jltre snt bir parça kıy 
nanın srrtınd ...,. ...... taca tırmandı. Bu srrada. 7&fa olan ma ve bir iki yumurtadan ibaretti. 
4 an yavruyu alır Ye ora· bllttın yerlfler uzakta btr toz bulutu Hayvanı bu suretle ahştırmağa ın-
•~:z::ı!aşır. içerisinde kaybolmuşlardı. ihtiyar zum vardı. Zira fngntereye daner-

&ibl el a cok mükemmel bir fikir avcı ve b~ atlı idik. Fakat buna ten beş hafta denizde kalacaktık . 
.., 1 g dl. Bu fikrin tahakkukuna ratmeıı •akanın ıon eahnealnden 'il• Be• hatta 1,.ertıslnde bu koca mahl~· 
"a nız bir mani vardı· Hayvanı ya zakça durma- tercih ettik ~ .., 
kalnd k b ğ • • .,. • kun karnını doyurmak için lA.zım o-
tUrdUkr 'Buatüladbık, yavruyu aldık gö. Son adam ufukta kaybolunca a- lan mltyontarca kanncayı nereden 

. · n unlar mumklln ve faç Uzerhtdekl delikanlıya işaret 
guzel te1ıer. Fakat yavruıunun alın· verdim. Bıçak yaYaş yavaş indi ve bulacaktıkT 
nıaeından ana kızacak. Öfkeden deli blrkaQ dakika içerisinde hayvanı ta- Nihayet hareket gOntı reldl. Hay
gibt bir hal atacak olan bu hayvanı mamen tutan bütün bağlan l:estl. Tanın Paraguyay hudutlanndan dı· 
1?n.:adan nasıl bırakacatız? Bağları Vazifesi bitince delikanlı ucu bıçak· tan çıkabllecetı hakkında ılraat ve
tözulUr çözülmez uıertmtze saldırını- ıl değneğini yukarıya cekU. kA.letlnden müsaade aldık. Hastalık
racak mı? Hayvan btrk~ dakika daha hare- lardan salim oldufuna dair baytara 

İhtiynr avcı bu vazifeyi kendisine ketstz durdu. Sonra ıerbest oldu- rapor cıkarttrk. Ziraat vekAlettnln 
•ermemi benden rica etti; derhal l· ğunu anladı. Blr sıcrayışta ayağa vesikası fnglltere ve Arjantin seflr· 
te baotayacaktı. Yalnız Ucret olarak kalktı. Bir dakika gUçlllkle tenefftll lerlne vlse ettirdik. Sekiz hamal, 
bir at, bir tüfek bir yeni clblnllk, ederek durdu. Sonra bitin tahminle hayYanın kafesini bir kamyona )1lk· 
bir devekuşnnu plşfrmeğe kA.fl gele- rln hllAfına olarak bize sırtını dön· Jetti. Hayvan kafeslle beral-er aşalı 
cek büyUklllkte koca bir kazan tstl- dil ve arkasına bakmadan uzaklaştı. yutan lkl yUz klto ağırlığında idl. 1 
yordu. Bu lıtedtfl terlerin çok fazla cıvardaJı:l ormanda ta7boldu. LUzu- Rlyo Paraguvay frmafım bir feribot 
olduğunu anlattım. Yarım saat su- mu kadar bekledikten sonra ağaç. la geQtik. Sonra o gttnnn akşamı A
ren yent bir pazarlıktan sonra istek- takl adam aşa~ı indi. Bu Takanın sanslona yetiştik. Hayvanın sıhhati 
lerinl makul bir hadde indirdi. Ben hatırur olan ev bıçatrmt kendisine 
de kendisine lce.p eden talimatı nr- hediye ettltım zaman fevkalAde se-
dlm. vlDdt • 

...!'&aa- tto Jaaft& IhUJ'&I' aeıctii ••· a.tm• .. naa. laapum 1Mre4e 
lada çıkmadı. Dördllnetl hafta ıcert- oldutunu sordum, karım, 
alncl bir gtın penceremden bakar- mutfa~a sakladığını söyledi. Blnbir 
ken bir toz bulutu gördUm. Bulutun ihtiyatla mutfak kapısını açtım. Mut 
loerlsinclen yerliyi sezer glbl oldum. pağımız toprak döşeli idi. Hayvan 
Adam koşuyordu. Bir Amerika yer- burada istediği gibi yaşamağa b&f
~&lntn koşması çok nadir blr şeydir. lamı~tı bile ... Karınca yakalamak 1-

nun blıhn e'fe doğru koştuğunu çln toprağı kazıp duruyordu. Mat
lörUnce ldeta meraklandım. Haber- pak zemtnl obtls tanelerile dellk de.. 
~· nefes neteae kapıya kadar geldi. ,ık olmut btr harp meydanının mln-
ıckıra hı~kıra, kementle bir "ka· 7at1ırtıne benıiyordu. 

rınca Yiyen,. yakaladıklarını hayva- Yanuyu sırtının tüylerinden 1aka 
ıun Yavrusunu ısrrtında taşıdığını ve tadım. Belinden sa~lam bir sırıma 
~vcrnın imdat kuvveti lstedlltnJ aöY• ıeclrttlm. Dıoarı c;ıkararak,evlmiıln 
odt. Ona mUmkun oldutu kadar IU· )'&nındakl blr portakal atacına bal· 

ratt\ köyo gidip kö7lUlerl toplaya. ladım. tik gUn çok sıkılmıt görUııdG .. 
~ak bananın yakalandıl1 yere gö- Ara sıra pençelerini oıkardı. 
ı:!rmesı emrini verdim.Ben de ata bl Bir hafta içerisinde inek sOdUne 
börek oraya dotru yollandım. Zira alıştı. Btldtl 15 puı uzunıutnndakt 

Yle bir nıanıara11 kagırmak iste- dtuyle bir kedi gibi. fakat COk bece-
!n lyordun:ı, rlkılı olarak 7ahyordu. Yanm litre 

Köyden gelen yerlllerle ayni ıa- sQt içebilmek için bir saat utraşıyor
nıanda, hayvanın yakalandığı yere du. Hayvanı alıştırmak için yorul
~ettottm . Gelenler, on illi kadar ıor madan Ye eabrımı ttıketmeden ta-
10.ı dellkanıı, blrlı:ao tbUyar malla- mam 110 &J oaırttım. tto &J IOar& lı&J 

~.1\ ~oCuktarını sırtlarında taşıyan yan tıpkı bir köpek gtbl evin etra. 
~ r 

1
ac; gene; kadın, batıra çatıra ko- fında dolatı10rdu. 

tan llr snrn çocuk. bir taç ta köpek· 'fehlllcell bir dost! 
en ibaretti. Bununla beraber ona faıla hllrrl· 
\na "karınca yiyen" in Ufkeıi 1et vermek dotru olamuclı. ÇQDkll 
Gördllğ\lm manzara ıu1du: Avcı. 0111amak arzusu )1lz1lnden basan ta

~ururıa, ihtiyar bir kısrata blnmlt- katarını katn neticeler verebilecek 
: Kemendln ucu etere batlı idi. kadar ileri götürüyordu. Meeel& ba

Kırak kulaklarını dlkmlt. arkuma ıan lkl ayak llserlnde dikiliyor ve 
•ıt ııt clbnUp bakl)'ordu. Arka a1ak an ayalllarlle ıotmtsdeıı blrlılnl ta
!~rrua. kement ceomtt olan kocaman eaklamak l1U1orclu. Her btrl Oçer 

kannca Jlyen,. cörfllll)'or, debele· puı uıunluA'unda tırnaklan olan bu 
Dip duruyordu. Durup dinlenmeden ayaklann ok9aması hiç de hot blr 
htıcum ediyor, kurtulam1t71nca yeni- .. Y deftıcU. Böyle bir dostluktan sa
den haykırıyordu. Yavrusu kendllltni tınmak daha doğru olurdu. 
hekUyen. tehlikeden haberel.z, anne· Bir aktam odamda radyo dinliyor 
sinin sırtında, etrafa ha7raıı hayran dam. Karım mutpakta ev lşlerlle 
bakınarak dolaşıyordu. met1nldtı. Bir aralık radyo gllrtıltUstt 

Yerlilerden. btrl, ana "kannca yt. aruından blrlılnln bent adımla oa
:ren,,tn tareısrna dtktldl. Bolu adı- tırdıtınr lt!tUm. Seı mutpaktan ce
:ııı verdltlert lı:emende benzıren bir Uyordu. 
aleti bqıaın Uzertnden çe'firmete Kottum, mutpata gtrdtm. Kanm 
başladı. Bolaıın havada halkalar ya. masaıun Qzertnde marullar ve 10van
~arak dönen sıralan yakalanan lar arasında çHmelmı, duruyordu. 
t and anın heyecanını blrkat daha art "Karınca yiyen,. arka ayakları Uze-
ır ı. Arta ayaklan Uzerlne cömeı. rinde dlkllmlt, ön ayaklarlle kan

mek, bra alarak ileriye atılmak llte· mın elblaelertne sanlmak lıUyordu. 
~t. Avcı, kısratı hareket ettirerek .Hayvan Uç ay lçerlılnde masaya 78· 

emendtn ipini serdi. "Kannca 71. tııecelı: kadar bUyUmüfttl. Karım ta· 
Yen,. sarsıldı, muvazenesini kaybet. mam yirmi dakikadır bu vaziyette 
ti. Fakat buna rağmen tekrar dört duruyordu. Vaziyet hayli ıarlptl. Gll 
ayak tııerlne kalkablldl. ttte tam bu ıuttımtın karımı bOsbtıttın ıtnlrlendl
sırada sene 7erll Boluı aahYerdl. rec@tiDI, aramnda usun bir mtlnaka. 
Sırunıar bir llhıa ıcertılnde hayva. ta. hatta bir kavra olacatmı btldl
nnı ÖU &raklanrıa l&nldı. li&Y'ft.ıı tftn halde g11lmekteD kOndimi &la
artılıc tamamlle hlOblr $&)' yapamıya. madım. Hayvana. dolu bir ltlt ki.sesi 
ca.k halde yere dtışttı. On tkt kadar .-nster,,tm. Bu suretle maPadan U· 
Yerıt haTYanın tızerlne tıtuştll. Bir ıalt1aştı. 
dakika toerııı.tnde hayvan t1ıce bft•· Karım hnnı'htn Aonra mntn.-lf ka. 
landı .,. tek ayafını bile kımıldat- pmını kllttllyerek çalıp.bllece
nıası lm kA.nsız bir hale girdi. Sonra tını eöyledllt v&klt oaaa bir 

11 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan bqka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bbı tralık 

ikramiyeler nrdır. 

yerinde ldl. Boenos Ayrese giden en 1 Uç gUn devam etti. Oradan Avlla Si· 
bGyük vapura bindirdik. Bu seyahat tar gemlslle lnglltereye geldik... · 

• 
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·' • Otomatik 

Telef on santral.ı 
22 namarah oton.tik Dahili v~ Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. 1 •. Lenlngrad ( Krasnaya Zerya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek keyfiyette malze-· 
meden imal olunmuştur 

Mükemmel aarette montaj edihniıtir. 

Mekanizması feDkalade çalışmaktadır. 
Bi111ln talıımlle biTllkte satılmaktadır. 
Mufunl malum.ıt almak için: 

TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

Dokloı 
Hafız C'emaı 

ILOIUIAN llEllDI 

Dahiliye Müteh<.d .... 
Puard&D Dalka 11lnlerde GlledeD ... 

IUl (2,& tAll 9 J&) kadar ı.taobUlda DIYU 

Yaz geliyor ... 

KOSTÜM veya 

Pardesünüzü 
Şehrin en mütenevvi ve en 

mükemmel çeşltlerlne 
mallk buDunan 

Yalnız Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
B'1fllk elbise tkarctJıanesindcn tedarik ediniz 

-!i BAYANLARA mahsus ·- . .j : Mantoların envaı ve külliyetli miktarda 

f- l (,O C lJ H. kostümleri vardır 
:s 
E Rekabetsiz fiyatlar, yalnız Galat.ada 

EKS:5:LSVOR' da 
Bulacaksınız. 

ROMEN 
BLUZLARI JOIUDda (10t) Oumarab bWIWll Utıtne.IDdt ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiili 

bUt.alanm kabul eder. 8a1I. cumartell IGlı 
leıt atıab "9~12'" .. tJert bak1Jd tukara79 
mauuatur. u~ " .., telefcıa· En BüyQk 

Yaz Modasıdır. 
~ zeqİn renkli 
ipeklerle itltmmiım. 

Satış yeri: 
1 BeyoQtunda ~ 

ARLMAN 
F!ASA.JI 

Krep Romenden: 

580 kunıt 

Binnan ipeiindea: 

890 lrunıt 

l2l8ll ({qlılr t.elelOD! 21~ 

=m=-.maumıı• ımn-wımsE111111 .. 
01, Doktoru 

lvecati PAKŞi 
Haatalannı berıün sabah ... t 

10 dan aktam 19 a kadar kaha) eder. 
Salı n cuma aünleri .... t 14 ten 

18 • kadar puuızdır. 

1 Adres: Karaköy Tünel mqdam, I' 
Tersane caddesi bapnda No. 1/2 i 

aıannaarmııa wı 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastane1Ji clld ve zührevf hasta· 
lıklan müt.ehassm ... 

Pazardan maada herıün iSi.ieden sonra 
aut M ya kadar hastalarını kabul eder. 

Adres: Ankara caddesi CaRaJottu yokuıu 
k&şe başında numara '3 telefon: 23899 

GÜVEN 
AN.iTi 

. . .. 

TÜRKİYE İŞ BANKA51 

Türkiye Kızılay 
Cemiyetinden: 

30.000 metre kutil 
40.000 

" 
pazen 

İlimleri yukanda yazılı ilri kalem eıya ayn ayn veya birlikte l&trn ahn.a
caktır. Allk.ıdarlırm nümuneleri görmek ve ıeraiti anlamak ü.rere Yeni 
Postane kar}rsmda Kızılay hanmda 

Kızılay Deposu DlrektUrlllğllne 
Müracaatlan ve 8 Niaah 938 Cuma günü akpmına kadar teklif mektup

larını mczkilr Direktörlüğe tevdi etmeleri. 

UYKUSUZLUK 
asabi öksürükler asabi zayıflık 

baş va yarım baş agrısı 
B•f dinmesi b•rıınJlk, çarpınb ve sinirden Heri 

gelen bOIUn rahatsızhkları iyi eder 

...-Ekzema ve en muannit cllt yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMi 
kullanımı. Binlerce hastayı kurlanmşhr Eczanelerden iste 

Nafıa Vekaletinden: 
22 Niaan 938 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia. Vekaleti Mal~ 

eksiltme komisyonu odasında ceman 5100 lira muhammen bedelli 60 adet malı' 
nıU çadırm kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat teminal 
582.50 liradır . 

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı Ankara.da Nafia Vckileti .Malzeme .Mil
dürlüğilnden parasız olarak alınabilir. lsteklilerin teklif mektuplarmı tad 
matnameeine göre Vekiletten alınmış Malzeme müteahhitliği vesikası ile bir" 
likte ayni gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri li.zmıdır. (893) (1831) 

Asfalt kaplamalı şose inşası eksiltme llAnı 

Nafıa vekaletinden: 
1 - Ankara civarında Ankara • İstanbul yolunun 11 + 000 - 18 + 550 
kilometreleri arası ile Etimesğut yolu ve Dikmen yolun.:ian ayrılalı Harp 
Okulu iltisak yolu veÇubuk baırajı yolunun milntehasında yeniden yapı

lacak 400 ı metrelik yolun asfaltlı kaplama ve teferruatı inıaatı kapalı zarf 
ıuıulile münakasaya çıkanlmııtır. Bu yollann ketif bedeli cem'an "209.937,, 
lira ''79., kuruıtur. 
2 - Münakasa 18/ 4/ 938 tarihine müaadif pazartesi günü aut on altıda 
Nafıa Vekaletinde Şoae ve köprüler Reialiği Ekailtme Komiayonu odamı. 
da yapılacaktır. 
3 - Münakasa ıartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak ''525,, kuruı mu. 
kabilinde mezkitr Reislikten alınabilir. 
4 - Münakasaya girmek isteyenlerin "11.747,, liralık muvakkat teminat 
\'ermeleri ve V ekaletimizden alınını~ mütehabhitlik veıikaaiyle bu nisbet 
Vt ehemmiyetle asfalt yolu inpab yapmıı olduğu ve bu it için kifayet ede. 
bilecek makine ve teknik teıkilitı mevcut oldufuna dair Şose ve Köprüler 
idaresi Reisliğin.den alınmıı vesika ibru etmeleri llzımdır. İsteklilerin 

24CJO sayılı kanunun tarifatı dairesinde buırlayacaklan kapalı zarflarnıı 

ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon reislifine 
makbuı mulcabilinde vermeleri muktazi olup poı:tada olacak iecikmeler 
k3hul edilmez. (831) (1776) 


