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. rFıraoıısnz parDAmentosunda bftr feryat : 

Fransa felakete sürükleniyor, 
Bir mebus "memleket milli birliğe muhtaçtır; 

qa birleşeceğiz, qa malıvolacafız /,, diqor 

Pol 'Reytıo 

Blüm, kabinesirlin dUJ 
şeceğine kendisi de 

inanıyor 
Gazeteler ve ef ka'~ı umumiye ka

binenin istif asına 
muhakkak nazarile bakıyorlar 

Partıs, 7 (A.A.) - Mebusan mecli· ı met tarafından teklif edilen ve kam nın yeniden inşası ve ecnebt memle
ıinde ml.istakil cumhurlyetçilerln 11- btyola.rın kontrolune. mUncer. olacak ketlerde turizm lehinde propaganda. 
deri eski nazırlardan Pletrl, bir nu- olan tedbirleri tenkld etmlştır. için krediler tahsis edilmemiş olma· 
_::ıı~s~l!!11lş:!!":_!~!!!:!~ hllkfi· _ Pi~~ans;: tıca;et !enanmas!.:,__ _!!:_Deva::__,!2_!,nc_!!!_ 

-
O~p<§llfilyOD 0@l1F@l 
lb~y@lrrı rrıalm<e 

"ISpanYanın istikl8li için 
harbe devam edilecektir,, . . .. 

Altı bin' 
· .lspa1ıyol 
mültecisi 

Fransaya snç@D_lfi)a 
mak . lYlzeıre 
&ınuı <dl ut o aı ır <dl a 

<dlcO aş·ov~ır 
Lcrida, 7 (A.A.) ~ Havııs ajansı 

muhabirinden: 
Leridada ıükiın hüküm sürmekte. 

djr. Frankistler son muharebede ölenle
rin dcfni'ile meşguİ olmaktadırlar. Le
ridanın şarkından gelen • şiddetli top 

ıeıleri işitilmiştir . ' 
Bareelona, 6 (A.A.) - Negıin kabl· 

nesi, bUtfln Jspanyollara hitaben neşret· 
tlği bir beyannamede eıctfmle şöyle de

mektedir: narsel.omoı 1ıarnp olmuş .<ıoka1i.larmda 
HUkümetin kati ve mutlak karan, şiln- --------------·---------------

diye kadar misline tcsa.dUf edilmemi§ de
recede çirkin en tema.syonal yardrm sa.-

. Yesinde lspanyaya hUcum eden ve mem
leketi işgal eyliyenlerden Jspanya.nm 
kurtulmasına kadar lspanya istikllli için 

harbe devam eylemektir. 

Fransa yardım etmiyor 
Paris, 6 (A.A.) - "Pöti Parizien., ga-

zctcsi, lspanya hükumetinin kendisine 
yardım için diln Fransa ve lngiltere nez
dinde yaptığr teı.ıcıbbüsU mevzubahs ede-

rek Fransanın bir ademi mlidahole ta
ahhüdü ile bağlı bulunduğunu ve §imdi -
ye kadar takip ettiği hattı hareketi de
ğiştirmiy::ceği cevabını vermiş bulundu-

~ Devamı 12 int"lde 

çüırlkülfil lbürr 
Gil@l<dlü~<e 

lngiliz - ltalyan 
görüşmeleri 
Vakıa şark ve 
Akdeniz mesele

leri de konuşuluyor 
Londra, 7 (Husus!) - Romadan 

gelen haberlere göre, İngiliz - İtalyan 

müzakereleri iyi bir neticeye doğru 

ilerlemektdir. 
Romacla ltalyan Hariciy Nazırı Kont 

Çiano il İngiliz elçisi Pört Akdeniz va
ziyeti, İtalya imparatorluğunun tngU~ 
tere tarafından tanınması meselesini ko· 
nU§Urlarke:1, İngiliz haı-iciyesinin Ya
kın Şark işleri daire şefi Rendel ile 1-
talyan Hariciyesinin ayni mesele şefi 

(Devamı 12 incide) 

Balkanlar arası iki mühim ictima 

Matbuat ve iktisat 
konferansları bugün 
Ylldızda başhyor 

lktısat kongresini açacak olan Adliye 
Veklıi bu sabah şehrimize geldi 

Bugün Yıldız sarayında, iki mü
him toplantı, yapılacaktır. Bunlar
dan biri Bolkcı.n matbuat konferansı 
diğeri d~, Bnlknn iktisat kongresi· 
dlr. 

Her iki toplantıya iştirak edecelr 
olan Yunan ve Yugoslav heyetleri 
dün akşam, Rumen heyeti de bu sa
bah şehrimize gelmişlerdir. 

Rumen gazeteciler meyanında, 
Osmanlı imparatorluğu zamanında 
Nafia nazırhğında bulunmuş olan 
Makedonya Rumenlerinden Basarya. 
vardır. 

Bu zat o devirde dürüstliğile şöh
ret bulmuş ve Romaoyaya yerleştik· 
ten sonra da, Türkiyeyi ve büyük 

Şanghay 
üniversite reisi 

öldürüldü 
Şa.ngbay, 7 (A . .A.) - Şanghay üniver 

sitesinin reisi Çinli Herman Liu, bu 
sabah beynelmilel fmtfyazJt mınta
kada. katledilmiştir. Bu clnayeU ta.
kip eden arbede esnasında bir !ngl
Iiz polisi topuğundan yaralanmıştır. 
Tevkif edilen mUtearrızlardan biri 
Çine ihanet etmiş olduğundan dolayı 
Lfuyu tHdilrmcsi için kendisine para 
verilmiş olduğunu söylemiştir. 

Türk lnkıl~bını orada tanıtmak jçin 
hDmmah bir faaJiyetle çalışmış~ 
Tilrklerc ,.e Türkiyeye karşı deri rı 
sevgisi biran blle sarsılmamıştır. 

lyi bir muharrir olan Basaryıı. 
halihazırda, Romanyanın en mühim 
gazetesi olan "Unlversül,,Un başmu .. 
hnrrl ridi r. 
Şilkrü Saraçoğlu 

Sant on yedide Balkan iktisat 
kongresini açacak olan Adliye veki-
11 ve hariciye vekAletl Tekili Şükrü' 
Saraçoğlu, bu sabah Ankaradan şch. 
rlmlze gelmiştir. 

Df~er taraftan saat 16 de Yıldız 
merasim klSşkUnde içtim& edecek o· 
lan Balkan matbuat konferansının 
tık açılış toplantısına biltDn gazete 
meneuplan ne atlelerintn da.vem 
bulunduktan, Balkan baam birll~i 
Türk mm! komitesi reisliğinden teb-. 
11~ edilmlştlr. 

Bir Macar 
mebusunun 
küstahhğı 

Büyilk Şefimizi tenkit eden 
bu adam Macar meclisinde 
şiddetle protesto edildi 

_.. Ynzısı U lnclde 

Troçki, Stalini şid
detle tenkit ediyor! 

IEs~n nınıtnoao ıreusıne \9JÖre: 
"Staıın, iftiraları seneden seneye 
aQırlaştırarak efkarı umumiyeyl 

zehirlemeğe muvaffak olmuştur,, 

Troçki 

Troçki, memleketten memlekete 
geçerek, bir senedenberi Meksikada 
yrleşmiş bulunuyor. Eski Sovyet ih· 
tilat reisi orada, bir Fransız kadın 
muharririne beyanatta. bulunmuştur . 

Jurnal gazetesinin neşrettiği bu 
beyanatta Troçki: 

- Sizin siyasttnizl.e Stıılinin ~ya. 
seti arasrnda ne gibi ayrılıklar vtırf 
sualine şu cevabı verm1ştir: 

"-Bu ayrılıklar çok bilyüktür. Be
nim siyasetim, işçi kütlesinin, yani 
teşrinievvel ihtilalini yapanların roen
f aatlerini mUdafa.a etmektir. Stalinin 
sıyaseti burokra.sinin, yani iktidar 
mevkiine gelenlerin teşkil ettiği ve 
halka galebe çalan, onu tazyik edeıı 
srnıfm menfaatlerini temsil ediyor. 

Troçkf Stalinin siya.setini ıiddetle 

tenkit ettikten sonra, Ru.syada.ki son 
muhakemelerin mahiyetini şöyle an
latmıştır: 

1 anznmış ticaret müesseseleri
mizden birinin 

direktörü tecavüze uğradı 
Klbaır kaırmanvonaıco, lh&cdlD~eye 

· ·mü(dla~ı1aıne e<dleın ~nır 
~·~harırnrımıze ldle tabanca çelkitD 

Bir duvar yıkıldı, beş yaşında 
bir çocuk altında kaldı 

- ramı ıt :inci sayfarmzdadır - . 
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Mı~ır seçiminjn 
· nelicesi 

M ISIR iç politikasının t&rihinde 
oir. miailne tesadilf edilmiyecek 

d~ ~~ı:de haraıetli olaD ee;im 'eVVelki 

• .. ,._ "' # 

. .. . 

lnq.i.lterede 
Bt'~ kılrse~ 14 

yaş•nd3ki kızlara 
serbestçe 

nikah 1<1yıyor· ı 
Çocuk denecek yaıta evlenenlerin 

git.;ikçe ço~dığı görWUyor: Ameri
kada dokuz yqmdald, eoma 12 yaem· 
da..rı bir kızın evJea!IM!fll me9ele olınut 
tu. Bugün Frarusada da kocası 15, ka- ' 
rısı H yaş:nda bir çift olduğunu oku
yuçulanmJZ paetemimen (;ğrenmiı· 

le.rdir. 
Şlmdi lngilt~ d• 16 .J&fmda bir 

kızın, .ail~sinin razı olmamasına rağ. 
men evlendiği haber veriliyor. 

16 yaşında, sari~:ı bir kız olan tren 
Roberta, bir ka~ ber~nln yanın
da çalışn\8.J.tudır. Bir gün, 24 y.qla· 
rmda, Cozef Cecij i~inde bir geng. 
le tanışıyor ve hemen evlenmeye t. 

' . rar venyorlar, 
Fakat, 16 ya.§IDda evl~ye mUsa· · 

a.de edil:ne:li3fnl bilen · kız. ne yapa
caklarını diı§UnUy0r. Bunun Uz.erine 
Coıef: . 

1 

giln nihayetlendi. &çimin neticesi, 
Vefd paqsintiı kait tiir Jnhizainı eeır .. 
lindfı' liullsa ecli!'ebtir. ·Saad Zağlul 
paşa tarafından tesis edilip de Mısırı 
.t.tikJAUae bVUflumıak hususunda 
çok'ehemml7etll rol tı-ynayan ·l)u tari
hi' parti, Mısır politika hayatında bir 
kuvvet obp.aktan çıkmış gibi görünü· 
yor. _Vcfilln ~tircbildiği mebus adedi 
on ikiyi p;mediğJ gibi, partinin bellj. 
başlı lideri olaiı Nahas ve Obeid pa
ıa!ar ~ mebua ~Umemişterdir. H~1-
buld feshedilen mecliste Vefd partisi· 
ne memup olan mebus adedi yUz yet
Dllte yakındı. Vefd partisinin kaza. 
namadıp mebusluklar, Mahmud pa· 
pya ~CJ olan hUkfunet partisi 
Vetd'deır aYrilarak. yeni bir Bfyast' 
parti kuran Alımet Mahir partisi ve 
mtlstakllleı· arumda paylaşılmrıtrr. 
Son habetlete g5te, lıUkOniet" partisi - Buldum? diyor. Bir klli11e var, 
Jlla kadar mebQJS seçtj.rebtımıv. sek- orada. evlenme kanunlattiıdan hariç 
sen kadar riıe'bu8 ela yeni Ahmet Ma- olarak nlklh kıy_ı4yor. , H~ gel ora.
hır pVu8i aeç~ı,, altmr~ ~dar ya gidelim .. 
mbtaknıer ve on Ud de Vefdcller ka- Bu, Derbi§ayr ·kontluiundakl Dik 
anabilmlf!adfr. Forest kuabasınm kilisesidir. İngiliz, 

Nisan 938 imi Mı 1 Iftik 1 . hillrl\metf, bu klliieye, evvetdelıberJ, 
....:..:.. • +.a .. n .. ı~~":çeh .IJrtllÇ pob' daö-· 1 resmi nikMı kanunları hiikUmlerinin 
-.u&&& wu~ emmıyç ır · · . · · 
il...._ nQ' .. ·- •-1.n ed _,_.,_ Bu ti haricınae .ıi1klh kıyıiı&p. mbaade .el-

ll&U -~ ~ e"-c&ı.u-. ne - , , ı~· 
~ kacMt ~ ~ .Jtff.lm ~ me~ ır. . ,; .! • · • • :. ~ · •• ~ • • : • . · 

f ·-lü.'-~•.... 1 ~ ~:.b~~~ ~~. 
111> ~e --.,,çW'Çri baklrbıda: &na}'&•. hnfıı"'" 1'hı•ı ~hh·~on .ır .. ıt.. 
ul!Dtiıi)'tt=lrm tefatd'1nlrmda çı. · s~ı;rht!QJ ~tv~nm~ "'~ I' 
kan ihtıJllJ& ~ ~ Vefc;t .t1. Pık Foreste gidiyorla.r ve d~hal Jd-
11 t muı zam ~ Ş~IJ'.: ~ar . lisenin tapısmı ça1ıyortar. '1"8k•t .De 

• • 9-A . aıpn'1e,,nJ>er>- ~~rm.- rç istediklerini ·aavledikterl zaman bit~ 
politik-.~~ :hak!m olan b!.r sıya . . ., · · L,;.;.;_ 
al parti W. Fakat bu pant kurulduk- yük bı;,. 81,Jku~ hay&Je U5& ".Turlar, 
tan ıoa'ra pçen .ne .İrigijtere ile mu- ~ndilerıne: . . 
ahede .iJ!ıZal~caya kadar Mısırın - Evlenmek istiyorsunuz, iyi hot 
broilatbğr baş!İCa ve belki de y~g9.- am& - diyorlar • r bu kill~e nlklh 
ne da~ 18tJkW davası idi. Vdd de kıyılmak i_çin, tasa~mır.da en qafı 
Za~lul taralmdan: bu gqeyt eldt9 et- on l>eş gUn oturmuş olma.tuz ~m •• 
mek tem kurulmuştu.; 1.ki sevgili, on bet gUn daha ni~h 

Mmr kamoyunun fthruıdına mQZhar olarak oturmağa ruı oluyorlarve ni
olan ve her seçimde kazanan parti hayet bu bek!enen ~Q geliyor ve kfli
eaki 11:raJ Fuad ne ihtiW'a dUşttiğÜ za: sede nikfthla.n kıyılıyor ve.. Onlar er
manlarda kralı bile ~ağlfıp etmişti. miş muradlarına .. 
J'u&d Vefd ile mueadelesin.de baz:ııı bu =======-======== 
sUn Bafveltll ol8J1 ?tlahınut pa~w. ba-. din bazı liderleri ansms:ta bir ihtillf 
an bugOnkU Maliye Vekili Sıtl.., pa- belirdi. Kral yan ukert teşkilAtm 
P.YJ vasıta Qlarak .tuılaruııış; fakat dağılmasını istedi. Nahaa paıa buna 
daima Vefd galebe ça!~. yanaşmadı. An&yuaıµn tefsiri mese· 

Yqb n tecriıbeli.kral ö1ilp de ~ l~I etrafında da kral De Vefd araşın. 
rhıe daha tecrUbeaiz olan of Iu geottk '1a ihtillf çıktı. Kral bunun Uı.erine 
ten sonra, İngiltere ite muahedeyi im- kendi kabine şef inin ka.rdefini Bqve
zalayarak lılıma Altiklll kaundtran ~i.1ete getirmeğe çalııtı. Buna muvaf 
Vefd, mem'eutl rakipsiz ve >:aygısiz 
idare ~i mada yıkılmıştır. Bo 
bıh1za.ıiım sebepleri nedir? 

:ı. - b!ıce, Jılgiltere lle muahede 
lmazalazıdıktaı\ sonra, Vefd partisinin 
kurul\llUlldakl hikmetin adeta orta· 
dan ~alkml§ olmuıdır. ?lağ!~ PS:~• 
Vefcfi bu maksatla kurmuştu. Vefd 
bu ~eler içinde bu gaye uğnnıda 
çalıştı. Kuvvetini bu gayenin kutsiy~ 
tinden alıyordu. O gayeye vanldıktan 
eonra·Mıs~!l vuiyet de:;işti. 

fak olamayİncadır ki, Nahuı azlet 
miş · ve yerine Mahmut papyı. ptir
mlştL Yeni hUkfunet iktidara. geçtik
ten ionra Vefd ikiye aynJdJ: Bir sllm 
re eski liderlerle beraber yilrOdUlt-r. 

. Bir kısmı da bazı hareket!m dolayı

site partiden ~ıkarrlan Ahmet Mahite 
iltihak etti. Yeni Bqvekil ekaerlyetl 
temin edemiyeceğini anladığmdan 

meclisi feshetti. İ{te evvelki gön ne .. 
tlcelerien aeç1m bunun Uz.erhkı y-.pıl· 
oıJilır. 

Seçimde hliktimete yardımcı ol:m 
partilerle Ahmet Mahirin yeni kur
duğu s&ad partisi Vefde karp cephe 
birliiı te§kil etmişlerdi, Bu kombine-
son büyük muvaffaldyet kaunm11 
bulunuyor. Fakat bir defa Vefd orta· 
elan kalktıkta.D soııra ıtmdi aral&rm -

.. - ... .:.. . 

rMıdrtJdtı yopı1an bir 1rıoTteJ mff8'f1Mere9"'~ genç 1nzlar> bundan ,O. aene 
euveW geli~ ltltya/Mleril6 görllnmil.§"lıer.dir. 

iki an~ bir çocuğa 
sabi·p çıkıyor! 
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Akdenlı po5ta11ı: Yarın saat 17 de bnre
ket edecek olan vapur; Gelibolu Çanakka
le, Edremile, AyTahk ft Dikiliye atra
dı1rtan ~nra lzmlre Aldecektlr. 
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·· ernıeket "•••deni• •~l'•rterı 
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aa• ft A VNıladU CalelU a&I T,~ 18 lltrlıectı-- 11111• _... ... 
~,__ 111.• .. ııatbr, 10,22 41• ltıltf 
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ANADOUI WA1'na 
H~ el• Mı..sıft ..... .._.,.., Wrt 
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ve ııam.oua. tl).30 ti• ııı.ıiteelllr. ıt, 10 ... ADluı.ra aııa-
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Bu tnaı. ff9 .at » • tlaNllet .ae 1\eUra ma'b
tetıu ıııa•rt... .,....... " ..uma &'ini~ Wlllell ft 
11u..a. •~ ... , - .,._ıeoır 

MO••Y•d• lt~ntar6 

lr.hlsarlar idaresi lçJo #araştırıcı tertl. 
Hindiatanda bir hakim; kangık bir meseleyi, Süleymaırpeygamberiıl ver- · batı haia 75 adet t:'ransıı maolmftn Ver-

~ • • . morel tlpl maddi pü*Ortme /ılcU ve 75 
diğl hülane ben&iyen bll' hUldlmle halletmıjtir. adet llıllJan saaıaulllı .ıoı .1\aç pilskiirtme 

Mahkemeye, iki kaam; ayrti çocüğun annesi olarak münı.caat· -ediyorlar. · 8.letl pazarlıkla u!*b allnııcaktır. ~hiham-

Jkıt k8A!ııf da 'ço&ıl\iil-'ke.ıatsme att Md~ 1rdaltiim~ iDOOıtt, ~ ~~ m~:1:e~ş~tİ ie~:z~ ~~ 
' aklı . ôlduiWQ ~bat ea~ ltiQhb' ws~ bul~ıı;: .t. . . • • .. ~ . . l pfttf saatl'~ii')..pılatalcbr. • .. ~ 

j\'~B n--rl ;(ıa;'t bir"'" l kli Hi Jn~~ • . . .. . , • • • . ••c'•n --~ OOfl&le- "• Oldu? unun ~ ne, Şv,,.Je Jl& ge u IAJbt: • • • • Jllmjlslandakl IS)'IJ{UO bir tek fakir 
ÇocujU Odada yahnZ alakoyuyor. Kadınlar digan çıltıyorlar. Som kapı tararından idare edlld11l anlaşıldı. 

-..... ıh-.p Ud kadm birden ve --- i---' ...ı .. ıyor. • Ka)"lerlde ,.m t.Ir- tan~e 1abrıkası 
"'"ıııau.Tu • .1---.1- ııru• aw yapılacaktır. 

Şimdi herkes merakla bekliyor: 
Çocuk kadmlardan hangislnhı. kollarma at·lacak? 
l'akat ÇOcUk tereddüt etmiyor: Kadm!ardan bir taııesine doğru kO§Uyor. 
O aman hak1nı: 
....:. lete. çocuğun annesi budur! dt:llyor ve çocufu ona vererek, iSteld ka 

:hm ,olhıyor .. 
Kalanidur ki, Snteyma.ıı peygamber, böyle, bir çocuia . annelik ld~ 

3C1en lki kadına: 

- Çocuğu keser, . yansmı birinlt.e, yansını birinize veririm, demietı. 
Buiıa kadmla.rdan biri razı olmu, diğeri itiraz etmiş: 
- Olmaz! Kesmeyin yavrumuf öteki kadına verin razıyım, tek ölmesin! 

:lemlfti. . 
SUieyman peygamber de, çocuğun kestlıpeslne razı olan kadmm ~cı 

anne olduflma hUkmt-tmiştl. 
Bugllnttl H1nclU hakim de o vakat!an ilham alm~ t'lacak .• 

Duran 1<a1M ıt'P•t

lerek, b'r çucuk 
lkınci deln 

dtıoyaya geldi 

eınemaıa• 

Türk: Deli Petro. llelek: Kadın lcnlbl, 
Sara11: Hind mezarı. IPek Hind meuırı. 
Sümer: 100 erkek bir kıı. SQkarua: Krali
çe VllUorya. Allttnor: Kumarbazlar çetesi 
ve SilAhıör kovbQy(nr. Yıldı: Kızlar mekte 
bi ve K6r ebe. Tan: .Mücrim ve Saadel ıo. 
cesl. 
ISBNllUL 

Ferah: t)ç mm blrde.n: 
A:ak; Vatan hHrell. ve Gaip bölillc (Borls 
KarloO lılllll 1938 'Brod,·ny melodi \"e Ya. 
şamak Hakkımdır. Alemdar: Namus leke. 
si. ve Nataşa. 

revatıoıar 

TURAN TiYATROSU 
SanatkAr Naşil '"e arktıdnşlan 

Haklu Rı:ı1en, Eyüp Sabri birlilnc 
Matmazel Miçe • Pencer vart~lf'sinin 

iştirak ile 
KöyUl nişanı komedi 3 perde 

t;lffUGIU.~L SAUl l'J::K 1 IVATRmm 

EDf1'NE Cumhuriyet afnc. 
masında .cuma afinü akşa .. 
mından itibaren yalnız .bir 
haft:.l temsil verecektir 

l'roçli ı, Stallnl 
tenkit Ed yor 

,. ... 'llJllr Bqtarl&lı l IDdde 

- Dana 1923·24 denberi bqta bu
lunanlar, muhalif tarafa; .hakiki p. 
yeleriDe md ·lıe4efler imıat etıııişler

dir. Bu tagyir siyaseti totaliter idare 
ile kabil olmuştur. Bu idare, matbua.. 
tm kontrolilllü Bqtakilerln elinde 
bulundurmaktadır. lftftilan seneden 
seneye, aydan aya afn'lqtırarak, Sta.-· 
lfn efkkıumumiyeyi zehirlemeye mu
vaff ak olmuştur. 

2 - lkW:ı bir aebebi Vetdiıı, bil
huaa Fuad öldükten sonra yeni kra· 
1m gençliğinden ve tecrilbes!z'iginden 
Jatifade etmek iatermiı gibi hareket 
ederek, Mı8U'l keyfi surette idare et
meie kalk!F.Jlası meialeketin ılyasf 
hayatına hakini olan parti, bu haki
miy8" yetDıemuil gibi. bir de -Alman· 
yadaki ".SS., lere ve "S A.,. lara ben
ziyen )'an asker! te~kilat yapmaya 
teşebblla etti. ~u, blr zümre .Mısır 
politikamlannı korkuttuğu gibi, Mı

sır kqıoyıµıun da Vefd hakkında bes· 

dakl münaseb~t ne olacak! MecllslQ f tnıan kalbi fennin elinde artık htr maıcıneden baı,Jta bir ,ey 4eğl1dir: 
bugUnkU teşekkül tarzına göre. hU· Sunl kalb tecrübeleri ruuvamı.kı)elte dC\':?.m ederkeu dµran ka.lbleri işlet-

. . ı mek tecrUbelerlnde de iyi neticeler alınıyor. 

''En qaği on aene devam eden bu 
hazırlıklardan aonra G. P. U. mahzen
lerinde hazırlanan davaların sahneye 
konması i§ine geçildi. Bu davaların 
akiilerinl, adaletten aykİn neticelere 
bağlanmalarını, tiyatro oyununa ben
alyen ve ~ zaınanda acıklı cereyan 
lanm gazetelerde okudunm.. Bu cfa,. 

ftlar J bilh....- 934 eenesl llOQlarından 
beri Koakovada blrbirlpi takip ettı.., lediğJ !timadı •ritt. 

Niı.a,et. km AU Malllt pa~ hu
susi' lrabineiısinin -.~-~ine tt"1ıı' ~ti. 
Nah~ p~şa ljum\ı;i~~ g:rtn~m. \'e b1r.

1 
tar.i!t.p ~ ~ Vefçle mllha.Jlf olan 
pollttk&c.tlar, diğer taraftan da Vef-

kUınat mutlak ekaeıiyetı kazanama. Ge<;en g~:ı. Londrada, doğduktan sonra ölen bir çocuğun kalbi ıunl 
mııtır. O halde iktidarda tutunabU- bir ,ekllde lşlettlmlş ve cocuk. annesllo babasının karşısında, gözlerini a
mek için ya yeıil Saad partlslle kova- carak, gUHlmslyerek, ikinci defa doğmuştur. 
lisiyon yapmalı, yahut da bıı paıtiye 
kn.rşı mUstakl'lerln ,yard·mmJ temln 
e!nr' i fl'r. f"J1:Cıl'n~t J)!lrtiJcri ~tt«d 
n:ırt·.,,.,.~ n....,·;.: .. ..,\ ... e"·' "' 'fl ' m\ T ve· •~ 

laşırlarsıı bu itHM il!' !adar tfevaui 
edecek? itte Vefdin ortadan k&lkm&-

Bil& hUkfmietl kll'§Ilayan ehem.mtyet-
11 :ınee"'e. On te' Benedenbrl Vefd ıe
ç!ml~tde muA:ık ekı:eriyeti kaz:ır.dığı 

.'lc:fn 923 anayuasına dayanarak ikti
, dara geçen Mısır hükfunetleri böyle 

meeelelerle karplap.mazla.rdı. 938 ~ 
san se"lmi ile Mtur iç ' polltikumm 
tarihinde bir sayla kapanıyor :ve yeni 
bir sayfa a~ı}JYot. (mua) 

A. e. BSllBR. 

Troçld, daya edilenlerin ~ liep 
btT'd~ ftfntfla.ı;th b-,1U\'ld'lklarmı fzah 
ederken de, kendi ağtzlarmdan - yu
dml&nlan ·onlara lmzo.lattıklanm IOy 
Jemiftlr. 



3C-avata dok 
Mecmua say

/ aları arasında 
V ILLARDAN beri Mkin ukin çı· ı 

kan Yarım Ay'm 1 ni~ t.
rilıli N)"ltmı kanttmyordum: r..unJer, 
makıleler. lıiklyeler. Muusu Tabiin 
Berlwıd, tren Nemircmld'nln Jaew 
ini tercüme ediyor. Bu romanın ulı 
nqrolundup oman Franuı milnek· 
kidlerinden çoiu betenmifti tyi ve he· 
ye.canlı bir romandır, okııyım. 

M Ultafa Şeref AJyanek'm "Vi111eler 
bahar açarken" yuımnı da okuyun. Bir 
bahar fÜrl, bir bahar blklyeai i!elil: 
Japon tanlıinin dlyJer Urpertid vakala· 
rmdan blrl. Mun.fa Şeref Alyanak'm 
Japonlan uıJa,mak, eevmek istemesi ho
!Um& &itti. $0nkl1 o, ırörilk8rllne bir 

hayranlık 15atermlyor, Japonlarm fee 
dakarlıJdanndaJd au.lete tpret eder• 
ken • "kend.l yUcellklerinl maauıı Çin 
top~ iatUtlcSa arayan Japonlar" 
diyerek madalyanın atelriııi tarafmı da 

hillettiriyor. 
Rahata Ye endipll bir dem yap

Jorus; dtınyanm blrsOk yerlerinde kan 
dökillilyor. Y anm Ay'da, '•Vi111eler ba
har açarken., mab]elinden bir• eon· 
ra Kadri otm•un "11im Jwpais ~
ter'" yuısmı buluyorus: tapuya daki 
facia. Kadri oıus diyor ki;. "Şiaidi bu 

ıCSrillmeclit traJedtsıin ıon perdetlnde· 
yiz. Fakat uı1 fecalt perde kapan~ 
tan .anra kendini g~ıteracek. Xaybed!· 
len maddt, manen kıymetler dı1 o, sa
tnan meydana çıkacak, ve fimdi, ~ 
~nma2n, açlık ve Hf.ıetten. 611m ':9 
ibtirutan fdlifUnmeie ftkit ~ 
ilpanyol milletinin, yokolan "fl'hklatı 
bapnda tıp~ ya.-ruıunu keııdi .Uerit• 
bopuı bir ana cibl utmJ bqmı yo
larak ferya4 ettlli carlllecektir.,, 

Kadri Ofunn ba .aılerini ben c1e 
dofru buluyorum. Hadiseler, bili~ten. 
trajedinin aon perd.ı kapanmak tl.ıere 
oldu&unu zannettiriyor. Franko'nım 
son z:a!crleri ''Sonun bqlangta"nda ol• 

dufumuz hi11ini veriyor. Fakat bcıa 
öyle s•lltor ki -..= " B'ill• vrt • 
nu" demelt t!aba doiru oJacalltll'. To-
pun, tüfeğin ıuamur, harbin bitmeli 

demek :dciildir. bpany&'da o:ısıl zorluk 
bundan tonra bqlıyacaktır. :Dlthill bar· 
bin ilk aylzanda ölen bilytlk hpatJ11ol 

, .. M" 1 d ' ..... -uno• "Ne· m~1arı ırı ıgue e u .,.... • 
ticede kim ~.lZaffer olup ben onun 
aleyhınc dönecciinı'' demiJti. bpan· 
ya'da onun gibi dilfünenler hiç nnnet· 

mem ki az olıun ! ... 
Ka!ri Oğuz, yuısımn bir yerinde: 

''lnsanhğt çileden çilcaran hep 0 iç var· 
lığındaki kanm:ı!: ve doymak bilmiyen 
c:ınavardır. Yani inunbk,,rah:ıt ve ree 
fah yilı:ü görmemek için kerldine kanlı 
rneggaleler yaratmaktan yakalnu kur
ta ·&:nıyor.,, diyor. O da dolru Fakat. 
insan oğlunu, halinden mcrnnan olma· 

yrp daima deliımete. daha iyi " daha 
gilzel Andıiı merbtlelere ı~mcte sev· 
kcden o ı, nrbpc!ald kuvvete "cana
var" demek bitmem haklı mıdır? BiJA· 
kir, onu teUh etmemb 1hım ıeJmu 
mi? Gerçi '"rahat ve refah yUri g8nnee 
ğe., entel otuyor; fakat rahat ile refah 
inan ottu için ıerefll bir ıaye midirl 

Ntm1Dü ATAÇ 

Tramvayda 
aktarma 
biletleri 

Üsklldar tramvayla
rında ihdas edlllyor 

finadotu yakumclaki tramvay hatlan 
cittilrçe ıcnifledifinden Uıküdar -
Kadıköy Halk Tramvaylan, fimdiye 

1 

kadar memleketimb:de tatbik edilmemiı • 
" fıtanbul Tramvay Şirketinin de arnek j' 
olması Jlnmıelen bir uıulün tatbikine 

karar venıılttir. l 
Bu utule c5re Anadolu yakaımda bir 

ıebelceden diler bir tebekeye· ceçen 
halk için tendlldı aktırma biletleri Jce. : 
ıilecektlr. Bu aktarma biletJerile yolcu· 
tar, hat deiiftlrmek auretiyle, bir ıemt ' 
ten dffer bir •emte pserken, ilri defa 
ayn ayn bilet almak ~nden girdik· 
Jorl fula muraf tan kurtulacaktan cibi 
ayni tramvay tfrketi tebekelerinde ve 
bir tek yolculukta iki defa köptll ve ıe· 
ne iki ~efa nakliye reami vermekten 
Jnırtulmuı olmaktadırlar. Bu cibi yolcu. 
1ara talepleri ll%erine ilk bindikleri 
tramvay arabwncl& husul! tôfide ha· 
atlanan bir tek bilet verilerek bu bi· 
Jet eeyahaıtlerine devam edecekleri di
ler febeke için de"muteber olacaktır. 

Ayni tekilde Şirketi Hayriye ile Uı. 
kildar Hilk Tramvayları arasında kom- i 
biıiuonlu' biletler ibdaı ediJeccğf yazıl· 
mqtr. Bunlarm yilı:de qk tenıiUtla 
bom vapur ve hem ide tramvaydan biti· ı 
faf~ edilecektir. Dam! kame al~ 
yolculara ile 'yilsde on dllha tenı:itit 
JRprlacaktır. ----Mlltef errl k haberler - - ~ ,._ 
Yİımurtacııar lhtU•tı 

Yu\n.Urta btif iMileri ile ihratatçılar 
araamda ihtilifm kat'! tekilde halli için 
dün; lt Dairetlnde blr toplantı yapılmıt 
......... t tGocwlan dlaJ ......... 

tt Dairisl; ltsllerl• de carilfecek " 
fh.ti*1n tekerrllr etmemeline çalqacak. 
tır. • 

Dilet taraftan, ac.n zamanlarda yu
murta ibrıı:atmmda büyUk bir Wdpf 
ıörUlmeJm~ir. Yalnts klUn Yunaniı
tan ve balyaya 800 sandık yumurta 

cönderilmittir • 

Hl.mit gllniJ 
önUmibdeld cumartesi cün6 büyük 

pir AbdWhak Hlmidin öHlm yıldanu-

mildllr. 
Bu mUnasebetle o tün CSileden evvel 

llniTeraite ıeaçlerl Htmidbı mezarma 
çelenk koyaealdar, aileden IOl\n da il. 
ninrıite Jronf erana ..tonu da ihtifal 
yapılacaktır. 

Toplantı4a Puat KCSprillü, Ali Nihat 
Ye ı.maıı Hablt>. .Ur haklanlda .az tay• 
liyeoekler, ıençler Hlmldln ban tffrle
rini okuyaceldar4rr. 

Eıoln mlJplel,•ı 
bir hıısız 

Muhtelif yerlerde dert aydarıbcri bir 
~ok tumsbk 'Y•plA Sedat isminde bir 
eroin mUptel&lr, nihayet yakaJanmıı. 
atıl 'haıtanetlnden çılamt o1dup için, 
ccnm tahfif edilerek, 3,5 ay hlpse mlh· 

Jnlm otmuıtur. 
lkU11at VekAletl 

mDstetarhA'• 
Aüua, e (Telefonla) - tktat ve- ı::::;;~-----... -~~~-~w~-=--~

Wetl m11atetarJJtmı mtlfettlt heyeti re- • ATATC8K k6prQaODDn ikinci dubası 
hıl Bhnll Yaman yek&teıen fdare lnııtınlerde konulacaktır. Köprtlniln iki 
etnıettedlr. Mbt8prlJia klmlD ptlrt • başında açılacak meydanlar için de tetkl-

lecell Jıentb be1U otnwQıJrJa ~ katta balunuJmaktadır. - . . 
• KONSERVE kululınnın uttrıne, ımal 

Tarko& relll Barhan ZUtnlaln ~ • lh1 rl yaııJmaaı hakkında verilen ta. 
dUeceif .SYtemneırtecltr. !:et.: sonra, konserTeCiler ticaret odası. 

San'at mektepleri 
mezunlarının 

toplantısı 
Türkiye Sanat Mektepleri Mezunları 

Cemiyeti. Bqbnbpndan: 
Ku ve erkek anat mektepleri mıe • 
~~ tan'flDIP için 16 nisan 1931 
Cumartesi ıüılil aktamı Patk o~l .,.. 
lonJarmda verilecek danalı çayın daveti· 
Jllırlal aJ9k tı... ber p saat ıs.20 
,. Cımmtal -.. puat JID!eri 14 den 
20 ye bdar Divan yolımdald 1 ıs nama· 
rab el merkaine m&racut 

tlracaat etmiıler, yallı konseneler. 
na nı b'I d den maada dilcrJerlnln bet sene ıde.,., a,. 

.ıt 1 1ı:arann yerinde olma ıe.nt 
,..nac-ın , , 
blldlnntılerdlr • • ısct emnb-aline taall6k eden alır ,.e 
tehlikeli itlerle. bu işlerde çalışması caiz 
olmıyan kadın Te ç«uklara dair thktlsat 
Teklleti tarafındın bir nlıamnıme ııır-

lanmıttır. 

0 BELEDl\'E ve kaııepların. m~tereken 
kurdukları tlrket tarafından ııpanş edlJe. 

k Çukurovadan diln yedi Tagc>n hayvan 
re Bu19n sekiz vqon da.h8 ıele
ıelmllft~:.ndan sonn toptan fiyatlarda da cekt r. ou __ ._ 

bir teoril kararJaıtınJa..-tır. . 
ENUYOLLAJU ldareslala tn,Utere-

de: ~Jdılt iki filepten biri lnıil~;!:~ 

• SS&I 

Doiru 
Değil mi? 

a 

Eytam bankası 
avans usulünü 

kaldırmış! 
Hükı'tmet, <;01; ycri11M bir karar· 

la, üç Gyd.a bir m.tU:1f alan 6md:lt, 
öksU.: -ce dullan /~n Gm.cltllU 

ptıı~ilıd.cn kıtrfardı: Artık lnıgiln 

h6rluJJıgi bir ilıtiytaç ve :anıret 1.-ar 
~•tıdtı kalax h6rhongi bir en«Jk
li, dul ı•eya ökaü~, aldatılmayaca. 
ğma kati 311rette emin olduğa lfO#· 
lanı bir m.fl.e..,,,rıenin cmriJae tfow.ıd6 
bulu11d.ugun.u. bilir ve "Emlak t'6 

Eyflcım banka.sı,, ttcı ~ wnm:ık 

m.a.a.,ını kırdınr. 

Onl.cın~ birkaç gUn ~lifte ka
dar, bilcWdmi bir §611 daha vcırd4r: 

Banktı, ~erlal bulunan • 6mllr 
kri11irı ao,.~"" kadar do miJ§tm 
kıılmaaı fabii oıôn. bu matıt aaM
bına bir tk kıolay1tk g&tmr: 18"
ytnkr, üç ay i~ bir ,Ufoya 
maMu8 olmak il.zere r.ıııa.~ n«a
betır&M 4VOM alabilirler. 

Ne '!J(Jzık ki, ııı bir7«ıç gü" tçitt· 
&, bankanın m~diı.-cnlerini tırma
"41' emeklller, cl.u'U<ır t'l6 yetimler, 
bu güzel u.tulü11 kamkufl bir Afi.· 
kllmk kaldınlmtf oldu~ öğrfm-· 
dilm". 

Sebept Birkaf maq at.ıMMnm, 

yardımı auUaffnaaJ tdifi! .. 
Birkaç Jrifinita nçwnı,, binlerce 

Kurmay 
subayların 

terfii 
Kanunun bir /ıkra•ı 

delJlıtlı IUgor 
Ankara 7 (Huauat) - Kurmay au

baylar terfi kanununun tıçUncU mad· 
desinin B fıkruı, tahıillerine ait kı· 
dem kaza.nçlarmm terfi emuusmd& 
kaybedilmemesi için, qağıdakl ,ekil· 
de değtetlrilmektedir: 

"'Her tlç zllmreye seçilenlere . birer 
ıene tahısil kıdemi verilir. Birinci ve 
ikinci zllmreye aeçilenler kıtada \•e 
kurmay ·vazifelerinde ehliyet g~
rek lly:ı.katlerl tudik edilenlere iki 
sene daha kıdem mm.mı verilir.,, 

Bir evvelki rütbeainde dahi terfi 
dereoestne gelenl~in kıdemleri yeni 
ve eski rütbelerinde birer tıene olarak 

yürUtUJecektir. Bu iki eenelik kıdemi 
alaci.kla.rdan, verilecek tuJ muvaffa
kfyetJe yazan ve Jtyakatlerl bılrleri 
tan.f mdan tudfk olunanlara bir aene 
daha ~ıdem zammı verilecektir. 

Oçttncü ıftmredeldlere kurmay yar 
dımcr zammı verilditi gibi bunlar 
kurmay ıtajma tabi tutulmazlar. 

Bu lkl sene tefriki iti 8 hulran 
929 .dan itibarendir. · 

Llyiha Millt Müdafaa encümenin· 
den geçerek meclis nmıamesine aJm. 
mııtır. 

Çok çocJklu 
aileler 

~~ tepıu etmı0k tte derece· ı VOz on ·alleye 
ye kadar doğnldıırl , 

Halk41ıizmtt ooafuile müloellet ikramiyeler dağıtddı 
olma3ı ltf::ım geüm bir ticari * Sıhhat ve içtimai mU&venet vekl· 
eı""6nin müfterilerinl her tiirUi leti t&rafmdaft altı ve daha fazla ço. 

.·. ~ dfl.......ı ,,. ~ ""' c:ıuJd11 afftln-~tiıri ı.tanıtaı 
tlotnt 1tıJ4daf4ir. 

H•1tmtgi Mİ- Dltı,act kar~"'4k ıılthat mUdtlrltıtOne g&lderilmlf olan 
'9fn aldığa iM yaz lıiroMn foizim .e- 10500 J\ra tamamen dalrtılmıttır· 
nslm'ce 6dsyecsk mil§terinm bu Bu paradan hluelerinl almıe olan-
~edma "kolay'llk,, iatmııui w Jar 932 eeneelnde ikramiye almak için 
be1clemMi kadar tabii M olabilir' . müracaat edenlerdir ki, yeknnlan 110 

KtmJkuf' 1a'ükmil veren 1Janm 
madariinilt1. vıya 1ı6r1'oftgi bir ma-
7ccımı• - ortaya ~ bu ~ -. 
Ayef8 aon 'VeTCUğini, yı1141'09 vo
tan '1e oo::ife uğrunda ~ 
yapratmıf vt.ıMM.aflara. eakW gıbi 
yı:ırdımmı ewgemi~ğini umuyo. 
""'- . 

ma11aaca11aımıa••••• 11 "1511 

Otobüs meselesi 
Velıa\let tabkl~atı 

kAll girmedi 

u buluyordu. 
933 eenealnde müracaat etmit olan 

lara teV&iat, önUmilzdeki haziranda 
93S mall bOtçeıine konacak yardım 

fıuılmdan yapılacaktır. 

Bu sene Jat&nbulda yaptlmıı olan 
tevziattan yalnız bir aile hiuesine 
dUVen S) lirayı alamamqtır. Şehr.ade 

bqmda Kalender medre!eainde otu
rurken medresenin yıkılması U7Bine 
yerini değift,tren Vello oğu11armdan 

ibra.hun ottu Hnan kanBJ Zehra 
~ynetinin sıhhat mUdUrl~ ad
reai bu1unamamıfln'. Zebra paraaı 
verilmek için aranmaktadır. 

0tobna me1e1eaı ü.ıerinde tahktkat KaradenJzde 
fezlike& VekMete gönderilmifti· fırtına var 

Vekilet t:ıhklkatr ki.fi gönnemlt. Karadeilizde dün §idd~tli bir fırtı· 
yeniden tevalinl iıtemiftir. na bqlamııtıf. Bu lebepten bazı va-

Meeele ile meogul olan mUlkiye purlar dün l>Otazdan çıkamamı,,lar· 

teftiı heyeti Ankaraya dCnmll.§ bulun dır. 

maktadır. Yeni tahkikat buradaki ı Şehrimizde hava Uç gündenbert y~ 
milf'ettieler tarafın.dan yapıla<'aktır. ğışlı ve ioğuk gitmektedir . 

)'ilkOnQ boşaJltıktan sonra limanımıza ıe
Jecekllr. 

• iCRA Jf)eri lcin ıetlrllen mütehassıs 
Leyman dOn Üsküdar ve Be)·oııu lcrala. 
nnda telklkatta bulunmuştur. Rugiln tsıın 
bul adll1eslnde çalışmaya baJlayacakhr. 

• LONDRA ilnlTCrılle profesör ve tal~ 
belertnden mürekkep 50 klJilik bir sey. 
)ah kafilesi ~akında şehrimize aelecek ve 
Akdeniz sahil oehlrlerimlzde bir ~yahat 
)'apat":aklardır. 

• JXHIAARLAR ldar~~ı • .Afron alımı•ı, 
bu aene de dofnıdan do#ru:ra ruOstehsl~ 
Jerden yapacaktır. Asgari bir kiloya kadar 
afyon kabul edilecektir. 

• tzMlll - Pire sererıerl dünden itiba
ren baflamııtır. Konya upura ha .at .. m 
Pireden tekrar lı:mfre hareket edecettlr. 

• tzMlR serıfılne ıelecek ecnebiler 1-
eln serırf mOddeUnln onbef sttn enellııc!en 

onbeş ,On sonraıına kadar de, .. m etmek 
üezre, ikamet hakkı ıle beraber, meccani 
Tire vtrllmesl ,·e1d1ter he)ttincr. karar. 
Ja .. ır.ılmıştır. 

• ÇEKOSLOVAKY.\ ile )apılan ticaret 
mUıakereleri dfin bilmitUr. Amerikan Uca 
r~t heJeti ile de lktlut nkllltıll ~raıındo 
lflknlk l•lerin mOzabreslne hA~lanılmı,. 

tır. 

• JSTANJiUJ, mekteplerinde ııro •flit 
yapılmafa batlanmıthr. Yaı yaklatl,ılt t. 
cfn, )'eni bir tifo ııalıınına kar 1 alınan 
bu tedbir esnafı da .letmll edilecek, tifo 
aşm oım,yan eıınafıı Mılhk t'Üuhnı .,erli. 
mlyecekUr. 

• SULAR idaresi. Kadıköy H! Üsküdar 
yakuınm Elmalı ııu •ebekesl eııos teılu. 
tını dt.~ltllrdilinden dün gece F.lma}l. au. 
yunu kesmlıı '\'fi su h11 ,ahah t~krar 'feıil
mlştlt. 

• ŞEHRE~ltNJ ha.Jknlnde cumartesi d 
nO saat 20 de bayan 'Ne"zat DUemre tara. 
fından (Para Te dolurda#u bAdlseler) a• 
dlyle bir konferans Ttrllecektlr. Bu Jtonfe. 
rans~n sonra eTin temıll tola tararından 
!Jlr pl:rta tasterUecekllr. 
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-- - -- -az _.. --
KURUN.da 

Bir mukayese 
A SiM US 11azı110r 

Franu umumi harpten kuanclı olan 
çılmıış dnleUerden ôdulu .Jibi öte~nb 
ri AwuptJ1ın en zengin bir mftllleketi 
Jarak tanınmıtbr. Bununla beraber senı 
lerdenberl Fransada mllvazeoeli bir bütı 
kurulamamasından. franıın Juymetl mu• 
yen bir noktada tutulamamıadan dola: 
bllk6mel buhranları devam edip stdlycı 
Fransız BaşTekili daha iki tOn evvel 1 
aene biltçede ruunrene tesia etmek I~ 
hllkflmetin olut milyar frank istikraza il 
tJyacı var. Bu _para buJunmaua ne )'Bp 

bm dl:re feryat ediyordu. 
Türkiye i1e Umumt harp icl•den b 

memleketten fazla yıpranarak çıktılı ıl 
ondan «>nra da baıtınkil Tarhlını kurtı 
mak için daha senelerce n blUftn dünya 
ka111 harp etmek mecburl79Unde bJmı 
tır. Loan aulhuadan sonra en taçilk m 
)'asta bile harict lsUknwı mllracaat et 
mittir. Bununla beraber badn cumb 
yet hDHm.eUnln tendi milli b)'DakJ 
ile kapanan en aatıam bir ma..,.ıenell b 
~I vardlT; billçecdetl nrldat maıraf 
laıla tahakkuk ettllf için iti )'lldan 
lıllttmet bir kısım Tersllerl hafiOe 
Yoluna da tlrmlttlr. Bu cllmleden ola 
seçen ıttn aa)'lm Tersllerinde Jdtna 
buçuk milyona talın tenılller ,apıld 
•lbl enelkl llln Anbrada meellı 
lçtlmaında mUTuene Tef'lfllnden ba 
fçln ,-ektlnu d6rt boçü mU10a Ura11 
lan bir mlktann tenılJlne de karar Te 
mittir. • 

Zannedl10rm ki memJeblfmlıfa m 
noktadan badn tıolanmatta olddliı 
bara deler nınkll ishal lçia bu bnlt 
byeseden dabı mınalı bir inha ol 

CUMHURIYBT 'le 

Balkan11ıar 
bir arada 

ıS'llAIL Jlifllalt JIQalcon bQb toJJ 
noeak olan Balkan matbaat "°""' 

mlfnaHbelllc 1611111 1JOZ•11or: 
"Makedonya dallannda biribirinı b 

f*ılıyan lnaanlann cocuklın bir ıon 
Up de ı'Grk cumbarl,-etln{n bir pırla 
belde~lode dilnyaya ıulb, refah, ha 
Te emniyet nilmuneal vermek için top 
nıp kGnu~tıan n bu toplantı,a Yıl 
sarQJDUl bit dalNÜ ~ık 
d..:eli ltaad9• iô ..... enel a6~1ebM 
Ja)nıs ba 16ıl llJUJeD •e dlnUJenle 
mabantlelerl delil. Yıldmn birer k 
bedenini andıran dGTarluı da çaU 
itte flmdl o haJel hfr hakikat ollbuf 
Ve bunun bOtln fuillti. bltOa 
dllnya tarihinde en J'lksek maa...t m 
fail budnll daha dllnden 16ren Dl 
aittir. ballln Balkan aulhanlt Te Balk 
lıltk anlatmasını taneUendlrmek 1 
Yrtdııda toplanan fikir ve kalem sahip 
ba hakikati 16rttek tadar dolnl bak 
'"e buna IArıt oldalu mertebe bOrmet 
decek kadar temll Jtalbll insanlardır. 
sen bl5yle olduldan içindir ti onlann 
nlarında, lddlalannda, mtleadele n 
bareıeterlndekl samlml)'ete her ta 
kıymet •erilm,ektedtr. 

Biz "1ılnlz: Bu drta ,.OrlyecekUr. 
kll dna sahipleri fddlalanndüi baki 
Jnanmıtlar. onu bilerek " aeft1"ek 
mıştardır. 

"Hakikat ilerliyor, hicblr .., onu d 
duramaz,, Teclnll ea ktrnetle tekrar 
lebllecek sahalardan birini Balkan 
masıada .,. Balbnlılann UynaflDUI 
bulduluna şllphe yoktur; banda tlP 
oranlara veya banu istihfafla telftti 
Jere hAdlsat nekadar rAblt surette ald 
dıklannı 16sternıekle aııectlnnt,.cektlr. 

Hedefi g6rebilmek bir kuançtır. Bu 
barla bla daha tlnıdldea Urb bir ,ol 
tünde yQrftmekteylı. Jlenaap old 
milletlere bu yolcaJutta iman ~e fe 
rehberlik eden fikir '" kalem aalalplerl 
ılmlerlni tarihe ıeçlrlJOrlar. Onlar 
nunla bihakkın &rilneblllrler. 

Blı bu kanaate. ~k deierli meslek 
Janmııa, tahtmalannda hU için ol 
kadar istikbal için de Terimli bqln 
diler, kendilerini anada,tık aeysfıl1e 
dan se1Amlanz. 

TAN' da 

ispanyanın 
protestosu 

ö MER lhıa J>olnıl 7&ZIJ"Or: 

Türlü türltl lllçlOkler içinde )'iiıen 
mukadderatı tehlikeye stren ispanya c 
hurlyetl dlln de Fransa ile ln,Utere:ve 
protesto '6ndererek bu demokraalle 
ispanya cumhuriyetine kartı aldı 
THlyete Urfl reryal etti. ispanya Hll 
nln tarafında yabancı ordular var. 
hancı ordubn )'llılerce tayyareleri 
hancı kumandanlar tarafından idare 
nuyor Te ispanya)'! yakıp )'lk170r, lıp 
ya halkına tıkencelerla en acısını ta 
yorlar. Fakat prbl A'fTUPdlll iti b 
demolrrulst, lap&nya camlıurlJ9flnla ı 
tedarik etmesine bDe ril'el oldutlan 1 
cumhuriyet hneUerfnfn mGc!afauı 

( iMi• ,.,,.,. Het0ıiftlll 
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Askeri ve mülki 

Tekaüt kanunu 
tadil ediliyor 

T~kaill muan.ıeleslne esas olacak sebepler 
yeniden tesblt edlligoı 

Ankara. 6 (A.A.) - B. M. Mecll-ı 
si bugiin Refet Canıtezın başkanlı· 
ğtnda toplanarak hudut ve aabmer 
ıııihhat umum mlldUrltığtlntin lH4 
malt yılı hesabı kat1alne alt kanun 
llyf ha.sınr kabul etm1~ ve matbuat 
umum mndnrllllll teışklllt ve Taı1-
1elertne dair kannnA batır cetvel
de de~işftllt yapılmaaı. Tllrld:re • 111-
Teç Te Türkiye - Çelt<>11lo·nltya Ara
:ıınnda mtınakit ticaret mukaveleleri 
ile klerfng anıaemalarrnın tudlk· 
terine ait kanon Jlylhalarmın bl
rfnct ınUzakerclerln! yapmtftır. 

Ru~UnkfJ toplantıda btrfnc1 mtıza. 
kereısl yap1Jm1$ olan kanunlar ar&· 
:11nda Mkerf ve mUlJı:t tekaUt kanu
nunun 3 tincU madde11tnl değ!ı,tfren 
'kanun tft.ylha11 dil bulunmakta idi. 

Du kcnuna gt1rc: 
"TekaUt muamelesi aşa.ğıda ya

tılı scbeblere blnaen yapılır: 
Subaylarla aakert memurlar bak· 

kın'1a: 

A - Tahdidi ıln kanunu mucibin
ce, 

B - Kanuni şartları tamamlıran
Jann talep Te tıttdalan tlıerfne. 

C - Ma1Uli1et üzerine, 
D - Abllk noktuından hükmen 

:feya •lc11lerl Uıerine, 
J!I - .Aıkerf mablı:emeJerden Teri· 

Jecek huti:um U:r:erfne, 
F- SU 1a11h tertl kanununun 1' 

ine& maddeılne teTflkan, 
C - :Me11lekf kifayet.islik notta.

llD4&n ltclllert tlsertne, 

ll - Disiplin noktasından slclllerl 
üzerine, 

MUlkl memurlar hakkında; 
A- 66 yaşını bitirmesi nzerinc, 
B - Malıll17et tlzerfne, 
C - 788 sayılı memurin kanunu- ı 

nun 84 üncil maddesinde yazılı mild· 
detJerden ziyade hastalıkları devam ~ 

etmeılne binaen. ' 
D - Memurin kanunu veya hu- f 

suıt iJcanunlan mucibince, 
E - Kanuni ea111arı tamamhyan

Jarm talep Te fstfdalan üzerine, 
F - Ahllk noktasından nfıamna

me8'ne gBrf' mclllerı Uıerfne. 

G - Tahdidi ıfn kanunu rouc1-
btnce. 

"A ve G fıkraları mucibince mu
amele gören mUlk! memurlardan ik
tidar ve 1ht1sasmdan JstiCade müm
kOn olanların her sene tçln istihsal 
olunacak 1cra veklllert heyet1 ka

rarJarUe fsUhdamlarının temdidi ca
fıdtr. Ancak bu miiddet beş seneyi 
ge~emez.,. 

TekaUt mu:.melesf subaylarla as
kert memurlar bakk1nda retstcnm
hurun ve mOlkl memurlar haltkm
da nu!ln11up olduktan 'VekA.letfn tas
dtklle yapılır. 

B. M. Meclisi Cuma gtınO toplıına.
caktn'. 

Elektrik şirketinin 
teklifi kabul edilmedi 

Şlı lıet ıebekedekl tadilat ve islahatı 
tılelrr.eden temin ettiği kAıla yapacakmış/ 

Elektrik Şirketi ile unn müddetten. mettU vardır. Bu temettüün tutariyk 
beri devam eden mllnkerelw, bt't bir JsUkCametln ıebekllıSe iatediği tadilat ve 
neticeye varmak Uıeredir. ııtlhatı yapabileceğini bildirmiştir. Na. 
Mllnıkerelcrin timc!lye kadar ceçirdifi fıa Vekllcti bu teklifi ka'Ju letmemiJ-
Afhıtar Uıerindc yeni 'Yt menuk maJQ. tir. Veklletin noktai naı:anna göre, im-
m&t elde ettik. Da maiOmata gö:e, Na· tiyulı bir 1irket olan Elektrik Şirketi, 
lıa Vekileti ile firket merkuinin tam bu memlekette meıru bir kazanç için 
aaUbiyetle ikinci defa Anbraya ıtsn- çahtmalctadır. Binaemleyh. i~etme -
derdiii murahhaslar arasındaki müı:a. 5lnden tmıın ettiği klrı baıka bir ite 
kereler. ıermaye, amortisman ve Jrtr he- hasretmemelidir. Şirketin klr ve temet. 
saplarının ttdiycal, balktarı fula alınan tilU hiuedarlara verilmelidir. 
paraların ladell. teıiatm, prtnamede Şirketin ıu veya bu nbcpten dolayı 
tesbit edilen .eYlyeye ~rlranlması için timdiye kadar mukavele hükUmluine 
eaaılr bir tekilde lsllb edilmesi mevzu· riayet etmemekten mütevellit bir vazi-
~n ilterinde cereyan etmİftir. yetin hissedarların kanuni ve meşru o-

Nafıa Vektleti, eVYclce, halktan faz. lan hak ve menfaatlerinden mahrum 
la .ım~n 3-,5 milyon lirayı tnbit ederek kalmalarını intaç etmesi doğru görül· 
bunu §İrketten iıteınlftfr. Aynca, •e. memiıttr. 

Jrılet fen heyeti tarafından tebeke ilze- Bundan dolayııdrr ki, cirket, tcmettU 
rinde yapılan teftlt ve tetkikler sonum!& hiasclerini tevzi etmelidir. Fak~ ıebe· 
tesisatın tadil ve ıııllha muhtaç oldulu keyi de aynca tamir ve ıslah eylemcli-
ıörUimUı ve mukavele hUkiimlerine gö· dir. 
:rı bu tadilttm yapdabi1me.i için on Ş~dl, mllrakereler bu nokta üzerin. 
bet milYOfl Uraya ihtiyaç otdufu fenncn de devam etmektedir. lıittiğimize gö-
tetbit edilmiıtir. Vekllet, faıta alman re, bu i'lcr için yakında bir anlaşma 
3,5 milyon 1irarun lıdcıinl ve tesisatın hasıl olacak ve mukavele nisan ayı çık· 
da tcsblt edilen fennt f&rllara g6re ta- madan imzn!anacaktır . 
mirini tirkctten iıtemigtir. 

Şirket, bir aylık miihletten tonra Na. 
t'ıa Veklletine bu iki madde üserinde 
c;enbını vermittlr. 

Bu cevabiyle tirket fazla alınan 3,5 
milyon Jirı411n iadeaini n tesisatm da 
tamir ve ısllbmı kabul etmlJtfr. 

MUzakercterin ikinci Afhaaı bu iki 
nolttanm teferrilatı ile ılrketin diler 
buı mall huıusatı üscrindc cereyan ey-
1cmitir. Şirket, yaptıJı ıon teklifte fU• 
nu ileri ıUrmüıtür: 

Şirket ltletmcsinin temin ettii: te-

den güne erJmekte, ve cumhuriyetin mu
kodtieratı tehlikeye düşmektedir. bp,nya 
ı·ıtmhuri)·eıt hariçten al!Ah tedarik edebil. 
dili tılcdlrde yeniden lıalkmıcak, elinde 
hlan birkaç nuç toprak bıkklle renlden 
müd.Caayı ılri~"cek, belki de curnhurl)'t
ti, muhakkak bir ölümden kurtırıcak
tır. Faknl ıarbt Avrupanın iki büyük de. 
mokraslsf, ispanya harbine knrıtmamık 
siyasetinden ayrılmak lııtemedlklert için, 
cumburlyet bpany111 mlltemıdl darbelere 
uitrımıs ve en nihayet son tehlikeli vazı. 
yet hasıl olmuttur. 

fspınr• cumhuriyetinin 10n bir hımle 
ne nılyetl lrurtırmık için '" .on pyreti 
serfetılli bu 111nda lnıillere 11• Pran111un 
ademi mQdahıle ıılyıaetlnden ayrdacık
lırını tahmin etmek çok ,.anlı' otur. 

Kalafatyeri 
işçileri 

Belediyeye müracaat 
ve şlkAyette 
bulundular 

Şehrimizde yeni kurulan madeni 
&aıı'atk1rJar cemiyeti belediyeye ,ayanı 
dikkat bir müracaatta bulunmu~tur .• 
Cemiyetin bu mUracaatıncb, bu aınıf 

aan'ıtklrlttr1n çalrttıiı muhit olıln k•· 
lafat yerinin, t.stanbul beledfycslnin 
sınırlan dışında imi§ gibi medeniyet 
va11talarından tamamen mahrum oldu. 
tuna lıaret edilerek fl:Syle denilmekte -
dir: 

"'Şehrin unutulmüt bir köşesi olan bu 
havalide ne bir kanı yr?ılmış kaldırım, 
ne bir tek elektrik lambası ve ne de 
defihıcet edeeek bir tele umumt hcll 
vardır. Çamur buraıda yaz gUnlerinin 
bite tabii metaı halindedir. Rastgele 

yerlere demihacet edildiğinden baıı yer. 
!erden in1anın geçebilmesine imktn 
yolttur.,. 

Halbuki Cia!ata Kalafat y~rinde 200 
Eabrika ve iınllthancde çaltıan ve bU 
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"MiLLETLER KUPASI,, büyük mükliatına Uyık c~rillm&t olan 

Kraliçe Viktorya 
Franınzccı sözlü ve zengin ve ınubtqeın Anem& h...., 

Bu hafta SAKARYA 
HERKES HAYRAN OLDU. gidip görünüz. Seanslar: Saat 2 - 4,1 .5 • 6,SO ve 9 da 

HERKES KOŞUYOR. 

D Alman firmaları 
E memleketimizden 
~ tütün alacaklar 
1 Almanyanm tütün krah 

' PE TR şehrimizden geçti 1 A vRıcA: ve tütüncüler im izle konuştu 
i B A H Ç E ' Almanyn ile yapılan son tlrare~ 1 mlştlr. Almanyanın tattın kr:alr olan 
f anlaşması Uzerine bu memlekete ye- bu milyarderi l)ehrlmtzde Almanya 
~ SA R A Y I nl tiltun mahsulümüzden beş milyon ilo tutUn işi yapan tile.carlar styant 
- 1fralık mal satabileceğiz. Bu sebeb· etmişler, kendlsfle gDJ1lomUşlerdlr. 

ı~Tc:J R K Sineır.asında 1 ıc, Alınan piyasaları ic;ln tutun alan Reemtsma a:,ynl vapurla Mudan· 
= _ i. şirketler bu scno her senekinden dn.- yaya gitmiş ve Bursaya ge'erek btr 
Aıııı-..aı1111ııılll'••----·•-•w--.-.. .. aa.-._ıııırnmı._ .. ıııııa>r.-.mlllliil ıın az mal almışlardır. gezinti yapmıştır. Bunada bulunaa 

~..-rw 
Yakalanan 
eroinciler 

Tarlııbaşmda kahveci Ali ile arka
dqlan eroin satarken yakalanmış 

ve kahvede yapılan araştırmada 2,5 
kilo eroin bulunmuştur. 
Pangaltıda Sungur sokağında. 132 

numaralı evde oturan Fnruk isminde 
bir genç de sokakta eroin kullanırken 
yakalanmı§tır. 

Bir -:oban 
Denize düştü ve boğuldu 
DUn lzmirdon gelen lzmlr vapuri

le celep Mustafn. namma 24 l tane 
koyun getiren lzmlrll HiJnıiııJn ço
banlım~dan ]{ırşehlrli .Alt, sa.at 20 
sularında, rıhtımda koyunları cevi
rirken muvazenesini kaybetmiş ve 
denize düşerek boğulmuştur. 

22 yaşında olnn Hilmi Kötuobac 
köyündendi. Cesedi henUz bulunama. 
mıştır. 

24 saatte 84 ceza zaptı 
Son yirmi dört aaat zarfında Bey

oğlu knymntrnmhğr dahilinde 84 
ceza zaptı tutulmuş, 2 dilenci yaka· 
lanmış, 126 kilo ekmek mUsacfore, 
öO kllo ekmeltlc 50 tane köfte imha 
edilmiştir. 

Bu da pa1lo h1rsızı 
28 martta., Haydarpaşa Uscsl tn.lo

boslnden CclAl oğlu Hilminin 54 lira 
kıymetinde bir paltosu ve eldivenleri 
calınmıştı. lkinci şube memurları 
tarafmdnn yapılan araştırmada fai
lin Mustafa oğlu Fuat olduğu anla· 
şılmxş ve ynkalnnarak çalınan mat
lar sahibine iade edilmiştir. Gene 
ayni adamın. hundnn on gün lcadar 
evvel talebeden Efdalin palto ·c 
şarpasınr ı:nldr~ı anJnşrlmI'~ ve bun
lar da istirdat edilerek suçlu hakkın 
da tahkll<ntn başlanmıştır. 

Diplomasız ebelik 
Mahmutp:ışa Caferağa sokağında 

oturan 72 yaşındaki Yahya km Ha· 
ticenin, Baltacı hanında oturan Ra
mazan knrısı Haccre diplomasız ola
rak ebelik yaptığı görUJmüş ve yaka· 
lanmıştır. 

Hakaret yetmiyormuş gibi .•. 
Dün akşam, BUyUkada Salhane 

sokağındaki • numaralı evde oturan 
berber Seyfi, evine giderken, Ayşe 
isminde bir lrndınrn hakoretfno ma
ruz knlmtş ''e Ustellk Ayşenin baba
sı. annesi vo kardeşi tarafından so· 
palarla döğUlmüştilr. Suçluların dör
dü de ynknlanmışt1r. 

Şoson hu s1zt 
EyUp ycptçcşme, Aşhane sokağm

de, oturan, Nuri, A:rrnnsn.raydSI Yak o 
kızı Ojcninin evine girmiş vo nynk· 
knbı lfı.stlğl, tn.bnk, şoson gibi ı::-eyl"ri 
çalıp l:nçnrkcn yakalanmıştır. 

tUn gün buralarda iş yapan en az on 
bin kişi bulunmaktadır. Buradaki insan
lar da, şehrin diğer sekenesi gibi, yol 
parası ve tenviri ye resmi vermektedir. 
Jer. Bütün §ehrin ihtiyacı ol:ın umumi 
hela işi ise bu sabada günlük bir dert 
halinde kendini göstermektedir. 

Mooent San'ntkarlar Cemiyeti. ts- j 
tanbul belediyesinin bu dile!deri yerine ( 
ıetireceğini umuyorlar. 

Atman cigara. :fabrlkalannın ih- t.iltlln tUccarları da bu maruf Ultaa 
tiyııcı olduğu ve iç piyasalarımızda kralını ziyaret etmişlerdir. Reemt
clabn satılık tutun bulunduğu halde sma llo tUtüncUlerJmlz araamda Bur. 
bu memlekete daha fazla t.UtUn sata· sada da Al manyaya ttıt11ıı aatıttan 
mayıı,ımızm ycgtıne sebeb\ klering tşt ilıerinde görüşmeler olmuttur .. 
mUşkUltıtı olmuştur. Yeni ticaret an- Reemt.sma bu seneki tiltfln rekolte· 
laşmn.sma tUtun mahsulümüz tein bu miıle husust bir surette alt.kadar oı. 
kadar n7. klerlng konulması da bun· muştur. 
dan ileri gelmiştir. lşfttiğ1m1zo glSre Reetsma tr~ 

Halbuki tütllnlerlmizdcn çok mcm memleketimizden her t1eneJd kadal" 
nun ltnlnn '\"e devamlı roüşterlm\z tiltiln alacaktır. Bunun l~n ica.p • 
olan Alman fabrikalarının harman· den parayı da Almanyada bloke ola
larmı 1slnb için fazla miktarda Türk rak bir Bankaya yatırmıotır. Re~mt 
tutUnUne ihtiyaçları vardır. 936 amanın mUd\lrQ olan Vengelln Anka-
mabsuJUndcn yirmi milyon klloya rada yapmakta olduğu ml1za1ı:ereler 
yakın tutün alan Almanlar, sırf te- biter bitmez Alman ftr:malan llar
dlyo mUşkülfltı yüzunden bu sene l)lm mara ve Karadeniz mıntakalannda. 
diye kadar G-7 mllyon kilo tutiln a!· yeniden faaliyete geçerek birkaç 
Jabllmlşlcrdir. milyon kilo tUtiln daha alacakJar-

Buna hir1 cnre bulmak üzere Al- _d_ı_r. _____________ _. 
man clgara sa.nnyUnin dörtte ucunu 
elinde tutan Rcomtsmama cigarıı. 
trö:ıtU mUdürlerlndon Vcngel geçen· 
Jerde Anknrn1 n gelerek serbest kle
rin~ UA tiltfin ~lmak teklifinde bu
hınmuştu. :Pııkat Almanvadan fazla 
nlacnğımız bulunması yüzünden bu 
teklif kabul edllememlşU. . Vengel 
hlrlrnç gUn rvvcl tekrar şehrimize 
gelmiştir. Durnda. Alman fabrlkala· 
rmın mUb:ıyancıltğmı yapan mUesse
sclP.rle temas eden Alman fabrikatö
rü tekrnr Ankarayn gitmiştir. 

Gecen gUn ele limanımızı ziyaret 
odcn Mllovcnlrn isimli bllyük trans· 
rtlnnllk ile Re>cmtsmo tröstUnUn sa
hip ve sormnyedarı olan Reemtsma 
ailoslle blrllktc memlelretimize gel-

Balkan detıiz 
hatları 

l\'Jüşterek c:ahşma ve 
yeni hatlar ihdası 

görüşülüyor 
Balkan 1ktısatçdtc"ırun, Balkan An

tantı Ekonomi konseyi toplantılan mil. 
nasebeti~ le şehrimizde bulunduklan 
bu sıralarda Balkanlar arası deniz nak
liy~eiliğinin ve Balkan deniz hatlarının 
tliğer hrd_ç hatlarla birleıtirilmesinin 

düşünüldüğü ve görüşüldüğü yazılmış
tı. Bu husu:;ta al:iığımız mütemmim 
mal\ımata göre Balkan memleketleri 
seyrisefain idareleri arasında bir teşriki 
mesainin yanında Balkan memleketle· 
rinin ayn ayn ihd::ısın<) karar vermi§ 
veya tasavvur etmekte bulunduklan 
hatlar da ortaya konulmuştur. Du me
yanda tcsi!i düşUnülen hatlar arasında 
Türkiyenin iskenderiye hattını tekrar 
tesis ve ic~bında bunu Köstenee - h. 
tanbul - İzmir - Pire - İskenderiyc 
hattı haline getirmesi, Yunanistıının 

kendi limanlnriyle Addriyatik arasında 
iki haftada bir posta yapması ve bu 11u
ıetle mevcut Yugoslav hattiyle milıte· 
rcken her haftı:. bir posta kalkmasını 

temin. etmesi, Yunan §irketlerinden bi
rinin Nevyork 11eferle_ri tesisi de rntv
zuu bahsolmu§tur. 

Yugoalavyanm da, Balkan yanm a. 
dasının mukabil sahilleri arasında doğ
ru posta no!::sanlığım gidermek ve bu 
aktarmı;.dan mütevellit masraf ve za· 
man ziyanını izale maksadiyle batlıca 

Balkan limanlarına uğrayacak munta· 
zam bir hat tes!ıı edeceği ve Romzmya
nın İstanbul - Köstence aras:ndaki 
servisi sıkla§tıraca11 r anlaşılmaktafdır. 

Şimal 
memleketleri 

a 
Muhtemel b'r t\vrupa 

harbine 
girmeyecekler 

Ollo, 6 (A..A.) - Norveç ve lWIÇ 
Danimarka ve Fenlendiya harıcl,. 

nazırlannm konferansı J10nuııda net· 
redilen tebliğde ezcUmle deniliyor ki: 

Nazırlar, dünya politik vutyeti ti • 
zerinde fikir teatisinde bulunmUflar' 
ve şimal memleketlerinin uzakta dur
ması !Azım geldiği ka.naatinl mUtte .. 
fik bir surette izhar eylemiflerdir. 
Şimal memleketleri, Avrupada ku -

rulabilecek devletler gurupları hui • 
cinde kalacaklar ve bu gunıplar ara.
tunda. blr harp ihtimalinde bu harbe 
girmemek için mümkün olan ha eeJi 
yapacaklardır. 

Şimal memleketleri, bu hedef ~ 
iş birliklerini idame ve takviye eyle • 
melidir. Dört memleket hariciye na • 
zıı arı, muhtemel hlr Avrupa harbi 
esnasında &imal memleketleri arum. 
da karşılıklı ekonomik yardım bah -
sinde ihtizan faaliyete devam olun • 
ması arzusundadırlar. 

Dört memleket hariciye namları. 

hUkfı.metlerine mtlşterek bitaraflık 
kafdP.lerinl tasvip eylemeyi tamye 
hususunda mtltteflk bulunmaktadır. 

Kasapların dlleklerl 
İstanbul perakendeci kuaplarnun 

AnkarayD gönderdikleri heyet benfls 
ıehrimi:e d8nmeml~r. Heyet peft. 

kendeci kasapların dofrudan dofruya 
celep komisyonculardan et alabilmeli 
te§ebbüslerine devam etmektedir. 

r iŞ iÇiN, RAHATLIK iÇiNi DevJat Hava YoDarlle 

ANKARA'ya 
• ••it• 

y erlerbabıi tatm.lr .. 

NATTA 
Galatuaray 

Tel. 44914 
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Hatıralannt anlatan 
CEYMS NOBODI 

TEFRiKA 

NO: 79 
Entelllcens Servl"ln en meşhur ~Hu~lıınndın 

Kayserin casus teşkllAlı rels1 Stıveyf 
kanalını tıkatmak istiyordu 

- Ben ıa majeste Kayserden aldığnn { Sonra bir eıgara yakarak devam et-

emirJe hareket edivorum. Binaenaleyh ti : 
illerime brııma~nm kemdi hUrmct- - Benden iıtddiiiıü malumat ban· 
Je rica ederim. Eğer ricamı isaf etmez- d~ mı ıbaret?. 
teniz ftdyeti aa majeıt.e Kaytere bil- Hanı Ftıı hayretle ona baktı: 
4irmek mecburiyetinde blacağım için - btedıklerimi ehemmiyetaiz bir 
tfmdiden affmm dı1erim. ıey mi samyonunuz? tngilterm ilk 

Vdialıt JMi16p olmattu. Bir kol· raıt gcldığiniı: adama t0runu llemen 
tuğa oturdu. Fakat biTaı: sonra odadan 5ğrenilivereeck ıeylerden mi bu malu-

tekrar çıktı. mat?. 
Fon Glavber. elde ettiği zaferin ver- Haraldsen omuz -1.lkti: 

- --..lemki hakkımda tahkikat t!1Ci gururla Baveri azarlamağ~ koyul .nı..au 
da: yaptırmıJSIDJ%. wktiyle teknik tahsili. 

- Umanm iri bu ders size 1cAfl ge- min i1cmali için Liverpulda Meney tez. 
lir. Badana itleriJnle aıtlradar olmaz· cahlarında ve Armstrong mtieaesele • 
aum.. Abt takd~ vaziyeti aa majes- rinde çahttıiımı da her haJıde öğremniı 

• te Xaywain birinci huıust mUpviri ıe- olacaksınız. · 
tim Heı- Hans Fup bildirmek zanıre-- Hanı Fut heyecanla bağırdı: 
tinde ka1acatnn. - Vay canına 1 Ben bunu bilmiyor-

Bu iıim odadakilı'ri titretti, bütUn dum-
hqıar etildi. Baver dehtetle haykırdı : - Binaenaleyh, tncilterede bahriye 

- Aman r Sakın bunu yapm~.. mahafilinde ahbaplarım eksik değil ... 
- Pekl!i t Fakat bir daha itime ka· Harp patlak verinceye kadar bir çok 

npwmnnz Pftiyle.. tngilis bahriye zabiti ve mntıendiaiyle 
- Hay, bay, efendim .. Emrdı!ersiniz r muhabere d~ etmekteydim. 
Pon GIHber devam etti: - Ne diyonunuz? Siz bizim için ba
- Şimdi bana, Harald Haraldseni ni· ha biçilmez btr bazinesiniz o halde 1 Si-

Pa çalmhtnıur a6yler misiniz? Bu zat ze daha mühim tekliflerim de var •• Oy • 
._jnte Kaywerin en sadık bendele· le bir it ki eğn muvaffak olursams •i· 
l'feden blridlr • ze yüz bin dejil, yanm milyon müWat 

- Affed~ninb. Ben bunu bilmiyor- temin eder. 

c!mn •• 
- Bot llf istemem. Sualime cevap 

"ftriais • 
BaYer itiraf etmekten ba1ka çare bu. 

1amadt: 
- Her Hualdıenin bazı mühim as· 

kert crktıı bakkmda raporlar verdiği 
8irealmfttl .. Bu sabitlerin kabahati ise 
liiru ellenmekten ve ıneselik etmek• 

' ten ibaretti. 
Jl'on Glavber bapdı: 
·- Evet .Bu esnada diler ban nbit

!er ce .. ateı karpsmda bulunuyor-
Jal4 . ~ 
llılHr... . 
- Bunun berine kendisine ibreti 

mUeısire teıkil edecek bir ceza vermeli 

brarlqtnımftık. 
Fon Glavber ıözilnil keıti: 

- Kafi 1 Sizin bir alçaık olduğunuzu bi. 
Uyordum. Fakat bu !derece alçalacağı
mzı sanmıyordum • 

Hans Fuşa b'r 
ovun 

Bu gilrl11t01ll mUllkattan iki gün ıon-
1'& Harald Haraldsen yeniden bir da· 
'\'etnatne aldı, fakat bu ıef er Haı.s Fut. 
·~Fon Glavberfn ıefiniA imzaliyle .. 
lleplmiı 4U!Unceye daldık: Acaba Kay· 
eetin caa111, Fon Glavber tarafından ya
pılaıı teklifi wYip edecek mi, yani Ha. 
raldizı. Kayaeriıı huıuat cuuı tefkilitı 
bdrotunda Jralmaun& razı olacak mı. 
lıliP. Bu, bbim için çok milhimdL 

Hana Fuı bu auıHmlze müabet ce
Yap •erdi. Haraldleni kabul edince: 
· - Hak1musda iyi ınaIOmat aldım. 
~n Alman otmadılmıs halde ll%i 
b6yte tellkld ediyorıu. umanaı ki bisi 
bu lıaranmudan dolayı pig.man etmez

linla .. 
lqllterede yaptıiJm bir seyahat eı· 

nasında hı&Utere amirııtlık dairesinin 
blalm Belçibdaki Ud mühim denizaltı 
1-W iluüne btfl bilyilk bit taarrm 
llUırladılmı atrenmittim. Fakat maal· 
aef lnslltereden ıtir'atle aynbnai& 
mecbur kalarak icap eden tafıilltı elde 
eclemedfm Mesell ne kadar ve ne cinl.. 
t.en ıemilerle hücum yapılacajını. hü
cuma tayyarelerin ittirak edip etmiye
eellnl 8lnnemedim .Bu maltlm&tı ba· 
na temltı edebilir miıdnlı? • 

· Haraldaen aoiuk kanlılıkla cevap 
ıteı'di: 

- 11&1. bayi Yalnıs bu it için bana 
ftl kHaJ para vereceğinizi bilmem 
Jlam.. 
Hanı Fut. brpamda para canim bir 

adam bulundutu kanaatiyle, tusağa 
dOftU. Hanldaenden tilphe etmek ar· 
tık aklmı bile ıetmesdi. Gülümaiye
rü: 

Kültür Bakanhtmca konferans ver • 
mek üzere dlvet edilmit olan Cenevre 
Oniversitelinin ilim ve töhretli Ordi • 
naryOaU, Profesör Euglne pıttard, Uni· 
venite konferana lalonunda altı konfe
ıana verecektir. 

Konferwlara uat: 18 ele blth• 
caktJr. 

Biriaccl konferans: 7 nielO ,....-... 
tldnd. 8 ... cuma, 'Oçlncll. 11 nilaD 
puaıtell. J)ardtlndl. 13 .... pl1llDba. 
Betfnd. 14 m.a pll'll I - (Biyoloji 
konferaDW Nlomı) Aı.a. lŞ JÜllJl 

ı.:uma, 

son. 
DCKREŞ: 

13 pllk, 20,30 ph•ano konseri, 21,20 rad 
yo orkestrası tarafından senfonik konser, 
BUDAPE$TE: 

19,05 ıiıan orke5trast, 20 plak, 21.'0 
radyo orkestrası, 23,25 ılsan orkestrası, 

2~ opera. 
BERLIN: 

19 milzik, 20,10 opera plAklan 21 cu-
band. 23,30 baCif müzik, ve halk havaları, 

ROllA: 
20,30 plAk, 21,20 mOıilt, 21 ,30 hafif mi-

dir, 22 senfonik konser, 24,16 cazbant. 
VARŞOVA: 

HABER - 14Qim '611• 
1 

1 GCINON MESELESi 1 
Japonyanın denizde m tema
diyen sllAhlanması karşısında 
lngiltere ve Amerika niçin telaşa düşüyorlar 1 

Yazan : Şelıtp Gilndüz 

- Bltf aıuvaf f aık olunamz, dedi, li
.. ,ea bla mark ırıWclfat var. 

-Jlllkemmel. Muvaffak olmafa ça .. 
lıtacatım. Verdiğiniz ücret sabmete 
deler. 

SB,15 ııalon orkestrası, 19,35 Skeç, 20,30 
mftıllt, 21 oarluh lconser, 22 kftcilk orkes
ra 23 salon orkestrası. 
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Marlen, asaht, fakat son derece şık bir 
halde meydana çıkıyor, Üzerinde beyaz 

lameden bir elbise. saçlarında 
pırlantadan bir taç var 

-37-
'Çin tiyatrosu,, Holivud Bulvar ü

arinde, Vayns Stritle U Bre& ara. 
mnda, harict qki.Ji bir Çin mabedine 
~ok benaiyen btıyUk bir aiııemadır. SL 
nemanın methali önünde, geni§ döte
me t&§lanyla kaplı bir avlu vardır. 
On bet 1enedenberi. her bUytlk gala 
mUaameresinde bu dÖfellle taeıarm -
dan biri çıkarılır ve bunun yerine tam 
davetlilerin geleceği sırlda, bir çi • 
mento tabakuı konur. Sonra bfr yıl· 
dıza .• her def uında bir tek yıldız& • 
henüz yumup.kolan çimentonun üze. 
rine, ayakkabılariyle ellerinin iz.Jerlni 
teabit etmeBi ve pamıafıyl& imsunu 
&bnur i.tenir. Sonra, bütan bunlar 
bir tahta)'ll. kapanır. ErtMi gUn de, 
çimento kuruyarak, her Dman için 
imzalı olarak kalD'. · 

Birkaç aene aonra bir cenaze Ş.. 
peli haline gelecek olan bu avludaki 
döteme tqlan, cidden heyecan veri
ci ve salim bir sahne anediyor. Yan 
yana duran bu döpme tqJarmm hep
•i ayni isleri tatıyor: topuklarm yap. 
tığı iki kllçtlk delik, iki taban bi, biraz 
ötede iki el, iki el iskeleti ve becerik. 
siı bir tekilde kabaca yaalmq bir i
aimle, anli bir çocuk tarafından ya. 
zıl11111 blr tarih. 

''Greta Garbo 1926,, "Coan Krav • · 
font 1929,,. Garbonb elleri ne kadar 
:ıe.yıf, kuru Kravfordun elleri de neb.
dar Jma ve telıvanfc:Ur. Çin Tiyatron. 
nun organiatarleri ula aldanmular. 
Onlar, tamamiyle mqhur oltmyan ıve 
henüz yUbelmiye bqhyan yıJdDlan 
imzaya davet ederler. Şimdi meeell 
Gretayı davet etmek hiç de enteNu.n 
olma&. Bil a8la7t 1921 4'ı aıınttalu· 
yet k•anabUecek bir hanlketti. 

Orpniat&ier ula aJdanm•mlf)ar
dır. Bu döfeme tqlan ilRrinde bir 
tek iaim göremeı.siniz kf, eöhretiıı p. 
hib.larma ytıbelmiı ve • daha mu. 
himmi • bu töhrette kalmıt olmum. 

Harold Loycf, buraya g&ltlklerinin, 
Çarli Çaplln de kocaman Şarlo ayak
k&bılammı hlerlni de çık&rlDJl1ardır. 
Dapme tqlarmdan üç veya d&-dU, 

artık birer mezardan bafka bir eey de
ğildir. Vallb Royd, Röne Adore, Con 1 
Cflbert, Cin Harlu. 

ltçiler avlunun etrafına ipler geri· 
yorJar. •Bir gala ayni umanda bir 
halk bayramı, halk eflenceaidir. ÇUn. 
kli rıldızlarm içeriye gfrifi, hiçbir Ho. 
li\-udtmıun kaçırmak ietemiyeceği bir 
tm!Q§adrr. Kaldınmlarm ilzerine ha -
lcikt tribünler kurulur ve buradaki nu
maralı yerler takriben 1 dolar muka
bilinde kiraya verilir. 

Saat sekiz buçukta, yakamda bir 
Gordenya çiçeğiyle Marlen.in apartı -
manma geliyorum. Berberler hUmma· 
it bir faaliyetle çallflyor. Kameriatler 
k«>JUfUyorlar. Nihayet Marlen, ua.bt, 
fakat IOn derece ilk bir halde mej-da. 
na çıkıyor. 'Oııeriııde beyaz lameden 
bir elbi8e, açlarmda pırJantadan bir 
t~ var. Aynaya son bir nar a.tfedi. 
yor. Bir hizmetçi krz, ağzında ipler 
olduğu halde, onu bir an dizleri tlR· 
rinde takip ederek ıon bir kıvrımı dU· 
•itiyor. Tamam! 

HALK BAYRAMI 
Bindifhnis bllyflk beyaz Pakar bizi 

lııüytlk bir hDla götOrtıyor. Karlen, 
gWerlni kapam11 oldutu halde, BUBU· 

yar. Kendiaini gevtıetfyor, kendisini 
teme.rktlz ettiriyor, ıillhlanıyor. Bis 
)'aldqtıtça, gtlrilltilytı daha iyi duyu· 
yoırwıi, .. Çin tiyatro.u,, ndan bir kilo
metre meafede, kaldırımlar. yalms o. 
tomobUlerhı geçifini görmek, bir elbi. 
aenin rengini veya çehreelni "ketf tt· 
met.. lstlyen halk kalabahğmdan 
simsiyah bir hale gelmlftir. Bet yils 
metro me.afede ise cadde adeti ka • 
J;IUIBIJltn'. A.Qamm aut altnnndan f • 
tfbarn trlblnlmleki bntt1n yerler tu· 
tulmUf, tlatelllr, Jraldmmlarm berin· 
de&. h&Jk, cmıt ma berine birtkmf1-
tir. Polisi« halk &lmımı durdunnu,. 

Jardır. Barajla.rmdan artık yalnız da· 
vetlilerle otomobiller geçiyor. Biz de, 
polialer tarafından açılmıt olan bu 
caddeye giriyoruz. Şoför ot.omobiii ya· 
v31latıyor, zafer geçidi bqlıyor. Al -
kıllar, be.ğnfmalar yUkBeliyor. "'Çin 
tiyatroeu,, nun önUnde, kocaman yUz 
projektör cehennemi bir hararet ve J· 

3ık aaçıyor. Husust sahneler üzerine 
yerlenmiı dört orkestra., aaat ikiden
beri durmadan çalıyor. 

Her otomobil durdukça, her yıldız 
indikçe, milthif bir itlfme ev mtlthft 
bir tezahürat 'bqg&Jterfyor. Kadın • 
tar i&terik çığlıklar koparıyorlar. 

Kol kola girmif olan poJieJer, dinıek • 
lerini ve dizlerini ııkqtmyor. Fakat, 
genç erkeklerle genç kızların, ellerin
de birer klğıt oldufu halde, tıpkı kur
bafllar gibi. onlann ayaklan arum
dan fırlayıp, imza koparmak ibııere 

yıldaa htlcum etmelerine mini ola -
mıyorlar. 

YWalek yerlere çıkmıı olan opera • 
t&rler, makineyle bu cotkun Aluıele. 
ri, durmadan teebit ediyorlar. Bu b&. 
ğmnalar, bu muaiki aeeleri, bu göz 
kamqtuıcı projüt&' Jllklan, intiza
mı t.aıi.ne memur kom.18erlerin emir. 
l4'ri, polialeriıı dtldllkleri, berlerlnde 
bin bir ifade okunan ve ter iç'lnde b· 
lan bu çehreler, bfttan bunlar umı· 
tu1mu bir a.tmollfer teekil ediyor. 

Amaibn radyosunun krallan, mik 
rolonlariyle beraber, Jı::apmm yamııda 
yer almt1larchr. Bmılar anlatıyor, 

aalmeleri takip ediyor ve bulan, en 
acı &l&y ve istihzalar u.vurmaktan çe. 
ldmniyorılr. 

tJroN lSRCRDE 
Bu akpıD IÖI: .ay~ radyo sa· 

yuinde herhangi bir yı1ctman daha 
bt1yük bir töhret kınnan l'red Ailen. 
dir. Onda bir Kalmuk gelu'esi var. El. 
macık kenplderi çıkıktır ve g6zlerin· 
de kurnaz bir ifade parlıyor. Mikrofo. 
nunu iki eliyle tutuyor, gidip gellyor, 
saltaaıyor, biraz burnundan aceleyle 
kcmueuyor: 

- Alto çocuklar! .tete Konstans Be
net. 'Her Zamanki gibi mugalAtab, her 
r.a.maııld gibi snob. Adeti semadan 
dUımüı gibi J&fkın. Bana öyle geliyor 
ki, inci kolyesi biraz söntlk gibi. Her
halde hakikisini u.tmıe da, boynun -
daki sahte olacak. Mis Benıet, lfıtfen 
biraz mikroda konqur muaunuz? 

Konstans yaklqıyor, gWilmstıyor, 

Fred Allen'fn elini kızmadan 11k1yor 
ve mlkrof onun ön Un de, bitkin bir teı· 
le mırıldanıyor: 

- Allo! H~rkeae aeli.m. Sizi gör. 
düğümden son derece memnunum. t. 
yl eğlenin. 

Cotkun bir tezahürat başlıyor. 

Kanatana el\,fle aellmhyor, bir kaç 
imza atıyor, içeriye giriyor. 

AJlen tekrar mikroyu alıyor: 
- Allo! ltte Barbara Stanvik. Ya

ıımda kim var diyeceksiniz. Rober 
Taylor. Demek aöylenen eeyler doğ. 
nı mu? Yak18JJ1n, kızarmaym, burada 
herkes aşka hürmet eder. 

Geçit resmi hızlanıyor. l~te Çaplin
le kansı Polet Godar, itte Cin Harlu 
kadar flllll&}ı AUs Fey, işte sallana· 
rak yürüyen J an Arttlr, işte tatlı ve 
gevoek Geri Kuper, ateı renkli dante
ltlara bürUnmtlt otan Katrin Hep • 
börn. H.a1kın, katdınm Ur.erinde bir 
an dana etmesini iıJtediği Fred Aster. 

f.tte, bitkin ~breli ve yanında be. 
ftinei karısı c;ok gene; Berrey bulunan 
Con Barrimor ve iete, dimdik ve a. 
ğır ağır yUıilyen, topaJlığuu belli et -
memek için bUyUk bir gayret sarf eden 
Berber Ma.rp.J. Kendiıt harpte bir ba. 
~ kaybetmişti ve kalçasından iti
baren kesilen bu bacağa rağmen, tak
ma bacağıyla sakatlığını kat'iyyen 
g&termemeye muvaffak olmultur· 
Bu, cidden, bir enerji mucizeeidir. 

.(Devamı 110r) 

· ı··•.::.~ .. Ti~ .. 
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• . .tıı.. . 

n&&ac:a:wrw Ege mektubu 
Yurdun 

Olleklerı 

Balıkesir lfsesl 
şimdiden 

dUşUnlllmelldlr 

Ege mıntakası yeni 
bir kaphca kazanıyor 

Ba.Jıkeıdr ll9etdıtln orta .laınmla
rile birlikte 1400 mewcud.u n.i'dır. 
Meswı olmak Tep orta kıamıııdaa 
tMdlkn&DM almak suret.ile mek
tepten arrılacaklann mlktan 'bu 
711 )'iz talebefl aeÇem.11ecekttr. 
Halbuki orta kuma kafdeclllmek 

Tiırgutla Belelligesl Urganlı kablıcalaı ını, 
imtiyazını alarak modeın bir hale koyacak 

Tetkikat iyi neticeler verdi 
bere mlncaa& edeceklerla up
rl 7ek6nu eoo den taüa olacalma 
hfç flpbe 7oktur. Şu halde okalun 
mevcudu Ud blne )'lkaelmek J&. 
:nmgelecektlr ki bugln bulundu
ğu iki binanın b1I kadar talebeJI 
alabilmesi lmkAnsnıdır. EeMeD or
ta smıflann blrçotunda çifte ted
risat UAlilo 1400 talebe alçllkle 
Te sılafık bir balde den aöftbll
mektedlr. Banan için hllnbcleki 
J'll çifte tedNat.la da telulclmln 
~enebllmeelne lmkAn roktıir. 
IJ8e7e mlhlMlp 9çlnd bir bina 
bulmak da :lmkAmnı SIMdlr. O 
halde ne qlacak? 
• Tek can. ~beri dlfbll
dlll lfbl, ~e bir paTIJOll IJAye
llldlr. ~e ı. J1l 9.811.M& 
Ura tulabk balam Jılaarit ye
kAletJ, .,..._ lna paraıme mllhlm 
bir Jmmlle 'fllA,etlerla Uae Te or
ta okul tn,.atnta )'U'Clnn etmeli 
.brarhlftmnlffır. Dandan bafka 
Telllet lna Ülleabt pnlfletllmed 
için tahsisat Termeli en-elM) de 
vudetmtftl. Bu TaacUn tahakkuk 
ecl~ aman plml,Ur. Ancak 
bu itin blnn enet dlttitilp ted·. 
birler ahnmMJ çok rerfıide oJa. 
cak ve tam mektepler açılaeatı 
zaman ,-bleree talebe açıkta kal
maktan kuralacaktır. 

Bahkealrll ~k tiabalan lna
nun bll'&ll enel tahakkukunu 
belderoektedll'ler. 

BALIKESIRLt 

TurıuUu, (Husuli) - Belediyemiz l 
Urfanh bplrcala.nru da iJ'ticW bir n· l 
dyetten kurtararak modem bir hale 
koymağa. Sıhhat ve içtimai Muavenet 
.Vekiletinden imtiyarınt almağa teteb· 
büa eıtmİftir. 

Gedi2 ırmafnun cenubunda gene ı· 

lıca sulan ile huıule gelen ve ıeçen 

ıene kurutulan ıenit bataklığın üıt 
laımmda bir tepenin 1imal yamaçlann
dan çıkan Urpnlı ıbcalan o uhada 

biribnine yakın muhtelif membalardan 
tetekkUl edilyortada uıl suyun bUtiln 
baualan haiz olan ve daha mazbut 
yerden ıeldili anlaplan kaynaim jim
dikt banyolara ıiden ve halibuırda 
kullanılan ıu oldutu tahakkuk etmek· 
tedir. 

BÜ suyun fenni kıymetini ölçmek için 

t.tanbu1dan bir mütebamt ıetirtilerek 
maJWlialde tetkikat yaptmlmq ve fU 
netice almmııtn': 

En bqta romatizma ve isap afetle· 
rinde ve bilba11& nemt ve nevralji 
ler fevlrallde iltifade ederler. 

~bale ıibi adale afnlan (meal· 
ii) ve miyoıitlcri teda'Yiainde bu sular
la ~p~lacalc tedavi batta ıelir. 

Kuü ve çtlaJderden ve burcuJan • 
madan milteftJlit mafsallarda husule 

ıeten yaprpklık deveran vazife tqeY· 
viitUnden ıpteveUit &temler ve lrtipblar 

Zonguldakta.bir lise
nin temeli atddı 

80 bin llTaga cılıacalt olan bu blnagı Mehmet 
Çelikel adında hamlgelll 

blı vat1111da1 gaplıı malı tadır 

ı.,-sc lıinaMHı" t~mel atma mera.simltıde Zo11guldak vaUai HutuT; söyıüyor •. 

Zonguldak, (Huauıi) - 31 Mart 
pertembe cUnü; ıoncuJdak. .?"n mesut 
günlerinden birini yapdı. 

Memleketin Jdymetli, kültünever 
tüccarından Mehmet Çelikelln lise a· 
çılmak prtiyle h:l.killnete devretmek 
mere, 60 bin lira sarfiyle yap~ 

olduğu binanın temeli, nll Halid Ak
ıoy'un eliyle atıldı. On aflarda okul • 
luta,r la binleı4.:e halle 1dltlai toplandı. 

Vali Halid Aksoy ıtöylevinde Mehmet 
Çelikelin hizmetini. XUltllr bakanlı • 
grnın emri ve villyet ıenet meclisinin 
kuariyle takdir ve kendieine t•Jddlr 

etti. Kültüı . Dire1ctarii Htiand Irlnlata, 
kliltür ailelinin duyıutannı 'bellrttL 
Orta okul ve halk namına 18der tay
ltndi. Mehmet Çelilı:el, psterilen iltifat 

~ e teveççWılerc te,eklür etti. 
Bqün. herkes, bir bayram ıibi bir· 

b;rini Jrutlacll. G8n, tenlik l~do geçti. 
Gece, Li1e binumm temel atımı te

reffne, ortaokul salonunda, Halknl 

namına büyük bir müum :-c verildi. 
K.tıltilr Direktörü Irkılata bir konqrna 
yaparak ikinci fnönJ zaferine r•stb • 
yan bu mutlu gUnde lise b!.ıaaının te .. 
meli atılmuının yüksek ve ftyızlı mi
niunı anlattı. Liseye kavuşr.ıü müj· 
dainin heyc.c:aniyle Zonguldak, son · 
ses bir nq'e içindedir, .. 

Konya vıl~yelinde 
1101 faallyrtl baıtagor 

Konya, (Huauat) - VilayetL-niz tlk
'!:>ehar yol inpatır.a 1 O Niu.nda bqla· ı 

ruf.:aktır. IUc inpatta Karaman Erme· 
nalr, Konya • Cihanhyli. Anbra • 

Konya • Kqmlwı - Çumra • Aqehir 
- R.epdiye ve Akıehlr • A-ıyon. Konya 

Sille yollan ve Konya • Aqebir, Kon· 
ya • Ankara yollannm da lilfndiraj fa· 
aliyetine baflanacaktrr. Karaman • Er· 
menak yolunda henib açılmaırq olan 

es 1rilomctrelilr yolun iltiqafı yapılnuı 

bu aularla yapıla1.:ak tedavile çok kısa 
zamanda nil olurlar. 

Bu auyun gub oluıu eviye ve kalo 
haatalıklarmda da mühim tedavilere 
yarar. Gazı muhafaza edilma!: suretile 
tı0ğutularak yemeklerde veya icap e • 
den zamanlarda içme ıuretile tembel, 
ve if ruı u olan dispipailerde ve gene 
11\:ak olarak teaJcin maksadile ağrılı 

mide bozukluklannda şayanı istifade 
olduğunu anlatıyor. 

Urpnh kapbcuı yeriıün oldukça 
tenha oluıu ve -oraya gidebilmek için 
yolun mllsait olmamaıı ve bilhuıa Ge· 
cm mnatnun öte tllafmda bulwıuıu 

l:.u b.plıcanm ihyuında çok masrafı 

itap ettirmektedir. Bu sebepte .kaplıca 
inpmıdan eni oraya gidilecek yolun 
meydana ıelmni ve kaplıca muhitinin 
ve Ahumın timdiki ·feci \"Uiyotten 
kurtulmuı ve ondan sonra kaplıca bi· 
naamın · yapılmasına tevessül olunması 
rarureti vardır. 

Bunlar temin olunduktan sonra Ur
ganlı kaplıcaiı yalmz muhit ihtiyacını 
değil, Ege mıntakaaı .halkmm mühim 
sağlık ihtiyaçlarını karıılayacak mo • 
ôer bir sıhhat kaynağı oJal.:caktır. 

Tire kızları 
auze1 bir nakıf ve diki• 

• ergl•1 açhlar 
Tir~ (Husuaf) - Uç ay evvel aplaıı 

dikit ve nalnt kunlan bu hafta netice· 
lenmiftir. Bu turalara fttirak ede: tı· 

lebeler çahJmalannı TireJilere ~ter· 
n:ek bere blr hafta denm ~decek o
Jan bir serci aÇIDl!lardır. Az bir za • 
manda iyi çahıma neticesi hazırlanan 
bu tergi: halk tarafmdan h.kdirle ri· 
yaret edilmektedir. 

Tqhir edilen ifler arasında bilhas· 
sa Bayan Naftu Durmuıun itlediti 
çok tık bir karyola "ta.lamiJe Bayan Şa
diye, ketiha, Şlllriye ve JWyen Bar • 
simintonun ifledilderi çay takmıı örtü· 
lcri, 1cöte yaıtıklan ve karyola talctm· 
lan göze çarpmaktadır. 

Kur11 22 Bayan ittirak et:nittir. 

1 
Yurddan ı 

KUçUk Haberler ------
• Müteaddid tik!yet ve müracaat· 

lara rağmen tehrin yUksek yerlerine 
de sc. verebilecek bir eekilde teaiaa.tı· 
nı ıslah ve tevsi etmlyen Izmir suları 
Türk anonim tirketinin sabnalmma11 
kararla.ştml11U3 ve keyfiyet nafia ve. 
kAJetinden İmılr belediyesi vaaıtaeiy· 
le firkete tebliğ edilmiştir. 

• İzmir guetelerinin verdiği bir 
habere göre, Keınalpa.§a - Turgutlu 
şoaeai üzerinde otobüse binen çarpt. 
h ve yUzll pege ile 11kı sıkı kapanmlf 
bir erkek yakalanmı:ttır. Otobüste bu· 
lunan bir jandarma. kadmm. bavulu
nu tutan eline dikk&t edince bu kıllı 
elin bir kadına ait olamıyacağmı an• 
lamq ve peçesini açarak adamı ya· 
kaJamıttır. :Meçhul adam hUviyetiJll 
u.klamaktac1ır. 

• Egenin fazla kendir yetiftirell 
mmtakalarmda çuval fabrikalan ac;d· 
maaı dtltllnillmektedir. 

• lzmirde yapılma.ısı düşünWen 2()0 
ki§ilik modern hapishane bina.stDJll 
inşası için ilk hazırlıklara batJanmrt
tır. 

• Havran kazasında halk, 23 nisd 
bayrammda fakir ve yoksul çoculd•" 
n giydirmek için aralarmda 2M li!S 
toplam11lardır. 

ve en arualı yerler cüzclgih ~esbit .
dilmiftir. 

Konya - Meram yolunun da ketif flf" 
1 ald huırtanmakta otuo .nlıcmda ib•• 

leye çıkanUac:aktır. 
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Alman mot&rlO kıtalar Avus
turyaya girerken 

Tanklar sapır sapır 
dökülmüş! 

Alman tankları 300 kilometrelik bir 
seyahate bile tahammül edemiyor
muş; 400 tanklık bir Zlfhh f1rka 45 

fue vermtş 
\' aznn: Sadık Duman 

Bir geçit r~mbıde Alman tankları •.• 

AlınM ordusu rivayet edildiği dere
cede korıiuuç L1r kuaret midiı·? 

HiUeriu A vusturyaya götürdüğü 
kıt'a.ları, dikka.Ue gozden geçirenler, 

bilhassa. motörlü kuvvetler bakımından 
bu ordu etrafında ileriye sürülen fi • 
kirleri pek mübalağalı görUyorlar. 

Şüphesiz, 70 milyonluk bir Alman
yanın. harb olursa, hudutlarına yığa. 
cağı ordu. mutlaka bUyUk bir ordu o. 
lac9,ktır.. Bu ordunun en. u bUYi-ik 

3~=~· 
Fa.ka.t önilmü7.delı;i harb, bu gUn iddia 
edildiği gibi, motörlll kuvvetlerin boy 
öl~iltmesine sahne olacaksa, tekrar e. 
delim ki, bu kuvvetler hakkında dö
nen şayiaları mUbalAğalı bulanlar, 
hatta Almanyanm bu sahada çok )'8-

ya .kalacağını söyliycnler var. Ve bun· 
lar, Avusturyayı işgal eden motörlU 
Alman kuvvetlerini gördükten 80lll'8. 

bu lddialannı bir kat daha ıararla 
ortaya atıyorlar. 

Belçika gazetelerinden ''Nasiyon 
Belj'' in (1) tanınmı~ muharriri Şarl 
~'.fdevaı, Hıtterln Avusturyaya girdi. 
gı günlerde • tesadüf en • Viyanada 
bulunuyormuş. Bu zat intibalarını 
şöyle anlatıyor: 

"Alman motörla kuvı,etlerinin Vi.. 
Y_anaya giri§Tıenni dikkatle takip et • 
tını. Tcınklaraan ve otomobillerclM bir 
çoğu bozıdm.uştu, yedekte taşınıyor. 
dı,. /§in CJ8ıl felaketli tarafı Uf T...i, mo
törle§tirilmif topçuyu çeken traktör. 
Zerin nı.ühinı bir kısmı da hareketten 
kalmlf, yedeğe alınm~tı. Sabahın sa. 
at doku:nmda Viyana varoşlarından 
bırhıdc yüz elli milimetrelik dört ol>ila 
topunun kımıldanamaz bir hal.de bu· 
Zmulukl.arını gtfrdilm,· "olur a.. . • de· 
dim • Mot6r bu, bir arızaya uğn-ya
bilir.,, Fakat akşam 80tıt 8 de tek
rar ayni mahalden geçiyordum. Bir de 
ne göreyim' Sabahki dört obüs hala 
Yerlerinde, betbaht maki>ıi~tıer kon 
ter içinde kalmışlar, clurmddan çall • 
ııyorlıır. Bir an §öyT..e düşilnd#lm: 

''Motörleri tamir etmek behane8ile 
kumandanlık bu topıtırı bumda bu. 
lıtndul'm4k istemi§ olaoak.,, 

1'akat bu di~ilncemd.e aldandı#ımı 
dcr1i.aı ani.adım. Zira kcnUf'Tlalllnna 
kulak kabarttığım Alm.an B1ıbaylan 
fiJyle di!JOrkırdı: 

- M el'ıoı! tJ ç gu.ndlJ be.' defa bozul. 
du. 

- Acele ~ten gelecek fayda bu ka. 
dat oher. Günde on motör yapabikcek 
btr fabrUoa.yı "VUa motiir yopacak
aıtt,. diye ım·lars~n elbette motör bo
ıulıır. 

R""" gOael<.U. Kar Yf,lğm1'YOftlu,· 
yı:~-nıır yağmut?rr' '· Yo71 ·td.a ra-ur 
Y~ktu. Tertemi• asfalt yollıardan gel-

. . 
/.arclı; arkaların® c6phane arabası fi
lan yoktu. Eğer bu trcıktörler böyle 
goçit reBmine benziyen bir seferde 
Jı.arab olurlar~, ztır bir harpte bun. 
larda1ı ne 11UHled umulabilir',. 

Şimdi de, Hltlerin A vusturyaya 
girmeye karar verdiği günlerde • yine 
tesadüfen • Bavyera.da bulunmıq bir 
Belçika yedek subayının Aksiyon 
.lfransez ·(2) başmuharriri Leon Dode 

~-ı::.: . 
"Cenubi AJma1'yam" o giUll aafafi 

yollGnndıan AwatKTyGyQ yollaJIGfl 
motm-ıa kuvveti.ere baktım. hakikaten 
pek muntaaam bir yürüyil§ nizamı g~ 
zUme vurtııı. Gec6ieyi.ra, ay ı§ığında aa
keri kamyon katarları '" Berlinden 
dev§irilmif yı1zlerce otobüs nyazi biT' 
intizamla biribirT.erini tak'ip ediyor • 
du. Kamycmlann aral.arındaki meaa/e 
hep birdi. Katarlar biribirinden daima 
ayni uzaklıkta. 'bulwıuyordıt. Bütün a. 
rabalar ayani riruti muhafaza tKliyor. 
du. Şof i-,, Zerin krımometre"leri dikkat"le 
kontrol ettikleri mıla.}tlıyordu. Fcılocıt 
A VUBturya 1ı.ud11dun&ın ı:eri girer gir
nu-::, y:ı.nl oto~trat!m hi ı ICf. t.Jı fnt ~ • 
zamda" d.cs eser kalmooı. Alı.*ln mO" 

törlen tm ufak bir se~b tıe belıant ile 
luıtta bir parça sarsılhıc<J boıuhıverl
yor. K1ımandanlık ~Ç1LYt' t.a§'ig,an 
tm1rt6r'/.erln ~tiUüfttntı Ml(!~f: ~ ti. 
1.acak, 1MU51·Zqtirilm~ Alıffn ~tcır • 
ya14n A maturytıyıı hep· tre>ıl.e ntık~ -

dilm~tir. A vı'-'ltııryaycı giren motör'Uı 
k"1w-vetlerin halini anlamak ~n ,., ra.. 
kam14ra bakmak kafidir. 

1,00 tankta.n mürekkep bir ınrhlt 
/ırka, bu kilçücak seytıhatte tam 45 
fire vermi§tir. DüşUniinUz bir kere bu 
kuvvet harbe girmiş, yahut herhangi 

bir zahmet görmii..ş değildir. s~, 
dıl.3 yolda birkaç yü: kilome!re çalr~
tınlm1..,tır... O kıadar. itim/ ederim ki 
yol boyu.noa sağda solda ka"İd.lıp kal
mt~ gbrdüğüm Alman tankliırı bana 

biıyilk bir ferahlık ve tc.selli vermi.1 • 
tir. Müstakbel düşmanın bozuk motör. 
Züsü elbette S<JğLarrı motörlü8ünden da. 
ha tesclU vericidir.,, 

Bu bitaraf mUşahede mUtehassıS 

lngilizlerin miltalealarma kuvvet ver. 
mektedir. Bu ınUtehassıslann Alman 
motör endüstrisi haklcında lnbiiiz ga
zetelerinde yaptıkları neşriyat hep şu 
esasa dayanmaktadır: 

"A'man motörlcrinin bizim motör
lerimiz C:erecesinde mükemmel birer 

eser addedU~bilmelerine Jnıkan yok • 
$adık DU"AAN 

(Ilrv~mı 15 ~) 
(1) rfrg#'on ne1ge. 
(!) Action Fran~aise · Tı.Talcı, n~ür· 

- -

RA;BE!J ,- ~Tieam po1tpt 

Klodet Kotber Pariste 

Yıldızın ilk, aşk 
hüsranı S 

Asıl fsmı Lifi idi, 
"Kı·odet,, · adt, acıklı 
bir aşk macerası

nın hatırasını 
yaşatmak 

arzusundan "' . 
~ J ae• evvel, tto.. 

livuttan çok uza)tta, Parls ya. 
kuılarmda, Sen • lılancie'de küçük bir 
.,.., vardı. 13 ey.10.1 1907 de bu evde bir 
kız çocuğu doğdu; ona Lili ismini ver
diler. 
· 1913 de kızın babası olan Jorj Şoşu· 
van Amerikaya gitmeye karar verdi. 
Bütiln ailesini de beraber götürecekti. 
O vakit altı yaşında olan Lili bun -
dan bir ~y anlamadı. Fakat seyahat 
hoguna gitti. Annesi. babası, ağabey
•i ve kendisi üçüncü mevkide seyahat 
t!diyorlardı. Fakat bu daracık ltam:ıra, 
kiiçük kızı hiç de sıkmadL O, bol bol 
gemide oynıyacak, koşacak yer bulu. 
yordu. . 
~vyork$ gel.diler. Lili burada ilk 
~r ı>ek sıkıldı. Sen.Mande'nin sf's
• · solcaktan~. kenarı ağaçlı kır yol· 
~ atadL Oralar4& ı:ahatça ko~u · -
yor, o)-nµyor 1e gUlebiliyordu. Hal
b~ki Nevyorkta homurdana bcımw:· 
dana ge~en tı-elı.lc{. hızlı hızlı giden Q. 

tomobiller. ve anlamadığı bir dilden 
konuşan insan'ar vardı. 

Fakat nasıl olduğunu kendisi de 
farketmeden bu lisanı yavaş yavaş ö~
rendi. İhtimal ki mektep İngilizce <'ğ. 
renmesine çok yardım etmiştir. Çün· 
kU akgamlan kendi aralarında. evde. 
fransızca konuşurlardı. İngilizceyi ne 
vakit doğru ve düzgün söylemeye baı1-
ladığını kendısi de bilmiyor. Yalnız, 

mektepte, ekseriya bayan öğretmenin 
kendisini kaldırıp bütün sınıf karşı • 
sında şiir okuttuğunu hatırlıyor. 

Lili, bugün bile, bu hatıray, dUşU • 
nUrken, öğretmenin veya arkadaşları. 
nın, kendisinin okuyuşu ile alay etmek 
için mi, yoksa daha çocukken sesinde 
ve hareketlerinde bir sanatkfu- kabi
liyeti sezdikleri için mi bu işi yaptır. 
dık~arını kestiremiyor. 

Liıi yüksek tahsil gördü. tmtihanla
nnı muvaffakıyetle verdi. Annesi kızı
nın bu muvaffakıyetini Fransada bu
lunan bUyilk ana.sına ve bilyilk baba
sına. göatermek istedi. Ana kız Fran. 
enya gittiler ve bir mtiadet orada kal
drTa.r. Dönerken var,mrcla şimdiye ka. 
dar s:ı1:in ve Fe"siz 1{eı::en bu h:wata 
bir ma<"ern. karrgtı. Vnpurda :zen~in ve 

l bir delikanlı vardr. Tecrübesiz 

Li'i <'nbucak bu delikanlıya aşık oldu. 
Li'inın annesini deniz tutmuştu. I<a· 
marasındn yatıyordu. Üç gün içinde 
kıua delikanlı biribirlcriylc -anlaştı -
Jar, nişanlandılar, dördüncü gUn de 
evlenmek için kapta.na müracaat etti· 
!er. Fnknt bereket versin ki annenin 
hastalığı geçti. İzdivaçta babasının 
muvafakatini almak lazım ol,duğunu 

söyledi ve kocasına da bir telsiz teL 
graf yazdı. 

Jorj iskelede onları karşıladı. Anne 
ve baba Ue kız arasında şiddetli bir 
milnaka§a oldu. Neticede delikanlıya 
bu evlenmenin mü:nkUn olmadığı söy
lendi. 

Lilinin kalbi kmlmıştı. Fakat az 
zaman sonra bu delikanlının uzun se
nelerdenberi evli oldufu, Uç çocufu 
bulunduğu ve en bUyttk kızmm Klo
det isminde olduğu öğrenildi. (Llll, 
nktrislik hayatına başlarken yenJ bir 
isim almayı dilşUndüğü vakit eski sev. 
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Rl.odet Ko1Mı1141ıi:•~~~"'1!tl!l!Dni"& 
remi 'V6 f ki glızel pozu 

gillshıln kızmm ismini aldı ve KJo 
det Kolber oldu.) 
Aşktan hüsran gören Lili gönl · 

avutmak iç~ bir me§gaie aradı. :Et 
bise modelleri içfn resimler yaptı, so 
kak sokak dolaştırdı, mü§teri arad 
Bu işte' söktilremeyince fraruı 

dersleri vermeye bagladı. Talebelerin 
den birisi kendi yaşında bir kom§ 
kızıydı. 17 yaşında iki genç kız yan 
~·ana gelince, okuyup yazmayı pek d 
diişUnmezler. Çay içerler, bisklli 
ler, aşktan bahsederler ve hayali: 
dalarlar. 

Talebesinin An Morfson isminde bi 
arkadagı vardı. Bu kız bir ttya 
çalışıyordu. Lill onun yardnnfyle f 
oynanacak piyeste muvaffak bir 
alabildi. Vakıl yalnız birinci perd 
sahneye çıkacak ve sadece Uç keliın 
söyliyecekti ama, tekmil ailesi efra 
kendisini alkışlamak için tiyatro 
gittiler. · 

Biraz sonra Lili ikinci bir piyes 
daha elfemmiyetli bir rol alabildi. B 
sefer ismi ilanlara geçti, her neka 
bu isim bUtUn aktörlerin adlarmd 
sonra ve kUçttk harflerle yazılmışa 
da bunun ne ehemmiyeti var? Bu 
yundan sonra da genç aktris, ••0to 
mobilde bir öpücük,, komedhsinde 
rolil oynadı. Bu sefer ismi sadece 
ve duvar ilAıılarmda değil, elclttrilcl 
yapılan ı31klı ilaruarda da okund 
Münekkidier bu piyesi çok beğendi 
·ler. Rejisör beş senelik bir kontur 
imzaladı. 

Klodet ayni piyesi Londra.da da 'O 

nadı. Londradan dönilp sinemacıla 
kendisine film çevirmesini teklif e 
ler. 1929 da sea}f film yeni ~lamı 

tL Klodet bilhassa söz söylemekte 
hoşlandığı i~in sinemada ~Ifllla 
razı oldu. Pa.ram~tla Nevyork !tU 
yolannda çah§mak Uzere bir mUkav 
le yapiı. İlk fUmltıi Morls ŞövalYe ~t 
~virdi.° İkinci, Uçllneft filmleri muvı. 
fakı~ ~r. Ne9y0rlta&n Hol 
vut'a geı:tf. 

Klodet Kolber bu yıl kıŞı gesirm 
(Devmm 16 •noide). 
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~ız~~~~~~:~et0mJI 
gltmlyecek mi? il 

l\llllt küme fikstürü mucibince ıl 
hu halta 1stanlm1da nc~lktaş TO I' 
Güneş kIUplcrl knrşılıı~ırkcn Ii'c- ıl 
ncrhıth<:e de <leplasınıın maçlarm1 il 
yapmnk üzere 1zmlrde bulunacak· : 

• tı. ıı 
Halbuki Sarı - LAd-çertUler dün • 

akşamki ekspresle hnrckct ede- J 
nı aldatır. Çilnkü hazan çok yağlı ve momfşlerdir. Buna da scheb Fe· if 
az adaleli bir vücutla çok adaleli ve az • dcrasyon tarafından kenöllcrino i! 
yağlı bir vücut ayni ağırlıktadll'. Bi. 1 ,·erllcc<'k olan yol 111nsrnflnnuın ı: 

Spor namzetleri ve 
sporcular için 
sıhhi ô"içüler 
. 

Buıı.da.n önceki spor müsa.habemde 
sporcularda kabiliyetsizlik ile tavsif 
ettiğimi.z birçok kusurların ya.Jnız sui· 
istimal veya antrenmanlarına. kar§ı 
a.Wwıızlık gibi klbik sebeblerden i
leri gelmediğini, kontrol edilmeyen 
bul fiziyolojik noksanların da. mühim 
rol oynadıklarını işaret ediyordum. 
Binaenaleyh bilhassa. bir klüp veya ir. 
fan mUessesesi hesabına. olarak spora 
yeni başlryacaklann yahut da. esasen 
sporcu etiketini ta.§Iyanlarm sıhhi mu. 
ayenelerine ilmt bir veçhe vermek, 
ampirik nokta.in.az.arlara kulak asma· 
mak l!zımdır. 

Üç dört senedenberi lzmirin gampL 
yon klüplerinden birinin birinci takı· 

mmda oynıyan bir öz yeğenim vardır. 
Son 7.IUJlanlarda bir mektep raporu 
vesileslle sol kalbinin f azlasile geniş· 
Iemlo ve deliklerinden birinin gev!('. 
mit olduğunu meydana. çıkardık. Bu 
ansa mtihakkak ki futbole başlama • 
dan önce gizli denecek kadar hafifti; 
fakat cebri bir spor olan futbal an. 
trenm&nlan ve oyunlan kamçılamış 

oldu. Onun içindir ki, bir klüp veya 
mektep gibi başka bir müessese bir 
genci spora başlatırken, clddl bir sıh
ht kpntroldan geçirmeli, bedenI kabi
liyetlerlni öJçtürmelidir. 

O halde sporcuların sıhhi kontrolun 
da. muayene iki tUrlü ola.calrtJr. Biri 
tamamiylc fir.iyok,,lktlr; yani tecssils 
etmig blr hastalık olmasa bile sporcu

nun nefes alma, yorgunluğa mukave
met, kan deveranı gibi normal vU. 
cut vazifeleri tetkik edilerek onlara 
birer derece verileoektir. Diğer mua -
. ·ene de tamamiyle tıbbidir. Yani giz. 
li "·eya. aşiklr bir surette herhangi bir 
uzuvda mevcut olan bir kusuru, bir 
hıı.stalık ietidad veya mevcudiyetini 
tesbit etmeye matuftur. 

Şimdi sporcul1n t!bi tutacağımız 
fizJy•)lojik ,.e tıbbi muayeneleri sıralı
yalım: 

A - Fiziyolojik tecrübeler: Vücu· 
dun gerek morfolojisi yani teşriht va. 
ziyetlerini ve gerekse hayatı ifade e
den uzuvlarının fonksiyonlarmı ifade 

etmek için birtakım ölçiller kullanı -
yoruz. Sporcuların muayenesinde bun. 
larm arasından mümkün olduğu ka· 
dar en pratik olanlarını seçmek, bu 
suretle kola.y ve her vakit yapılabi • 
leoek olt1ll bu sıhbt bir kontrol ile ala
k& uyandırmak Iamtıdıt. Binaenaleyh 
ben daha ziyade klUp binasının gü • 
rültusüz bir odasında hekim tarafm. 
dan tatbik edilebilen muayeneleri ya-
zıyorum. • 

1 - Boy: Gerçi boy derecesinin 
kıymeti diğer fiziyolojik testlere na· 
znran b:andir; maamafih bazı spor i. 
çin tercihan uzun boylu gençler daha 
nıuvatıktır. ~ell bir futbol kaleci· 
sinin, uzun atlama, yüksek atlama gi
bi sporların muva.ff akıyet vermesinde 
bunun rolli 8.§ikA.rdır. Boy ölçüsü as. 
kcr muayenelerinde kulland1ğım1z öI-
çUden ibarettir. · 

2 - Vtlcut ağırlığı: Bunun da kry
nıeü keyfi olmaktan ziyade kemmi • 
dir; ve baza.n da zahirt görUnüg insa· 

Galatasaray 
Cumartesi gUnU Taksimde 

Yedek su bay okulu 
ile karşılaşacak 

Geçen cumartesi gtlntl milli küme 
l'l"açından evvel Beykoz birinci takı

mlleuıııt~ak siyah sanlıla.n 4-1 
mağlütden Yedek subay okulu fu~ 
bol takıı bu hafta cumartesi gUnU 
de yine"usfm stadında 8a&t dörtte 
Gala~yta. bir mtlMbab.. ~pgcak 
hr, ' 

naenaleyh boy ile olan nispete, vücut ~!:.I henüz ödruımcmlş olma.sıc1ır. fi · tartıl tek---::..:ı- Bn eabah kcndf ine mUrnca.at !i 
ahengıne ve ann IQ.ı ı.u uue e· ettiğimiz Fenerin saldhlrcttar bir h 
hemmiyet vermek lbmıd.Ir. Bilhassa AZMi "dün akşama kadar yol rm- i: 
güreş ve boks gibi sporlarda bunun ram1zı hckledilr cğeı· para hlzc vc- li 
kıymeti aşikardır. •• rnmtş olsnydı diln akşamki cks· i: 
3- Göğüs muhiti: bu da iki evvel- :İ prf>~~le llıtrckct, edecek l"C hu suret fi 

k. ··1 ill "b" f" 'k bed ~ ti ~ le bir gtin <le lzmlrde ı Ul'n.hııt et- iİ 1 0 ç er gı 1 ızı en '"''3~e i.:

2 

ml!ı ola<'aktık. Hnlbnltl bu olmadı.!: 
hakkında ancak zahiri bir hüküm ve. J•;ğ~r bugUn do mnsrarınm; ,,-eril- n 
rir. ÇünkU bu ölçWer hayat! bir fonk- mc.,_ e bmtrc gtdcmJyccrğiz., de· !1 
siyonun üadesi değildirler. Göğüs, ya :a mişfil'. il 
iki memeyi birle.,ı.iren çizgi veya kol- i DJğcr taraftan dıı duyduğumu- jl 
tuk altı hattı veyahut ba.zıla.rınm tav. ı za göre deplasmnn maçı l~ln fede- •! 
siye etmedig .. i gı"bi göbek hizası naza· ı ra!lyonca Fenerlilere l"crilccck o-rı 

Jnn yol masrafı Ankaradan İıı;tan-
n itibara a.Jına.rnk ölçülür. Bu sade bula gönclcrilmlş, fftkat 'Fenerli· ,. 
bir ölçllden ibarettir; yani nefes al • Jer hu rmra~·ı nlmamışlnr<lır. 
m& ve verme gibi şeyler kan§ltrılma- Bn garip Ta.ziyetin ne ş~kll ala· d 
dan normal ''aziyette göğsün muhiti cağı nn<:ak bu ak5a ın hem ola- sı 

cakttr. ! 
almır. Pignet'in (gürbüz vücut ölçü- H 
ısll) diye tavsiye ettiği basit bir for. !l.ı ------•-.m:-=-=• 
mili var: Boy - (göğüs muhiti + a
ğırlık) = gUd>UzlUk. Çıkan aded 10 
dan sonra çok yüksek +35 den-8onra. 
da dil§ük sayılır. 

4: - Ciğer vilsııtinin fiziyolojik öl
çüsü, göğsü muhitine nazaran çok da. 
ha kıymeUi ve ifadek&r bir tecrübe. 
dlr. Uç türlü tayin edilir. 

a) Sporcuya iradi mahiyette cehdi 
bir eehik (nefes alma) onun akabin. 
de de yine cehdi bir zefir (nefes ver· 
mesl) )11.pmuı söylenir; aradaki far
kı santimetre ile ifade ederiz. Bu, gö. 
ğüs - ciğer 'Vtisatiııiıi bir ifadesidir ve 
va.saU karine 5-6 dır. Tabiatile çok 
süratle yapılabildiği için faydalıdır. 

b) Gence kuvv&tli bir echik yaptll'. 
dıktan SOru'a nefesi tükeninceye ka • 
dar mevzun olarak sayabildiği kadar 
aded sayması söylenir. Bu aded 10 ra. 
kamı etra.f ıniladır ve vasati olarak 
kırk saniyelik iradi nef essizliğe teka
bUl eder. Bu saydığım her iki usul 
doğrudan doğruya arayerde bir vası
ta yani bir filet olmadan kullanılır. 

c) Ciğerlerin hayatı yani fiziyolojik 
vüsatini hakikt bir adedle tayin et • 
mek için en güzel vasıta spirometre, 
yani (teneffüs ölçüsü aleti) <lir. Bu, 
mü!jterek kaplar prensipine müstenit 
olan basit bir filettir. Şahsi, zefiri bir 
taeyikle yani kuvvetli Ufleme ile bi
rinci kapta bulunan mayii büyük ku
turlu kavuçuk bir boru ile bağlı bu • 
lunduğu ikinci kaba doğru iter, iki 
ka.b arasındaki mayi seviyesi farkı o· 
kuna.rak hUküm verilir. 

5 - Burnun nilfuz kabiliyeti: ak 
ciğerlerin serbest olarak ve kolaylık. 
la. işlemelerine burun delikleriyle 
ba§lıyan mecrala.rın da serbest olma
sına bağlıdır. Ve fizik kUltürde bu ka
biliyetin ehemmiyeti ~ktur. Müna. • 
vebe ile bir burun deliği kapatılarak 
diğeriyje şahsa normal zefir yaptırı· 
lır. Bu zefiri hava cereyanının kuvve
tini ya elimiün sırtına verdiği inti • 
badan, yahut kliçUk bir nikel safiha· 
sına tiflemcnin teşkil ettiği dairenin 
genişlik derecesinden anlarız. Daire 
nekadAr genitıae, burun o nispette ka. 
bili nüfuzdur. 

6 - Nabız: kalbin va.zifcvt kıymeti 
aşağı yukarı nabzın gösterdiği inat 
ve bilhassa cchd esnasında faaliye -
tin derecesile anla.§ılır. Ancak ınııka
ycsevi bir netice almak için ~hsa 

yaptınl ı::ak olan cehd daima ayni şc. 
kilde olmalıdır. Bunun için Fransız 

kalp mütehassmı Lian'm klasik tecrü
besi <;ok güzeldir. Şahıs olduğu yer. 
de bir dakika jimnastik adımları ata. 
cak ve bir dakika da ellerde mevcut 
olan be§ kiloluk bir sıkleti mUteaki • 
ben başmm Ustunde ve nçık duran ba.. 
caklar arasında tutmak suretile bir 
muvu.ene tecrübesi yapacaktır. Tec • 
rUbeden evvel ve eonraki nabız nor-

. mat dereceyi buluncaya kadnr muka. 

Först 
Viyena 

Cunıaı lesi günü lstan
bulda, pazar günü de 
Ankaıada oynayacak 

TUrktye futbol federasyonu ta.ra
fından memleketimize davet edilmiş 
Föret Viyann. kli.ibünUn gelecek cu
martesi gUnU şehrimize geleceği ta.
karrUr etmiştir. Misafir takımın ev
Yelce Ankara, İstanbul ve hmtrde 
birer müsabaka yapması dUşllnlllmüş 
tü. Son dakika.da öğrendiğimize gö· 
re federasyonca bmlrdekl maçtan 
sarfınazar edilmiştir. Viyana. takımı 
ilk mUsabakasmı 16 nisan cumarte~ 
si günü Taksim stadında lstanbul 
muhtellti ile yaptıktan sonra 'o ak· 
şamkl trenle Ankaraya hareket ede
cek ve ertesi gün de Ankara şehir 
stadında. Ankara muhtelit! ne kar
IJılaşacaktır. 

Bu lkl maçtan başka müsabaka 
yapıp yapmıyaca.ğı henUz malüm ot
mıyan Forst Viyana klilbil memleke· 
tlmize tam kadrosııc gelmektedir. 

yese edilir. 
7 - Bütün sporcuların şiryan taz

yiklerini istirahat halinde ve egzer
sizlerden sonra ölçmelidir. 

B - Tıbbi muayeneler: esasen yu. 
karda yazdığım muayenelerin hepsi 
d<.'I hekim tara!ındt1ll yapılır; ve hele 
son ikisi yani nabızla şiryan tazyikı· 
nm ölçülmesi tıbbi muayene usulJeri. 
nin b~ındadır. Bunlardan ba.ska muh
temel uzvt bir arızayı meydana çıkar
mak maksadiyle sporcuların kalpleri, 
ciğerleri dinlenecek, idrarları tetkik 
edilecek ve btitiln vücut çırılçıplak o. 
larak gözden geçirilecektir. 

Fıtık, bel kemiği eğrı1ikleri, eski çı
kıklar, baldırların ordu bozan dedi· 
ğimiz damar şişkinlikleri ve S:lire a. 
ranmalıdır. Burun etleri. bademcik bil· 
yümesi gibi bazı anzalar da vardır 
ki, ufak bir amel~yatla spor namze. 
dine fa.al spor imkanını verir. Tabia
tiyle şilphe vukmında sporculnn rönt
gen muayenesine de göndermek el . 
zemdir. Bütün bu muayenelerin so • 
nunda sporcuya flziyolojik bir fiş ve 
daha doğrusu bir sıhhat cüıdanı ve
rilir. Fakat bu muayeneleri namzedin 
bünyesine veya sinnine göre tertip 
edilen bir sıra epor tecrübeleri yani 
testlerine gUre de tekrarlamalr. Ve 
meselrt bir koşucuyu sürat, mukavc • 
met, manialı koşu testlerine tabi tut· 
turarnk kontrol etmelidir. 

Ancak böyle ilmi \"C r~yonel mu. 
ayenelerledir ki bir genç meneup ol· 
duğu cemiyete ve klübe nafi hakiki 
bir sporcu ola.bilir; ve sporda çok de
fa hasret1e beklenen zafer de ancak 
vUcut milkcmmeliyetinin bir hakkıdır. 

"Sporcularm sıhhi 1rotıtrolu,. 1!4.3. 
9$8. Dr. Ruim ADASAL 

Bizde atletizmin 
Bugünkü 

,vaziyeti nedir ? 
Ge~.en glln Taksim stadında çalışan 

elli kadar atletin istirahat znmanla
rmdan istifa.de ederek bir talebenin 
karşısına geçip bir şeyler okudukları. 
nı gördüm. Ben de sokuldum, muh
telif atletizm faaliyeti Uinlarlle dolu 
bir tahtanın üzerinde kırmızı bir çer· 
çeve içersine alınmıo bir g~te yazısı 
gördüm. ÇOcuklann acı bir tebessüm
le okuduklarm bu yar.mm altında Na· 
ili Moran imza.sile eu cUmleler vardı: 
(Arkadaalar, atletizmdeki istikbaliniz, 
cevnbırnı teşklı edecektir.) 

$ •• 

Son zamanlarda atletizm işlerimiz 
oldukça iyi bir inkişaf devre.si geçirir. 
ken fena maksntlarla. ynzılmış bazı 

esassız yazılar beni müteessir ediyor. 
du. Bu sebeptendir ki, efkan umumi
yeyi bu mevzu üzerinde biraz tenvir 
etmek istiyorum. 

Spor yapmıe, sporu cidden benim. 
semi§ insanlar eğer hakiki sportmen 
iseler yapılan ve yapmak istedikleri 
tenkitleri tam bir sporcu gibi yapma
lıdırlar. Haris ve köhne hislerden 
kendilerini kurtarmalıdırlar. Ve yu
karda yaz:mıı olduğum evsafa sahip 
bir sporcu bu eekilde değil yazı yaz
mak dil§ilnmeye bile tenezzül etmer... 

• • • 
1928 olimpiyatlarnıdanberi bütün 

dünyanın spor faaliyetlerini yakın • 
dan takip etmeyi kendim için en bü • 
yük avk bildim. Birçok beynelmilel 
müsabakalarda. bizzat hazır bulun. 
dum. Bilhassa Alman gençliğinin ve 

sokollarm f aaliyctlerini çok yakından 
takip ettim. Tilrkiyemizde bu seneye 
gelinooyo kadar, bilbuşa son zaman. 

larda atletimı faaliyetinin durgunlu -
ğu gö7.e çarpacak kadar barizdir. Bu 
sene ise geçen senelere nispetle olduk· 
ça iyi ve yarını bire vadeden §ekilde 

bir faaliyet başladı. Geçen pazar Ka· 
dıköyünde Fener stadında yapılan at. 
letit.ın müsabakasını görmiye gittim. 
Bu mevsimin ilk faaliyeti idi. Türk 
spor tarihinde ilk defa olarak 223 at. 
Jeti bir arada görebilmek beni çok 
sevindirdi. lş çok esaslı tutulmU§, 
dört kategori üzerinde yapılan mü.sa.. 
bakalar yeni ve taze bir talebe züm. 
resini toplamıştı. İstikbalde kademe 
kademe yükselmiye hazirlanmıe bir 
gençlik gördUm. 

Birçoklarının ilk müsabakası olma
sına rağmen, tek bir k1şm çahşmala· 
rmdan ve son ay açık hava.da yapılan 
idmanlardan istifade etmesini öğren -
mir: olan bu genç atletlerde çok esas
lı \'e vasattan yakan spor yapmasmı 
öğrenmi§ bir varlık gördüm. Henüz 
on be-5 yaşındaki atletlerin tek adım· 
dn tuttukları beş kilsur metreyi elli 
metrede tuttuklan yedi küsur sani • 

ae,ıkta , .. GUne' maçı 

Adnan Akın 
idare edec~e k 

T. S. K. lstanbul bölgesi futbol ajau 
Zı§nuum: 

10/4/938 pazar gUnii yapılacak 

milli küme maçr. 
Beşiktct§ stadı: 

Güneş • Beşikta§ saat 16 hakem 
Adnan Akın. 

Yan hakemleri: Ahmet Adem Göğ. 
dün \'G Tarık Öıerengin. 

Heşlktaş klUbü 
Oe izci lk şubesini açıyor 

Bc§ikta.ş ıimnastil; klübü bcışkanlı· 
y11ula11: 

KlübümUzün deni7.ciJik kısmı bu 
ay içinde faaliyete geçeceğinden yüz· 
me, su sporu, kürek ve yelken spor
larına hc\'eslilcrin tanzim edilecek 
program dairesinde derslere devam 
edebilmesi için şimdiden klübc mil· 
raca.atla. isimlerini kavdcttirmcleri l 
rica olunur. 

ycyi, sınkln atlamada aştıkları iki 
seksenlik dereceler karıısında sevinç 
duydum. Sahada şimdiye kadar gör. 
mcdiğim yedi atletin 2.60 ila 3,10 a. 
rasında sırıkla atladıklarını, çamurlu 
ve ağır bir sahada arasıra yağan yağ
murun bazı eski istidatların 5000 
metreyi 16 dakikada tama.mladtkla • 
rmı, yüksek atlamada iki kişinin 1,70 
i rahat rahat a.stığını ve 100 metreyi 
12 nin aşağısında katetmiş beş tane 
atleti seyrettim, ve bunların ciddi bir 
surette çalıştıklarını gösterir netice -
ler yuka.rki kanaatlerimi teyid etti. 
Bütün bu taze kuvvetlerin içersinde 
tekrar sahaya avdet eden Semih, Ra· 
if, Cemal, Mufahham, Füruzan gı"bi 
atletler iein ne derece ciddi tutuldu • 
ğunu ispata kafi bir delil t~kil edi. 
yorlardı ... 

• • • 
Derecelerin umumi seviyesi günden 

güne yükselmiye mahktimdur. Kır Jro. 
!iUlarmda. bütün Türkiyede yapılan 

kuvvetli hamleler pek yakın zamanda 
atletizmin diğer şubelerinde de görü.. 
leccktir. 1937 de yapılan 12 kır koetı"' 
suna mukabil bu sene 170 kO§tl yapıl .. 
dı ve 103 atlete mukabil bu sene 1534. 
atlet bu temiz sporda .zevk ve heyecan. 
duydu. Daha geçen sene İstanbul kır 
ko!'}Usu takımının idmansız bir vazi .
yette Ankaraya giderek Ankara ve 
Kocaeliden sonra tiçüncillüğii zoraki 
bir ko§Udan sonra ala.bilmiş olduğu 
hatırlardadır. Esaslı bir surette hao1 
zırlana.n bu seneki ta.lam Eskişehir 

ve Ankaranm önünde ya.rı§I birinci 
bitirmiştir. 1672 atleti btilş.n kış id • 
manlanna i§tlrak yek<uıu, v& ]M.rt a.. 
ymda sahada çalı§mış 1231 idmancı. 
nm, kapalı sahada pantalonla i§tiraJC 

eden 58 sporcunun ve yapılan kroslann 
herbirine i§tirak etmiş 60 dan fazla. 
gencin ifade ettiği tek bir mana. va.r. 
dır, o da i§in büyük bir al!ka ile tu· 
tulduğu ve çok iyi gitmeye yüz tut· 
muş olmasıdır. 

Hal böyleyken bazı kimselerin bu 
güzel Ş fena gösterecek: yazılar ya.r;
ması insana: "Bu adamlar ya. sporu 
bilmiyorlar ''e bunun zevkine vara .. 
mamış!ar, veyahut spordan. her şey· 
den evvel kendilerini dilşünUyorlar 
hissi geliyor.,. 

Benim kanaatimce sporla alftkadar 
ve sporu seven herkesin bu fnaliyeti 
göstermek için çalışan, didi§en arka· 
da.şiarı teşvik etmek ve onlara yardım 
etmek düşer. Bu bUtUn Türk gençliği. 
nin esaslı bir vazifesi olmalıdır. Mart 
ayında spor yapıldığını görmediğini ya. 

zan arkadaşa. birkaç gUn evvel Tür. 
kiyeyc nazaran ıimali bir memleket 
olan lngilterede Oksford - J{embriç 
mUsabakalarınm yapıldığını hatırla.
tırnn. 

Yilrütülemiyen bir işi yürütenleri 
görünce 5ahsi düşüncelerine kapıla • 
rn.k antrenörün elbiselerinde, mega .. 
fonla ders veriş tarzında hata bulmaJc 

ve bu çalışkan arkadaşın federasyon. 
veya fstanbul ajanı ile arasını açma· 
ya çalışmak hiçbir zaman sporbnen· 
lilde kabili telif olmıyan hareketler
dir. Hayatmı bu hılere hasretmiş dU· 
rUst ve tam sporcu bir arkadaşın gı
yabında, küçtik siperlerin arkasmıı-

gizlenerek bu verimli f a.aliyeti balta· 
lamakta.n vazgeçelim. Çünkü bu ha.rC' 

ketler efkarı uumumiye üzerinde "' 
bu i6e esvgi ile bağlı bUtUn arkndaS· 
Yarın nefret hislerini uyandırmaktatı 
başka bir netice vermez. 

Oı·tadıı bir hakikat vardır. Ona bO" 
yun eğmek lazımdır. Kan kırmızı bit' 
~ehre almıya yUz tutmu§ olan bugilt1· 
kü atletizm faaliyetlerimizin yanındıı 
bu manasız taarruzlar pek solgun kS
hyor. Tekrar ediyorum, sporcunnu ~ 
sporu sevenin vazifesi bu işi yıııııııf• 
ya, ilerletmiye çalışanlara yardı, et• 
mektir ve bu en önde gelen bir mcııı· 
leket bor<.'Udur. 
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• Ronaltl Slandış bana: 
- Bu i'I ,;imdiye kadar eliıııden geçen 

işlerin en· a~ıa,ılmazlarından biri, dedi. 
Birazdan bura)·a bir kız gelecek; dnhıı 
onun adını bu işe karıştıran olmaolı. O 

ı hnl" . kn• ı lıir ı.cre da-8elmedcn c,·,·e un 'a -• 
ha gözden geçirmek ı~·i olacak. 

Bir haıiran sabahı Ronalcl'ın oclasındıı 
ot . d k n,.n bir knç harınıfanlıeri uruJ or u . .,,_ . • 
Londra'da olma<lılıım için bah~edılen ış-
ten hiç bir haberim yoktu. Honald: 

- Çerls Sinle)·'ln katlinden bııhseıiı~or. 
'dam dedi. onu J\orhner Teras sokağında 

• ' k b ımuş)ar bir apartımanda ôJü olara u • 
Size bDtiln nka), anlatayım; ben de te-
ferrftatı hat.ırlamış olunım. . . 

"Bilirsiniz ki sokak parkın şımalınc 
üüşer. Orada bir sıra bürilk ev ,·ardır. 
Yaktile zengin saranar otururmuş~ son~~ 
apartunan otmuş. Yaka bundıın uç g 
enel o evlerin birinde, 19 numarada ce-

reyan etmiş. d T nn 
"Yukarı kattaki dairtde Re)·mon r • 

ton adında otuz )'edi )'aşında, :ıengin. bır 
beklr otu~yor. İş güç SAhlbl def!ll; heme.n 
biltnn zamanını kadınlar arasın.da geçirı
yor. Bazan da sanate ,.t elektrıAe merak 

edermiş. D • ı 
"0 akşam e,·lnde zh·areı ,·arınış. ~~ e • 

lileri de I.edi Graddon ile kızı, Mr: \ rov
son ile karısı, bir de Mis Graddon un a~
Jcadaşlanndan Meri Bııksrord Adında hır 
kız. 1 ri ç .. HaT.ı sıcak olduğundan pencere e a • 
mıflar. Saat on buçuL:mıış. ~adyo.da b!r 
opera dinliyorlarmış. Birdenbıre bır ot • 
mobil llslill patlamasına veya türek sesi
ne benzer bir Riirültü du)·muşlar ve hep
sinin lilylerl Orpenniş. Tranton ~apıyı .~
çıp dışarı bakmış ve: "ne oluyor ... del ıp 
çıkmış. Misafirleri salonda kalmışlar. Da
irenin kapısına kadar gitml'; bir~z sonra 
da benıl sapsarı gelmiş. Yro\'son u çnAır-

mı'~Blnba .. ı Yrovson onunl:ı beraber ;) üril-
., "rün kar 

mDş. Kapının yanında, tam asanw -
tısında yilzükoyun )'atan bir adam gör
müşler. Başı kanlar içinde imiş, yanınde
da bir Karabina nnnış. Yavaşca çevir
mitler: Tranton onun yüzünü görünce ta. 
nımıı: .. Ar CerJa Sinley,. demiş. 

''VrGTIOD! 
"- Sil onu tanır mıydınız? di)·e sor-

muş. 

Tranton da: 
- 'ranımez olur muyum? demiş. Bana 

a. :rd.~.:ıır~~~= 
"Binbafı aaana6rtın yerinde olmadıltnı 

söyleyince Tranton: 
,,_ Kapısı kapanınca kendiliğinden i-

ner, demiş. • 
'"Polise teletoala haber Terllmış; Tran-

ton da cesedi yatırmak üzere bir )'8tak 
hasırlatmış. Komiser Mak Andrev on dakl 
ka sonra eve varıp derhal tahkikata baş
lamış. Karablnada bir tek kur~ıın d~ha 
Yarmı,. Sonra komiser ~·er~e .. bir takım 
renkli porselen kırıntıları goruP topla-

mı .. Cesedi i('eri taşıtmış, bir de hekim 
v• • 1 tıc pAırltıktan ~nra or:ıda bulunan arı ı • 

yaba ba,ıamış. . . ~ 
"Komiser. 'frnnton·ııan çok hır ş~~ oAr.e-

1" Sinle'' o e,·e sık sık gıderını . 
nemem .,. • k m ııer:ı 
Jküblerl de birmiş: hallA 0 a ·şe •. • 
her bir kokteyl içmişler. Tranton o ~k
fam misafirleri old~unu söylemiş ve Sın
Jey'e· "Arzu ederseniz siz <le bir uğraY"'~· 

• k ı ı •e'! bilını-rin demi"· Bundıın ba~ 11 > r v • ,. .. _ .. n çıkılnıaı hır 
yormuş. Demek ki ıçııttıt 

muamma... .b. özükü 
"Gerçi ölüm bir kaza eseri gı ı g -

. •• 1 d a'da elinde dolu 70r ama Sınle~~ın .on r • . 
bir -Karabina ile dolaşması ha:rll garıp. 
'd lil i'! Klmblllr1 br.lki onu arkedaşı~a 

e m . . ne ıuhar hır 
ıöslermek ıstemıştir; amıı ge 

iş."Komiser ~lak Andrevin tahkikatı daha 
k Ş • O renkli 

••rlp bir 15ey mtydanıı ('ı nrmı · 
JN>nelen kıtınlılJırtnı hir ıırayıı getirmiş. 
Jer; birkaç parçası eksik olnıakla beraber 
onma .calp bir maske oldulu an.laşıl~ış. 
lllstaııUk komisere bu busustakı fıkrınl 
sorm11t: Mak Andrev de: 

"-Bence, demlı, Mr. Sinley, pka olsun 
41in J'l&iine bir maske takmış olacak. 
Maılce elinde oluydı yere düşerdi, biz de 
i>iitün parçaları bir arada bulurduk. Hal
lnılli her tarafa yayılmıştı. 

"Mllltantlk: 
"- O h:ılde kurşun m:ıı1kcden mi geç

miş? dire sormu!I, 
" Komi'ICr hu mütalcoıl:ı cıl<lıığu İ\'İ 11 •İ· 

Jümün bir k.ı~:ı eıo.t'rt olduğunn hukmNlil· 
mit ,.e iş k:lp:ınnı ı ..... 

Honald hır clgnrıı )aktı: 
- Me~tle iste bu, Bil, dedi. Siz de tes

lim edersiniz ki oldukça gnrirı bir i~. Ak· 
Jı başında bir adam ne diye l.ondrıı'cla t:· 

Jinde bir Kıırahina ile ılolıışsın '! Hem ar. 
kasındn' rt.ı lnık ) okmuş. Kılı:ır misnrirler 
lıulundu~unu hılttı#i hir :> l'r<' ne ıll~ e li~ -
le ceketle g!ııo;i n '! 

- Kapıcı ne w) lüyor1 di:> e ~orduın. 
- K:ıpıl'ı S'.ıal ond.ı ~·ıkıp 11iıkrnıi : .ır-

lık kııtıı~a ılıı lıakNn olnıı:ızmıs. 
- Sinlev olomolıille mi ı;elmış? 
- Hayır, bir sokak oledt: oturuyormuş; 

,.faya gelmiş o)Al'llk. 
Ben hun• tn11n11mndım: 
_ Hiç tlinıfe J<arıılılnn ile ya) A gelir 

mi? 
- Eni, rlt'#il ama ha,. 

~ıı. fnllhıtra 

imk6n yok. Hoyntından şikıhcli olnn hır 
adam yüzüne porselen hir maske geçirip 
de bir dostunun evi önünde kcndını öl
dürmez 3a! 

- Oelkl de hir knlildlr, dedim. Trnıı. 
ıon'un knoısı onunde hckliycn bir odam 
olabilir; Sinle) 'c eleş elmiş, sonra d:ı 

l\arahina:rı bırakıp :ıs:ınsörJe inmiştir. 
- Bu benim <le aklıma 11eldi, Oıl. Amcı 

pek itııkAn ''eremiyorııın. Siııley'in o :ık
ş:ım 1teltceAi muh:ıkkok değilmiş ki! Şim
dilik ben de bu işin bir kaza eo;eri oldu
ğu fikrindeyim. Bakalım, Mis Şcllıı D:ır

bi'>'İ de bir dınlhclım, belki fikrimizi de. 
8iştiririı. 

- Mis Selle Darhl kim? 
- Hen de bilmiyorum. J\endisi hır mek-

tup yazmış, bu I~ hakkında benimle ko
nıışınnk istediğini M>vlu~or. Zanncderıııı 

o scldı. 
Kapı çalınmıştı; biraz :mnra Ronald'ın 

ıışa~ı. yanında :rlrmi bPş ) aşında bir kız. 
ıa geldi. ikimiz de n:> ağ:ı kalktık. Bonald 
eğilerek: 

- Mis Darbl ile müşrrref oluyorum, de
#11 mi? dedi. Mü!iiaadenlzle size arkadaşım 
l\fr. Bıl 1 evıon'u takdim erle) im. 

Bir koltuk göı;terdi. Mi Darbl snrışın, 
f(iizel bır t:ıze ıdi: ına\ ı gözleri a/tlnınak
tan kı7.nnnı,tı. Siyahlar giyinmişti; sol e
linde de hir nişıın :rüzii~ ,·ıırclı. "Hiç şüp
hesiı Sinle~ .. ln nişanlı ı .. rledim ve ne 
anlatarnğını nıt'rakla bekledim. Honald 
bir clgııra uzattı. l\ız:, cıg:ıra~ ı nlmtıclı 'e 
Adeta b:ıliırır 1tlhi: 

- Mr. Standiş, dedi, siz bu işle meşgul 
olm:ılı~ınız. l:ıhkcmcnin knr:ırı doğru lıir 
k:ırar rıenn. 

- ?l:eılen hili:)onunuz? 
- Çünkü Çeri'\ ile Tr:ınton Jıirilıirlcrini 

biç !ievınczlcrdi. 

Sal'IŞJn, güzel bir kızdı 

Ronald kıza doğru eitilerek: 
_ Ama, dedi, Tr:ınton komisere Slnley' 

h' :ır:ıl:ırının pek iyi ol<luğuııu ~öyleınlş. 
Hatlı\ ondan Çerli dire lıııhseln~ış. , 

_\"alon. Rt') monıl Trnnton, Sın ley c ta-
hıımmill cdeınrıdi. 

_ ~ereden hilirnrıı;unuz'l 
_ Cunkü ben { erls'e nis:ınlı idim, bu 

da .... Tereddüt etli; Ronald glihımsiyerek: 
_Bu da Tranton'un e ı:<elmi3ordu. 
_ Hayatı banıı senelerı c ehre~ti: o he-

rirten nefret ederim. Mııh • ııın kararı 
hiç şiiphesiı ) anlış. 

- Siz ne dfişilnıl)·or'!ınuz? 
_ Hic şiipheın ~ok: Çcrli'3 ı Mr. Tranton 

öldürmüştür. . • 
_Bu ~Szünüzün ne kadıır ağır hır ıtba~ 

ld lıUnU dü$fınlıyor musunuz? TiUek sesı 
~u)~ıl<ltdtu -ıaman Tranton, mi-;?firlerl ile 
beraber salonda imiş. Siz kedl'rınlze kapı
lıp hükum verlyorııunm:. 

Kız. inatla: .. 
__ Hiç şüph"m :rok, dedi. Bu 1,1 nasıl 

yaptıljını bilemem ama onu bulmak size 

düşer. . 
Hıckırarak de' nııı eltı: . 
_Ben Çerli') ı çok hı hilir nı. o, k~ndı-

I 1 6ldürecek nd:ım <tr~ıldl. J lınde Ka~a
~ı" ile dolaşnıMı iıınnıl:ır:ak şt•v de~ıl; 
be~: Tranton gilıl hiç scvmedıği bir. nda-

ine .. :ızıinc maske takarak gıtme-
mın e,· ;,u 
sine, onunla şakıı ctmeğl' kalkmasına hiç 
ihtimal verilemez. 

_Elbette· ornmıa benim ııklım dn yat-

ı }lele sİı onların arası i) i olmadılını 
mııc ı. - . i bi 
1 - IÜ\ orsunm:, iş hushutun gar P r c n :>Q~ • 

hal atı)·or. 
Kız ellerini ka,uştunhı: • . . 

Sııclece garıp değıl, ıınkıın~ı hır ış, 
mister Sl:ıncliş. Çerli'nın bö~le bır şey l'ap 

1111 ~ olmnsı knlıil değil. 
. .\mu turck ~esi du)ulduğu 7.nm.an 

Tranlon .. :ıJond:ı lıni!I, o da mııhakk:ık. Ka
pı d:ı k:ıpıılı lmış .. 

llıli)oruın nnıo ... 
sız nişnnlınızı o nks:ını gormcdiniz 

ıni)dl'? . 
Kız Jı:ışilc: "Hayır., ışarcti y~ph. 
_ 'ı'nıık ... Siz onu o ııkş:mı gormüş ol-

1 11 7. 1·ranton'.ı gılm<'k isteyip isteme
.. ıı \'l " 
di~ini öğttninlik. . . 

_ Gormedim ama onun hıçbır zaman 
Trıınton'un e~ıne gitmediitini )'emin ede-

bilirim. • 
_ Tranton da. si:ıin bılmediğinız bir 

sebeh dolayıslle. onunla aralırınn gAyet 
j\ 1 ol<lu~unıı slh liıl or araba neden1 .• 
~mtu, pnrmıı1'1:ırını, J>iuno çalar gılıi 

I•' Çeviren: 1 

"

Nurullah Ü 
:i ATAÇ ff 
ın:mmn=====mmın:: 

ın:ı~ayıı nını;)orıtu. Birdenlıirr sordu: 
- Den ne )npayım, l\liss Darbi? 
Kız göıkri pnrlıynrak: 

Jlnkiknli bulun, dedi. Çerli'nln bir 
lrnz.ı nelicMi ol ırak ölıııcdiğiııdcn t•ıııi

nim. 
Kız çıkıp gittikten sonra: 

• nnşımıza nma da iş sarıldı, dedi. 
Elleri cebındc, odaıla bir nşn~ı hir yu. 

kıırı dolaşın:ıi;ıı tı:ışladı: 

Dem ek hl ri bi rlerııı i sC\ m ezJcrm iş. 
Ama Tr:ınton snlonda imiş, kapılar de ka
pnlı imiş. içerideki heş kişinin beşi de ya. 
lnn söyli)ecck rl<>/jil ya! Hem de hürmet 
cdılecck, kibar insanlar. Knbil değil. Ko
miser Mak Andre,"i bulsak da onunln be
raber gidip Trıınıon'un e\·ine bir baksak" 
Allnhtıın keşki lııışka lıir !iCY isteseymişiı ... 

Tnm o sırndıı kapı :ıçılını , komi er içe
ri girmişti. Elinde kiiçiik lıir ,·nlize Yardı. 
Hon:ıld: 

- Sizi lıurayn hangi rfü:.gar attı'! eledi. 
rllz de imdi sızden bah edi.}orduk. 

- Yalnız henden dcl!il, eminim lii Sin. 
ley işinden de bahsediyordunuz. 

- Dop;ru ..• Yıski bul urun, bugun bizim 
C\' i leşrır t!lınek nereden :ıklınıza yeldi'? 

- Demin sizi ziyarete gelen kızı, Mi~ 
J>nrbi'yl gördüm ele. 

Komiser hıırdağın:ı 'iski cloldıırııp olur
du. 

Size nelrr nnlntıı? lkn de öğrenebilir 
mırlm'? 

Honnld bir dııkika düşündü: 
- Söylemem helki münmıip deitil ama 

kendi i bnna ikimseye bahsetmememi ten
hih etmedi. Bir şartla oyleriın : Ondan 
oğrcndiklcrinıi nnlntacnk olursnın benim 
ele iıinle tnlı~m:ımn müsaade t'rler mi!ıi
niz '! 

- Peki: '·aadediyorum. 
- Uı i le nldnndınız, dostum. O kızdan 

büyük bir şey oArenmedim. Sinlcy'in ni
şanlm imiş; bütün bildiğim hu ... 

Komiser bir müddei sessiz sessiz pıpo
sunu fcli: niha)et: 

- Mister Stnndiş. dedi, hen hu kndor 
knrışık mesele görmedim. Tahkikat csno
sınrla sö~ lenilmiyen çok şey kaldı. 

\'aliıini ~erden nlıp ma?t;anın uzerinc 
koydu: 

- Gazetelerin cok bahsettiği maske yok 
mu? O, hunun icinde. 

Porselen maskeyi çıkardı. Gn~ el cir. 
kin bir Japon kafası; türlü türlü göz alı
cı renklerle boyanmış. Btınınla nAzın bir 
~ aı..Ucıı. plaiuı • miada ~ bir 
delik ıozilkllJordo. Arkasında da köçllk 
bir halka vardı: Şüphesiz duvara asmak 
için olacak. Parçalar bıriblrine yapıştırıl
mıştı. Komiser: 

- Şunu hele bir iyice tetkik edin, de-
di; ama Allah aşkına şö~le ham tutun, 
)'oksa da(tılıvcrir. 

Ronold bir pertevsiz cıkarclı, maskeyi 
ce' irdi ,.e hayretle: 

- Bu da ne? dedi. Hele siz de hir bakın, 
Bill. 

Deliğin kenarı kornrmışlı; arkadaşım o
nu gösteriyordu. 

- Ben qu işlerin cahili)'im, bir şey an
Jaıuadım, 'aedim. 

- Barut, görmüyor musunuz? barut! 
Kurşun dışarıdan de~il, maskenin içinden 
çekilmiş. 

Komiser: 
- Bravo, dedi. Ben de acaba bu tarafı 

forkedecek ml!llniz diye dDşüniiyordum. 
Evci, kurşun maskenin arkasından atıl
mış; demek ki maske Sinley'ln yüzünde 
deJilmiş. 

- Öyle ama bunun ne işimize yara)aca 
ğını pek kestiremiyorum. Sinley'in yüzün
de maske lOkmuş; fakat bu, kaza ihtima
lini büsbütün çürütmez. 

- Delki ama size ha)Tct edilecek bir 
şey daha söyli)·eceğim: Parmak izleri

- Parmak izlerinde ne nrdı k1' 
- Tüfeğin üstünde hiçbir parmak izi 

yoktu; asıl şıışılecıık şey de bu. 
- Nasıl yoktu? 
- Bir tek parmak i:ıl hile bulunamadı. 

Ama OJünün elerinde eldiven yoklu. 
Ye bu kadar da delil. Bu maskenin üze

rinde, halkanın yanında bir takım par
mnk izleri bulundu. 

- Kimin parmakları1 
- Bilmem. Herhalde Sinley'ın dellil. 

Hem de mııııke kırıldıktan sonra o izlerin 
haıııl olduğu anlaşılıyor. 

"Mahkemenin kararı yanlış. Sinlry'i 
biri öldürmü,; öldürenin de, Mis Darhi' 
nin söyledii'U gibi Trnnlon olması çok 
muhtemel. Ama bu işi nasıl yapmış, orn
sıın bul:ıınadını. 

- O halde hemen çalışma#a hıışlıy:ılım. 
Diz ikimiz bu işi halledemezsek polisliği 
bırnkır, gidip bahçl\·nnlık ederiz. Tranton' 
un el·ine girebilir miyiz? 

- Girerl7.. Znlen o şinıdı 14onılra'da 
de(lll. 

- Daha iyi ya! 
Ronald bir otomobil getirtti. 

... . . 
Hddisedenberi üç gün geçmiş olrnasıne 

rağmen evin önünde birkaç kışi toplan
mıştı. Kapıcı, komisere: 

- Bir tilrlll kurtulamıyoruz, dedi. Her
Riln birçok kimseler geJip evi dışarıdan 
seyrediyor. 

Komiser: 
- Riz Mr. Tranton'un dairesine ('ıka

caiız, dedi. Mr. Sinle 'ın cebinden bir 

' 
Bir günltlk 

zabita hikAyesl 
~c~ <lii)mü5, onu, arı)orıız. Sizin nn:ıhtarı 
'erir misiniz? 

- Buyurun. 
Asansöre doğnı yuriıdiık; komiser: 

- llıı yaptığımız kanuna mugayir amn 
ne l apalım? dedi, insıın hıız:ın böyle şe)"
Jcrc mecbur oluyor. 

Asansör durdu, tahminen dört kadem 
gcnişlii!inde bir s:ıhanlıAa gelmiştik. SaA
ıla, ı;okağa açılan bir pencere, önümfizde 
<le, dın·ardo bir kü('ük cam vardı; hu cam, 
hiç şüphesiz açılmnı bir pencere:, c nitti. 
Komiser: 

- Ilnnyo odnsının c:ımı. deıli. 
Bir:ıı solda, kare içinde bir 'antil(ıtôr 

,·arclı; d:ılrenin kapısı da mcrdh enin tam 
karşısında, iki metre mesnftde idi. Komi
ser izahat ''erdi: 

- Ce:o;edin h~şı asnnsnre doğru idi. Tü
feği sağında bulduk; porselen parçnlnn 
da her ternfn yayılmıştı. 

Kapıyı, açtı, küçük bir sofayn girdik. 
Komiserin peşi sır:ı koridonı geçlık. Ko
misrr. sa~da bir kapıyı göstererek: 

- Ceı>edi ışte bu oda)a gellrdiler, de
di. Tranton ile misahrlerı de bu ~nlonda 
imişler. Kıırıı da kapalı imiş. 

Honald bana dönerek: 
- Ilurıılnrın bir krokısini )!ıpl\erin, 

ılccli. 

Sonra komi ere: 
- Bu işi basınclan bir düşuncliın, derli. 

Tüfekle p:ırınnk izı olmadığını so:, Iiıyor
sunuz; df"mek ki o, Sinle)'in elinde değil
miş. 

- Ben de öyle zannediyorum. 
- Demek ki hu türeAi sonradan biri gc. 

lirip ko3 muş; o adamın da )O eldh'eni 
Tarmı,, ynhııt tııfeği mcndılle ıutınuş. 

- Şüphesiz. 

Sinle!' maske7e bakarken 

- :Mademki maskede bulunan parmak 
izleri Sinley'in ddil, demtk ki maskede 
onun elinde deAllmiş. Siz o parmak ide
rinin, maske kırıldıklnn sonra bırakılmış 
olduğunu söylüyorsunuz; o hnhlc ıüfeiti 
getirenin maskeyi elliyenln ayni ııdıım ol
ması pek muhtemel. Belki şasırıp men
dili C'ebinc koymuş, sonrn herhangi birse
heble bu porselen parçasını ıutmnğn mec
bur olmuştur. 

- Bu söyleclikleriniı kabil amil ort:ıda 
ishal edilmiş bir şey )'ok. Herlıaldc bu iş. 
lerin hepsini nyni adam yapmış olacak. 
Tranton olması da kabil değil: cünkü o 
solonda imiş. Bir adamın, beş kişi yanın
da, hem de knpalı kapı arkasından ateş 

etmesine imkan var mı? 
- Den sfıe salondan :ıtcş edilmi~ deme-

dim ki! 
- O halde kurşun nereden atılmış. 
- Asansörün yanından. Hele gelin. 
Ben de onları takip ettim. Ronald, hir 

çeyrek saat k:ıdnr as:ınsörun etrarını tet
kik etti sonra: 

- Sinley buraya ) etisehilirdi, dedi, 
hemen hemen onun hoyıı... lliç şüphesiz 
eğilmemiştir ... Yoksa hıııno oda ının <'amı 
dn kırılırdı ... Hu da ne? 

Ben bir şey nnlıyamırordunı. Ronnld 
r.elıiııden bir perle\•ıılz çıkardı, \UnlilAtii
rfın etrafındaki :ılçı) ı tetkik eıtı; hir de 
kibrit :>akmıştı: 

- Malc, dedi, bu ııltıcln lıiı dclık nçıJ. 

nıış; o delik dalın Jeni knpatıhnış. J)ah:ı 

ı~lak. Hele hir bnkın. Gorih or unuz ya! 
Vantilatörnn üstü de simsi) ah. Km ş1ın 
hiç şüphesiz lıuradım nlılınıs. 

Komiser son derece he) ecnn<ln idi: 
- Nasıl? Nasıl? 

Dah:ı leliış ctnır:viıı. M. skcn in. 'anli
ı:ııörün lizerinc nı1ılmış oldıı(;unıı rıırzede
lim. Sin ley m:-ı~ke) i gonnilş, merak et • 
mlş, durup ona bakını~tır; lam o• sırada 

da nlcş tdilmişlir. 
ÖyJc nın.ı .• 
Bir dnklkn ... Kurşun ınnskenln içeri. 

sinden gelmiş, ma keyl kırıp Sinle) 'i öl
dürmüş. Amn maskenin halkası çi' he ta
kılı kalmış. Türcği getiren adııın onu çı. 
knrnıış. Siz ne <lersinı:ı; 

Komiser: 
- Kahil, dedi; am:ı :ıleş eden kim? 
- Onu sonra dllşiinürfı7.. Siz benim sÖ)"· 

lediklerimc ne dersiniz? 
- Olmı)·ncıık şey değil. Yantilıitorün, 

nı.ıu kararmış; burudan çı\'inin )eni çı
'karılmı' olduiu da belli. Ama hiitıin hun. 
l"r JŞ 11 ıçyuzünti :ı3dınl trmyor kı! ... nu 

sizin söyledikleriniz kabul edilince katl
Jin ban)'() odasında olması Hııım; o halde 
Tranton dellL 

- Neden? Tüfelin daha enel yerlet
lirilmiş, sonra bir elektrik cihaııı nsıta. 
sile ateş edilmiş olması kabil delil mi T 

- O da olabilir. Fakat salondaki adam,, 
Sinley'in geldlllnl nereden bilip de alq 
edecek? 

- A>·nalar ''asıtasile. 
- Kapı kapalı imi,. Dm·ardan ıörmu~-

tür diyemeyiz ya! 
- Belki de asanaörnn durdutunu haber 

nren bir elektrik cihazı Jmnnuştur. 
- Yani içeride ya hir zil sesi du~"Ula

cak, yahut bir ışık görülecek. Onu Yıtlnız 
Tranton delil, mlsafirJerl de duyarlardı. 
Zaten bu işin ne kadar zor, ne kadar b. 
rışık oldulunu bir düşünün. Bu sahanh1'-
1an günde klmbilir kaç kişi geçer. Herke
sin gözll önünde birçok teller ıerecek, kim 
se bunun ne olduitunu merak etmlyeceı. ... 
Neye gülllyorsunuz? 

- Buldum da ondan. Bil, siz •talı inııı, 
asansörür binip çıkın. Mak, siz de buyıı. 
run, salona gidelim. 

Onlar içeri girip kapıyı Jı:apıttılar, l>t!n 
de aşaAı indim. Sonra tekrar çıkıp uanso
ı ii de indirdim. Jçeri seslendim: 

- Açsanıza! 
Kapı açıldı; :Ronald suratını asmışh. 

- Hiçbir gürllllil duyulmadı, dedi. Ren 
osansörün du~-ulacağını sann·ordmn, hıç 
olmazsa kapının kapanması itililir denıi"'
tim: halbuki hiçbir şey doymadık. 

Komiser: 
- Hem biz konu,muyorduk, dedi. Tran

ton'un misafirleri de varmııı, • radyo da 
çalıyormuş. 

Ronald: 
- Bir şey duymadık ama ben itin dıf,

rusunu bulduitumuıdan eminim, dedi. 
Vanlilltor ile dunrı bir kere daha mu

ayene etti. 
- Her feY uyuyor, dedi. Xarealn yeni 

kaldırıldıitı belli. Siz de hu fikirde dejıl 
misiniz, Malt? 

- E~et, ama Sinlel'in ıeldl~ini nereden 
anladı? 

- Salondan ateş etme.si imlctnını klhul 
t'dllor musunw:? 

-Evel. 
Ronald sinirli sinirli dola,ı)ordu. Salon 

ze"kle döşenmişti n sahibinin r.enıln bir 
aclam olduğu belliydi. Hele gramofonlu 
radyo on derece ıüzel bir te:rdi. Ben te
~düfen ~o.ıu 11~t_..; ı.kal hiçltir 111 
duyulmadı. Merak edip baktım, Jlmbalar
dan biri çıkanlmışlı. 
Rıınu arkadaşlarıma da söyledim. Taın 

o sırada kapıda bir anahtar seıi duyduk; 
Tranton içeri girdi. Biz gay"t fena bir 
,·aıiyele dilşmüttiik. 

- Teşriflniıin sebebini ölrenebilir mi. 
yim? dedi. Kapıcı burada oldutunur.t'l 
söyledi. Bir adamın nine girmek için bi~ 
taharri müzekkeresi llzım deitil mi! Her. 
holde sir. de Ö\'le bir müzekkere çıhrtmıt
sınızdır. 

Mak Andre' siıkuııla: 
- Hayır, dedi; ama Mister Sinley'in 

cebinde mühim bir kttğıt '\"armış. Biz bu
lamndıktı; belki cesedi içeri alınırken bu
ralara ılilşmDştür diye :ırnmık istedik. 
Sııin de beis ıörmlyecel!iniıl sanmı$1ım. 

- Oyte mt? Bu iki ha)· k.im1 
- Ronald Sinley'in do!lllanndan, dedi. 

ı;ok acıklı bir hAdise. 
Tranton gözlerini yarı kapadı. 'Ronald 

de\"am ettı: 
- Ölümünden biraz evııel kendisıle ko

nuşmuştuk. 
- Z:n·nllı Cerli'rıin bıitiın <loslları be

nim <lt' do tuın !la)·ılır; e\"im kendilerin• 
açıktır. Buraya gelccdinı ıze dr. _,ö~Jt. 
nıiş 11'i:rdi? 

- Sıı:ıt on l.mçukta bır randt!' mıı oldo
~nu öylemlşli; o garip por!lelen mu
keden de bahsetti. 

- Ya? Ne dedi'l 
Den komisere bakıyordum; o da merak 

ediyordu. Ronald: 
- ~e öyltdiğine pek dikkat elmt'dım, 

dedi. nir dostunun evine danlli ıınış n. 

radP iıir maske sörecekmi,, o lı:adannı an
lııcJım. Sizde ele muke var mn dı? 

Snlonn clönmüştilk. Tranton: 
- Hayır, dedi: bende maske ralın ~ok. 
- Tuhaf. Bana öyle ıelmitti de! 
- Sinr.Iy'in sözlerim yanlış anlaını, 

ol:ıcaksınızl Başka bir enıriniz var mı? 
Eli kapının tokmaAınd:ı, durdu. Komi

:;er: 
- Bir dakika ıııu~aııde edin, Misler 

Traııton, eledi. Siı Slnley ile çok iyi ıa. 
nışırdınıı, deilil mi1 

- f;vel, ne olmus• 
- Size bir haberını \or: Biz:, müstanti-

kin )'anıldıJına kaniiz. Sinle,·ın öldüri\1-
düitiinü zan nedi) oruz. 

Ya? kim ôldütmıb? 
- Biz de onu bulmaitıt çalışı~oruz )al 

Onun hiçbir dl\,manı yok mu idi? 
- Ha)'ır. Onu herkes severdı. 
- Bunu size sormamın aebebı ur. Cun-

lrn, iş ga)el ıarip ama herhalde onu öldu
ren ndıım o akşam sizin evtnisde imı~. 

Tranton: 
- lmklnı yok, dedi. Biı hf'l)imiı salon. 

da idik: bizden bafka da kimse )olctu. Slı
Jıu kanoate nasıl vardınız'! 

- Bau emareler Yar. :Bir noktı)ı 
~ (n.u..,,s:f:flllıOlılllt 
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Ayiardanberi fransız 
polısi"li uğr.aştıran . 

KördüQ·ürn 
' • 1 1 • 

çözü.ldü ! 
. H·~va.r(dlalo~a çokaaı . 69.Duk 
IDıtftyar0 ~aırasnlfi'laı t~mahe· 
cdllae·ırek ·ıruasoD öD~üu üBmüş? 

· - Hıtt dilmen- ' 
el, sahile doğru 

d'lmcn kır. Sucia 
bir. ceset var. 

Konflam • Sent -
Hono~ .civarında. I 
Eyfel köprü yakm
lMında ''Harika,,. 
isimli . bir mavna· 
ıun kaptanı bu ku
mandayı veriyor. 
Mavna sahile do~ - , 
ru dü.nen kırıyor. ! 
Mut:tt manevr,alart . 
YJ.)lyor; ceseı.li ra- l~ 
kal.y.'lr ve mavnaya 
alıyor. 

Ceset, çok zaman 
a uda kalma 

nu,tır, başının arka 
tarafında. oir y~ra 
var. Mavnacılar jan 
c!armalara haber vc
riyotlar. ölünün il
zeriride hlçb:r kağıt 

• t • 
yoktur. Elbisele • • 
rinde de, yapıldık· 
lan, veya alındıkta- · 
n yere dair hiçbir 
iıaret bulunmuyor. { 
Bu elbiseler, ölünün '1 
fakir bir adam ol- ~. 
duğu fikrini veriyor. ~ • 

Doktor Deti cese
di muayene edi;·ı.ır. 

Onun verdiği ra
pora gör'1 ıt•yiranm 
mahiyeti · fbt>hhli - . , 
<lir~ Bit p~rvlinenfo MiM·ıeııvm< ·~Mff Pol l!Ule1ı'l11· 
yz.liut bir sancal 

dümeninin .çarpmas.mdan husule ge!e-
bilece'ği gfüi sert bit: cisim ile vurul
mak auretilc de vü~ut. bulmu~ olabi-
Jlf' .. , " 

ralr günlerde b~l içkili . bir eğlence 

yapmak is.teınişlerdir. · Ma~;.ratardan 
beraber ayr 1:.hklannı · gö:-enlct •oldu. 
Fakat döndüklerini hiç kimse görme-

Bu vaka 937 senesinin eylulünde ol- ıdı •• 
du. Zabıta ölünün kim olduğunu bir Ertesi gün de Grölenin yatağı bo~ 
haya ara§ttrdı. Bu araştırmalar boıaa tu. 
gitti Cinayet dosya11, . halledilemiyen Gröleyi arkadaşından ııoruyorbr. O 
nıeseleler masasındaki yerine kcndu. Gröleye ~r tafsilat vermiyor: ''Şura· 
Meselenin halli, muayyen olmayan bir cıkta benden ayrıldı, içmeye gitti .. Ne 
istikbale bırakıldı. oldu bilmiyorum,, lrabilinden kısa ·Cc· ' 

L?ıri mağaı alarmda yaşaynnlar vaplar vermekle iktifa ediyor. 
Buradan çok u.zakl<rrda, ta Uvaz M ı~arada yaşa .van mU11evvp,r 

nehri kıyısında Pontuvaz yamaçlarında Bu vakadan epeyce sonra Mondidiye 
.:notörlÜ ıüvari kıtiıı:!" k.ar"rgilııl~ . den Moröye giden. yol üzerinde iki 
pa1as mektebf civarında Lari mağara- . bisikletli jandarma, iri yarı bir adamın 
J ıırı d~n~len birka~ mağara vardır. ~u . doJa§tığıru görllyorlar. Bu adamın &il
:r. .. .,.ııalardan bir ikisi gerek o civarda n_e§ten yanmı§ s:~siyah bir çehresi 'var 

1 • 

Vc?i:.ı~. gerekse daha çok uz:aJardan Hali bir ıı:rseriye çok benziyor. Başın-
.ıeı.Cı. yc:rsi.z yu~dsuzlara İne.sk~n ·~ıur da ufacık b•r beı:e .• Bu onu güneıten 
i<ant mağara denince hatırınıza her 
ta.rafından rUzg~rlar i§liyen dar bir 
del:k gelmemelidir. Bu mağaralar çQk 
geniştir. Yazın serin ve kışın sıcak 

olur. 0-Une gelen herkes bu ınağara- · 

lara yerleşemez. Birkaç kişid~n mürek 
kep bir nevi idrıre heyeti bu mağara
da oturmak istiyenlere izin verir veya 
vermez. Hatta her gün mağaralarda 
oturanlardan birisi bu. odaları süpürüp 
temizlem~k vazüesile ıde · mükel!eftir. 
Kocaman bir köpek m~ğaranın ktıpısın 
d:ı bekçilik eder. 

Bu köpeğin, kılığı kıyarett yerinde 
o'anlara derin bir düşm:ınlığı vardır. 

iyı giyi'trrtlif bir adam, bu köpek . tarı:t-
1 ınd:ın ' elbiı.~si delik deşik edilmoden · 

ı-~rlye giremez. Buna mukabil pia ve 
b~yağı giyinmiş insanlar hayvanı bir 
o!~ ·pma mukabilinde serbest serbest 
:m ~aralara girebilir. 

Mağa~a~arda oturanlar · a!'asinda G:ö 
le lii!tabile anılan Fransuva ieminde 69 
hık hir ihtiy:lr, arkadaşı Tiriyon ile 
beraber eyliil içeri:inde bir akşam ma
ğaradan çrkarlar. İki adam, b~rbirinin 
uzı•n sene!cdenberi arkad:qıdır. 

Grö1e . o gün aylık almıstır. Ç,Unkü 
69 yaşınc!:?tti ·bu · ihtiyar cÜ.an harbine 
i5ti,.:ık etmiş bir harp ma1Müdü·. Uç 
ayda 412 frank tutan bit ;na·aşı \•ardır. 1 
~ ıilpbc yok ki iki arkaa"} bu pa-

.ve yağmurG?n muhafaza.ya yarayamaz. 

Fakat adamın umurundıı bile değil. E~· 
· kice bir ~keti omuzlarına atmı§, kol· 
lannı sallayn sallaya yürüyor. 

Jandarmalar bu Adamdan şüpheleni
yorlar. Hüviyetini isbat edecek veıika• 
)an "Olup · ol:nadığını soruyorlar. 

o vakit SeFseriye benziyen pbıa ce;keti-
nin cebinden eG!:i fakat şi~k:n bir cüzdan 
çıkcirryor, bo~ltıyor, ııarn.-ımş ve t 'rtxk
lanmış birçok kağıtları jandarmalara 
veriyor. Bu kağıtlar arasında ıı;UzeJ bir 

kadın ve bir genç kız f~toğrafı, bir ma
dalyon içeri:inde bir Meryem ancıı tas
viri var .. Bunla.ırdan başka birçok res
mi evrak da dolu .. Askerlik vesİkaıı, 
hüviyet cüzdanı, ilk okul şehadetname
si, öğretmen okulu diploması .. Daha 
sonra Uzcrine bir l~stik geç:rilmi1 bir 
b~z parçasın<> gar:Jı 6 tane yüz franklık 
banknot .• Jand~rmalar bu kağıttan dik . 
katle tetkik ediyorlar •• 

Onun b;şından birçok felaketler geç· 
miş, belki de facialarla karşılatmiı bir · 
zavallı olduğunu anlıyorlar. Etki ve acı 
hatıralaı:ını bir ıdaha tazelemekten çe-. 
kinerek uzun sualler sormuyorlar, ka
ğıttan geri veı:iyo!lar .. Ve sadece: ~Siz 
hakiki bir müf!evverııiniz .. Bu bal ıize' 
yn k ~'Tlryor.. diyorlar. 

Bu adam beresini çıkarıyor: "Siz çok 

.(D•vam.ı 1.6 inci.de). · 
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Güzel klllmak; vak.tin.dCn 
evvel ihliyarlam·amak için 
neler: . ~ 1 

yapmalı? 
IHJr n <dft n k ad o lr'il u aı
r ı n ytYıırlYıyüşDe-

rJnde!l<S seırbest
nnıı< ve güzeınn&< 

·. neden ıoerı 
geuavcır? 

Bayanıar; giızel kalmak, vaktin
, den evvel ihtiyarlamamak ıstıyot'ba• 

nız' meşhur bir güzellik mütehassısı
nın şu ·ıavslyeleriııi dikkatle ok uyu
nuz: 

"Birçoklarımız aynadaki aksimize 
esefle bakar, gözlerimizin, ağzımı
zın etrafında. peyda olmaı?;a başla
yan kırışıklıklara, bliyüyen kalçala
rımıza. ve karnımıza üziılür dururuz. 
1''a.kat hemen hemen yüzde doksanı
mız fena. ltiyatıarın ve dikkatsizli
ğin bÜ köt.U nişanelerine sadece il· 
zülmekle iktifa ederiz. İçimizden: 
ne ~apahm kaderi dcrlz ve büyük 
bir tesllmlyet ile kendimizi vaktın
den evvel çökmeğe, buruşmağa terk 
ederiz. 

Vücudumuz, şi~manlayıp yağlan
dıkça, öteberlmiz de !azla çıkıntılar 
peyda. oldukça: 

- Adam sende! Bu ölilmlü dilnya
da birtakım sıkıntılara girmeğe de
ğer mt? diyenlerimiz çok olur. 

lçlmizde biraz daha titiz, görilnilş 
lerlne biraz daha dikkatli olanları
mız asıl ihtiyarlıktan çok daha fena 
olan bu uıevsimslz ihUyarUğın ilk a· 
lAimlni YUzlerJnde ~e ''ücutlarında. 
~ör'1U!Lleri vakl\ ,.bltt.aijım, tedM.ı:l'e. '· 
re ~Q~Şvur~rıai. KAıİ,\l .. ı>~rtüz .;ı~rh_eg~ . 
ba$lar, _ k,ttn1 kurtuluş~ jimnastikde . 
bulur. '.Ktml yUzlel'ini birtakım po
matıara. 'bular. Fa.kat bütün bunlar 
kısa blr. zaman. devam eder. Sonra 
unutulur ve .gene e!ikl kayıtsız, dl
sipllnşiz; hayat başlar. İçimizde an
cak ufak bir zUmre vardır ki bu Jer
de kati devalar bulurlnr, hayat tarz. 
!arını ona göre tekrar tanzim eder
ler; büyük bir irade ve sebatın yeni 
rejimlerine haftalarca, gtlnlerce de
ğil senelerce murt~zaman devam 
ederek neticede gayelerine ulaşır
lar. Onlar artık gUzellikle:-:nı idame 
ettirmenin sırrına. ermiş ins.mlardır. 
Vücutlarının güzel inbinalarını ay
nada seyrettikleri vakit bllyiik bir 
gul'ur duyar!~r ve zvr kazandıltl:ı.rr 
bu varlıklo.rını kaybetme·mek iç ~ n 
her tUrlU fedakft.rlİktan çekinmezler . 

Şlmdl size tarif edeceklerinılzt 
muntazaman yapabilecek blr azim 

.ve iradeye s.a.hfpseniz Uç, dört ay gl 
glbl nisbeten kısa bir zaman sonra 
kendtnlzd-:ı bUyllk farklar gôrecak
stnfz. Tavefyelerimlz şunlardır: 
· ı - Yataktan kalkar kalkmaz sı

_cak suya sokup sonra sıktığınız bir 
'havluyu yUzilnUze bastırınız. Bu sı
rada gözleriniz kapalı olmalJ ve hav
lu gözkapaklarınıza da değmelidir. 
Bu .. havlu ile sonra yUzUnlizU sıkı o
ğuşturmamak şa.rttle yavaşça sili
niz. Bu, sıcak bir banyonu~ vilcudu-

.nuza yapacağı faydayı itmam eder. 
YUztinüz gerilir, mesamat açılmış, 
pllrUzler, fazla yağlar erimiş olur. 

2 - Bundan sonra yüzünüze iyi 
. cinsinden olmak şa:rtlle hafif yağlı 
bir krem sürünüz. Eğer vaktini:ı var
ı:ıa parmak uclarınrzla hafif, hafif 
vurmak suretlle kremi bilhas3a göı
lerlnizin etrafma ve ağzınızın ke
narlarına tçirmeğe çalışınız. 

3 - Ac karnına bir bardak dolusu 
.su lçlnlz. Bunun soğuk veya sıcak 
'oınıası farketmez. Nasıl terci}?. eder
seniz. Bazı mütehassıslar soğuk SU· 
yun mideyi tanzim ettiği iddiasın
da.dırlar. Ben şahsan sabahları so
ğuk su içemem. Onun ı~n sıcak su· 
ya blr bUtUn limon sıkarak içiyorum. 
Limon boğazımı temizliyor. Diş et· 
lerimin. sertleşmesine yardım edi
yor. 

.Bu işte bittikten sonra tekrar ya. 
tağınıza dönünüz. Fakat yatmak için 
değil. Sabahları yapılmasını elzem 
saydığımız birkaç hareket vardır ki 
bunları en rahat yatağmızm içinde 
yapabtlirstnlz. Bunlar sabah rehave
tine tıvaeıık hafif. kolay hareketl~r
rltr: F:l 'rnt :V='"N"' x.m t7. hn bm:ıft il<: 
harc 'rntle h 0llnlz lncelec·ek . vUrudu. 
nuzda serbest bir kan deveranı te-

( Devamı 15 incide) 
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Bu hareketleri 
8 URADA size, daha müsait blr zamanınızda meselA akşam yeme

, brind.cn evvel, kt1o indirmek ve '\'icudunnza gttzel, atletik bir şe
kli vN·ınek için yaınnaruzı taniyo odece~hniz ııck faydalı birkaç ha
reket tarll edelim. Fakat biı·çok defa tekrar ettiğimiz gibi bu hare
ketlerin bergün olmasa bile hlç olma.zsa baftııcla Uç. gUn yapılması ve 
mütt-madireıı do\·am edilmesi lli.zımdlr. Sebat etmiyocekscniz, onlnl'I 
bil', iki hnfta sonra. bırak.ac·aksamz tiiÇ zahmet etmeyini7' daha lfl. 
Resimlerde de srraı.tıc p;örcceğlniz bu hareketler şunlardır: 

1 - Duvara milmktin ol<luğu kadar yakın oturunuz. Yavaş ya. 
\."aş bncakJarmızı dm·arda yukarı doğru uıutma~ başlafUUz. BUtUn 
nğwhj:,rımz omuzlarınızın iizerine bininceye kadar bacaklanruzı nzat
makta de'\'a.m cdiniı:. Bu cn~enlzdekl yajt çı:"!.ıntısmı eritecP.ktir. 

2 - SlJ'tüstü yere yatınız. Sonra birdenbire bacaklarımzı bAvaya 
kaldırinız. Resimde J?;fü·üldüL,rti üzere ellerhıJztn' yardmılle kolçalan- · i 
nızı v~ belinizi yerden kesiniz. Bu , ·aztyette baraklarınızı hükmeden 
sıra ne yeı·c clcğdhip kaldırınız. nacaklal'ln harekt-ti yaYOIJ olmalı· 
dır. nu hareket kulc:afarmızı olaltacak. birime ~okaraktn·. 

. 3. - IJinclli, lrndınlarm yUrüyüşlmindeld serbestlik ve gtlzelll~ 
başln.rmda yük tnşımnktnn 11cri ~elcliiö anlaı:oılmıştır. Eğer duruşu- e= 
nuzu ,.c ~·üröyU~ünôzU ıslah etmek istivorsanız ba!ô!ımza resimde gö- U 

1 :• 

rülclUğ ~ihl pek- ltf?;ır olmayan bir ı;epet koyarak yürU,·ünüz. : 
4 - Do:rnnrla!it r1kıntı~·ı ve katlan ifUzflltmek ı~tn mtıkemmel 5 

hlr hareket de resimde görUldüfil gibi tily üflemektir. Ync.ıtır"Inız<lnn İ. 
bir kustilvü çıkartma. Alt dnda?i'Jmz blrıt'T. ilertlo olarak tüyü dalma 

: . hoyunı~zcl'ln )1.1kın'lda dlll'M'nk şeJdlde llflcylnfz. Bu hareketi hergün !! 
bir iki da1dka yansanız ('Ok fnydasını '1:Örilrıı;;ünUz. il 

5 - Diz çökilnüz. Ellerinizi yana ac:arak bfr baca~rzı geriye ili~:: 
do~ uzatınız. l\lukn.vvadan yapılma mahnıtn yerden dişinizle alı- , 
nız. 

6 - Diz cökünb:l'l. Ellerfn~zi ~eır.tde yere def(dJrip viicudwınzu kol
ta.rmı-.:Ja a,:nldnrmız tistunde mnTazenelen<'lh;·lnctye kıvlar J?(ivc1Pnt • 
zi ~ctiye hii'cllniiz. Rn ,·a'T.iyett.c yUrUmer~o c::ıhı;:rnız. KnrnınIZ<lakJ faz- H 
talık hll~•l.nlHde ltolfP'"fl o'f'tft.clnn Jrn •·holuınş o1nraktil'. §1 

7 - Resimde gi>rüldtir-ü üzere Uç iskMnlenin ii~tünc arkaüstü :: 
boyln bovtlnra ~·ntrnız. Ortadald i~kcmıe,; ym·ıış yıwnş altınızdan ~ı- i 
karmız, hıı.vıı.ı-a knMırmız ve t.('!krnr altınıza kofllnuz. Bu hareket ha- ! 
fit bh' isk"'mle IJA rarnlmahdır. . 

Bu zol' hareket htUn vücudo, bilhaı:csa karm adalelerlle kollan 
t;a hıı:: .. •rn "f\ 1( h1'. 

R - c: ... 1. • ... on tll""" hnq ""f>'''" "'YTIT"'~ ~""''\1'l C::Tr.I\ il,. ilflfrPhllflf 
i'l-'"'1"' '-fl·1"" rf1.,.,.;";"' 'f)., .. ~ ,.,,-,. .. •.,.,, ,.. ,. .... ,,•-'n."'"',., .,ıc::ı~ulz Bn sa
yede a(...zınızm yanlarındaki ç1z"1icr dolacak. ka_ybolacak.tır. 
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Çirkin h8dise! 
1 anınmış ticaret 

müess~selerimizden 
birinin direktörü 
tecavüze uğradı 
Bayan direktör haykırdı: 

Sen lböır 
aoçakson ı 

Hibar · kaı mango/acı, hlJdisege 
mildahale eden muhaıı lıimize de 
tabanca çekti, ZZ!bıta, bu kibar 
seı seı ınln peşindedir 

Dün aksam ilatil, evvelce gazete- bulunan niuharririmlz bayanın bUro· 
mizde na.n ~eklinde ya.zılan birkaç sun da kalıyor. 

Şimdi mubarririmJzl dlnliyelim : 
mektup ve milnakaşanm bir serpinti· - Dayan direktör fecri girer gir 
si olduğuna ihtimal ,·erilen çirkin bir mez a.Mbl bir sesle ~rdu: (-Burada 
ha.dts~ olmuştur. ne anyonun?) Ziyareü;l kalıi:ı, fakat 

Muharrirlerimiz.den birinin de teaa. kimseve duyunna.mıı istemediği belli 
dilfle ~ııhlt olduğu bu çirkin teeın·~ı, 6lan bir ee~le ceva.b \•erdi: (-Mahut 
t.3.nınnıış Uca.rrt mUE"..seeselerimlzden mesele için geldim. Ali aldanıyor· Sa.· 
birine kar"'ı yapılmıştır. nıyor içi o fotoğrafla mektubu aşır. 

Hadise şöyle olmtl3tur: rnakla her I~ -olup bitti. Halbuki o fo. 
Galltad:ı Voyvoda caddesinde Bıc;.. toğrs!Ja mektubun yJne fotoğrafla c;ı?· 

kıcıla.r soka(;mda Hrlstaki hanın~a kilmiş kopyala!'r bende duruy~r.) 
bir motörlil ,.e elektrikli makineler Bayan. direktör ÇQk müteessir ve 
limted ıirketi vardır. Tanmmı~ elek· hiddetli bir sesle adet! haykmr ıt· 
t rik mlihcndislerinden Bay Ali Demir- bi: (- Sen bir alça..ltsm!) dedi. vazı. 
ba.

5 
şirketin miles.sls ve mll!'abha! d~· yet çok r.aziktl. Dinlemem.ek icab et· 

k:ge.sidir. Tetkikatta bulunmak içın tiğini takdir ediyordum. Fakat uıak
Paı is sergisine gitmi~Ur. Burada bu· la.şamadmı. Çünkil ziya.retÇi tehdid e· 
ıunma.dığı müddetçe prketi direktör dici bit vutyet ·a.ımıetı. Bayanın yar. 
muav;nı ve mes'ul muhuebecl Bayan dıma ihtiyacı olabilirdi. MUnakaea 
Emine Demirbaş idare etmektedir. şiddetlendi. Kibar görU.nen bu a.dam a,. 

Sut 19 u biraz ıeçiyor. MUe1tetıe· dl bir karmanyolacı olduğunu .hanen "• _.arlariildllll çaie ~· ~L Para~...,_ ... 
?ııftleaese ganıonu bayan Emlntye !la. W ztle bUtl. Bllro pra>nundan &lce 
ber veriyor: • glrmeldlifm lbmıgeldtğtni anladım. 

- Bir kibar kılıklı bay geldi. Sizin. Bu bir iatfmd:ıd itaretiydi. Hemen 
le mUhim bir iş için h118Ulf. görUşrn.ek girdim. Be~I gö.ıilnce müteessir bir 

!este: (- Bu mtiteca,'izl liıtfen dıp. 
istiyor.. nya a.t.mız, rica ederim.) dedi. öteki 

- Hususi bir iş mi? kapıdan prson da girmitti. Garsona: 
- Şirkete ait bir i§JJ1iş. c-' Kapıyı tut, çıkınuma meydan 
- Yandaki oda.ya a,Jm.ız. verme?> dedikte!l sonra telefona. koş· 
Koyu kahve rengi elbise giyinmiş. tuın. Bayan: (- Ne yapıyorsunuz?) 

Şa."kak taraflarına biraz. kır düşmüş, 
kumral saçlı, orta ~h. kibar ta''Il"· diye sordu. (- Zabrtaya telefon ede-

bek ceğim!) 
11 ziyaretçi oda.ya girip bir dakika .- Ziyaretçi sert bir sesle: (-Ne sı· 
lly0r. Direktör muavJni bayan Emı. kar? dedi. Bayan bunu yapmamanızı 
ne Demirbaş son işini de bitirdikten istiyecektlr.) Kızdım: (-O laf.etle 

~nra ziya.retçinin btul::ıt. :~ bile ben &izi brrakmıyacağım) dedim. 
giriYor. Bir i~ tçln e 

-
www •••.• 1.w1•u••·•;•·•;ı.ıa-• ıwıı~:ız ••--·..! --- -·----

_Neredeydin Ferid? 

- · · · · y•'lr9.- mı iana bu? ... Ha. 
- Neye cevab \-enniyorsun ! ~ 

oer vermeden uzakl&fDllY' kimden öğrendin'! 

...................... ™ .................... ....._. 

HususT 
müracaatlar 
hakkında 

Mühim 
1 ilan 

Galata.da \~o,..,.oda cadde
sinde Bıçkıcılar 90kaimcla 
3i numaralı Brlstakl hanın
da motörltl ve elektrlkU ma· 
ldneler ticaret.ile iştigal eden 
ve t.&nınmıf elektrik mtlben· 
dlslerJmJzden bay Ali De
mtrhaşm murahha.'4 delegeli· 
ğt altında balnnan J.ılmitet 
şirketJ dtrektörlliilnden aldr
~ınuz llAnı dercedironız: 

Şlrketfmlzln murahhu delegesi 
Bay Ali Demirbaş şirkete alt l•lertn 
tetkiki Icln Pıırlse gltmlşttr. Gerek 
tıahsrna Rlt. gerek şirketi allkadar 
etmlyen sair hua.usl işler tein mUes
sesemlze müracaat edllmemcşl rtca 
olunur. 

DUnkU veda ve tebşir fllnımrzda 
da bildirdiğimiz gibi bu gtbl toterle 
Bay Demirbaşın arkadaşı Bay Ani 
Kadlroğlu, Taksimde Panorama kar 
şısındskl dairesinde meşgul olacak 
ve icap eden cevapları verecektir. _ 

DUn akşam ilzert mneuesemlze 
karşı pek çirkin bir tarzda müracaat 
eden zattan bu hareketinin tekerrtır 
etmemesi ayrıca ve ehemmiyetle rf. 
r.a '\"e aksi takdirde fJlddetle mukabe
le etmek yoJJarına. müracaate mec
bur kalınacağı beyan olunur. 

Dlukt6r Muavini ve Mt.ıııl Mn'haıebed: 

Bayan 
Emine Demirbaş 

(- Ben kendimi bırakt.Irmaamı bili. 
rim ! ) dedi ve cebinden bir tabanca ÇI· 

kardı. Böyle sahnelere atıemıyan gar
son çekiliverdi. Benim de hiçbir mO. 
dataa ve mücadele tertibatını olmadı· 
ğı için dpna kaldım. Ktbar tavırlı ser
seri arka arkaya giderek odadan çık· 
tı. Pettnden kopmıyacaimu anli)ra. 
ca'k kadar ttldaltınl MQa.f uaya çalıt
tım. Yino telefona döndD.m. 1sted1tf 
bin lirayı alamıyan bu haydudu yaka
latmak istiyorum. Bayan direktör: 
(Bırakınız, dedi. Ali böyle lstJyor. Se. 
yabatten dönünceye kadar buna bir 
şey yapamayız.) Şa§Irdıın: (- Siz 
bunu tanıyor mU!unuz ?) dedim. 
(-Evet, dedi. Bu" ...•. " dir. Mes· 
leği budur. Fakat ilk defadır kl bu 
yolda hareket etti. Onun sistemi ga
~t gUrUJtU.sUz i§ gören bir slaten1dir. 
Rica ederim bu çirkin hidiseyl yaz· 
maymız. Aliyi bekllyeUm.) 

Hiç c:ıevab vermedim. MUtlıtş bir he. 
yecan geçiren sa.ym bayanı otom!>bl. 
Jlne bindirdim. Yanma oturdum ve 

n 

Çocuk h a ftasn 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
18-3-938 tarihli bllm•cemiı:de ı.azanan

lar: 
BİR AL Ti~ UCLU l\AI.EM KAZAN,\~ 

Necdet Kemal Çanakkale deniz lmmao. 
dıalılında. 

BiR ALBt.ı"'ll KAZA~AN 
2 nci Bedi Kerman Kurtula~ Pa' lo' ıç 

ap3rt1man No. 5 
BtR PERGER TAl\fMl KAZANA!'\ 

3 üncü Şaziye Ulcay 61 inci ilk okul 

ı;ınıf '· 
BiRER DOLMA MÜREKKEPLi !\Al.EM 

KAZAN.un.AR: 
ı - Semltıa l;ı zortı okul, 2 Bedia Da. 

rnlpaşa, 3 - Mahbube Mübeccel Be~lktaş, 
4 - Saffet lnselman Alibeyköy. 5 - Ay. 
sel Göktepe lstınbul, 6 - Rıza Uıunyu. 
suf, 7 - Hicri Erkek lisesi, 8 - Saba. 
hat Cdalollo, 9 - Perihan Altınel J~ner. 
10 - Süıan f\üçOktetme, l\fllhat 20 inci 
okul Car~mba, 

BiRER TUVALET SABUNU K . .\ZANASL.\R 
JJ - Fikrd falon otel Terme!, 12 -

N. Tın11 erkek lisesi, 13 - Hana Ha111 
ala sokak. H - ilhan J\aSJmpafıt. 15 -
Hahlk .Sultanahmet, 18 - M. Ersen kum. 
kapı, 17 - Sahure yayla caddesi, ıs -
Ziya yaıııcı Fatih orta okul. 19 - Cahlt 
PerteTnlyal lisesi, 20 - Burhan Beşiktaş, 
18 inci okul, 21 - Slrol Be)aııt, 22 -
ÖmPr Enrun Sirkeci De"l~ler, 23 - Er. 
dolan Ersan fstanbuJ, 2.C - Halil Kapkaç 
Calalollu, 25 ...!.. NecJA Yumuk Malt11. Mü
fide Kasımpaşa, 

BiRER SABUN MAHFAZASI ltAZANANLA.R 
28 - L6tfl o;ın EmlrsAn, 27 - ErıOn 

Dtnçel Çatalca, 28 - Türkmen Atkay Maç. 
ka, 29 - Urhan U)·aal Çarşamba, 30 -
Zeki Vefa lisesi, 31 - Hilse)"in Santur 
Haydarpaşa, 32 - Fuat Oke Haydarptşa 
lieul, 33 - Necdet Kızıltan kumkapı, 34 
- N. Dolan Fatih Ortaokul, ~ - Feba. 
met Oak8dar, 36 - Binnaz Kabak Fıodıkh 
Set&ıtO, 37 - ŞeTket Kumbpı, orta okul. 
38 - GOıln Akay Tophane, 39 - Nariye 
Karq{)mrilk llkolıul, 40 - Ziya Yqllkt\y, 
4 t - Zehra Uzunyol, 42 - Ziya Denlzyol. 
lannda, '3 - Jaa Tramny şirketinde, 42 
- Tomrfa ~klepe Fevzlpaşa, 35 - S. 
Banı Tozkoparan, 46 - Meral Demire! 

Taluılmdeki daireaine ki.dar getir· 
dim. Bay Ali ~ arkadqı 
bif. .A.-.ıal .bUt oıtu ev!Se joktil. 
D8iMIMI:~ ._. ..... 
Wl8eyt g&ilp. de yym•mak mtım
ktln mUdUr! Bununla beraber kanun 
karfımıda.ki vazifemi dıe yaptım. Ba.. 
yanın bütün mrarlarma rafmen Ta· 
llınhane merkez memurluğuna kovup 
haber verdim. Tahkikat bUtUn ehem· 
miyet ve şiddetiyle bqlamıştır. Bu 
bence m~hul haydudun kolayca ya· 
kalanacağma filphe yoktur. Tahkikat 
\.'e takibatı mU§kUlc uğratmamak için 
fazla bir ,ey söylemekte mazurum.,, 

Muhll.Tririmlzln phld olduğu <;irkin 
hldiae !!imdilik bu kada.rdJT. Alaca. 
ğmıız taf sil~tın muvafık olan kısım. 
larmı yarmki sayımızda tabii yaıa-
cağlz. 1 

lstanhul, 47 - Güzin Tan Tepeba,ı, 48 -
Aliye ..\Hıncı Fındıklı, ~9 - lbrahlm 'ar .. 
nah Nişanta,1. 50 ·- OOrrlnnt' Şi~ll. 

8fRER DEl-IER l\AZANA~LAR: 

51 - Şevket Çuhadar kumhpı. S:? -
Hüse ·in Cahlt Şt'hremlnl. M - SPmıha 
Komon Fatih, St - Cahil Sara) Ol<'' ıJam 
ss - Şatl~·e Aslancım Me'ilfınekapı, 56 -
l\f. Necip ollu Şehremini, 57 - Nuri Ak· 
yar Şehremini, 58 - Zelı.i Vera t'rkek lfse-
5İ, 59 - Sadri Ozer Kumkapı Ortaokul, 
60 - İlhan AJlen Tun:ı Beşikta~, 61 -
Lemi Caner Kadırköy. 82 - Şevket J\nm
kapı orta okul, 63 - Feyziye Slrhcı Ho
t".apa,a, 64 - Türkln l\arlallepe ~b-ara~ , 
65 - Yurdagül Çevik Sirkeci, 66 - Sel"f1 
Kumkapı ortaokul, 67 - Müıttnen ca~anı 
ha yirminci okul, 68 - Ali Arkadaş )\asıro 
paşa, 89 - l.eman oDlan:ıy, 70 - Muat. 
ıu Gülen Davutpıta, 71 - Çallı Sam:ıt3',. 
72 - NiJıUet Başkut Taşkasap, 73 -- Ne
zihe Anır Küçükpazar, 74 - Netll btan. 
bul Ceued Anbar memuru kızt, 75 -
Nt'Jıt Yenİ('erl lleyollu. 

BiRER KURŞUN KAT.EM l\"ZANA'l\'LAR 

76 .._ ismet KıroJUa Kumkapı, 77 - Be· 
hlce Kemal 'Falih, 78 - G~ler Clftehl\"U't
lar. 70 - Ca""il Gülttn Üsküdar, 80 - Şa. 
dl Aıuş Aşıkpaşa, 81- Fuit 8 inci ilko
kul, 82 - Yaşar Kural Caküdar, 83 - Bfi. 
lenl Peçe] 6 Oıncı ilk okul. 84 - Erol Şeb 
zadebatı, 85 - Jlıiurullah YerıOk Beşiktaş, 

86 - Enıtn Üı.'küdar. 87 - Aram Yabe Gb 
ıeJsanıUar akademisi, 88 - Behznl ;Zon- · 
ıJUldak Gıl ilkokul, 89 - Sert)·el Ankar1ı> 
Hasan Oımen bmlt, 90 - Bülent YaroJ 
Boyacıköy, 91 - Nedim Tuna Ortakö 
12 - )fahbube Tuna Be$1ktaş, 93 - llhau 
Ayten Beşlktaıt, 93 - All)'e AJl\ncı Fındıklı 
9!i - AH AJtıok Ankara, 96 - İsmail Or. 
du, 97 - 1JAmld tlnver Csküdıtr, 98 
Ayla Gflnııell Beyazıt. 

Yeni bir gılaız. 
kümesi 

ksıfedildi 
Oı!lllulııt Afrilrad& tettlk&t yapan bir. 

Amerika1J heyet &lfmi gökytlsUnde ~
nl bir )'Ildız ktlmest ke§fetmlftlr. 

Şimdiye kadar gfırtllmemif olan bu 
yıldız kUmesl çok hafif bir 111k gön.. 
dermektedir. Çllıık11, bu )'Jldızlar dUn.. 
yadan 250.000 ••r12k m1Ji" uzaklıkta· 

dır. 

lfık nı.f Ji, saniyede 3:50.000 kılomet .. 
re ıUra.ti ota.n ııığm bir senede aldığJ 
mesafedir. Bu nkanılann ifa.de etti· 
ği mesafeyi zihnbıfıde ca.nlandırabi .. 
lirsenlz, yeni yıldızlann nekada:r u.. 
z:ıkta olduğu hakkmda. bl r fikir edi· 
nebilfrslniz. 

YABANCI DiLLERE NAKıll ·HA'K·KI MAHFUZDUR 

Pqa eöznn~ biraz ara verdikteli sonra devam et.ti: 
- Bs.na saz. vumellsin Ji'erld; bir ~y 16ylemf yeoeffne ... 
Ferid cevab Yermedi. O dU§llııUyordu. Belki her eeyf hu. 

- Anlatırım p~ Dede ... hatl&n seçih:Deye baflaymca. de. 
Salonun aydmlıgmda yüz v p da Saflnaı 

likanJının bir §eyden çok muıeeem: ~ld~~ ap • 
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medebilir, ann~inin kendilerfnden ayn kalmaama. gözyatı 

dökmesine sabredebilirdi. Fakat gözleri görmiyen babumm 
.haysiyeti, namusu ve jzzetlnf'lıile oyntyan bfr kadmm çatttan 
&ltmda nefes a.lmaııına asla ... 

da anlannşlard.ı. Ferid mıntdaııtt' gıbı llOl"du • 
- Ba.bJ.m nerede, Paf& Dede? 
- Odasında... Ne yapac-aktm ! 
- Hiç. yalnız llOl'()um. 
Sesini daha ya vqlatara.k ili ve etıtt : 

- Ştt odaya girelim Pqa J)ede. .......... ytirildüler. Oda.ya 
Paşayla Safinaz Hanım gayr1 ihti.J-• . k 

girdikten sonra BUytlk Hanım elektrik düğmesini te,.,nne 

üzereyk~n Ferid atıldı: 
- Ye.kına Baba anne! 

N. i ? 
- ıç n · .. · · · ix. i itildı Fe· 
Tam bu sırada bahçeden salona bınsının gırd &• O · 

rid yava~ça cevab verdi: 
- Nimd .. 
Paşa Safinuın yüzUne baktı: 
-- O yukarda değil miydi'! 
- Dışarı cıktığmı gönnemi~tim 
- G3.rib! • 
Ferid bir inilti halinde M>ylendi: 
- C'ç saattir peşindevim ... Babama acıyorum. d b. 
Safinaz Hanımla pa.fa Ferid'ln solgun dudakl:ırm an ır 

fısıltı halinde dökülen bu ~Umleler karşısında irkildih~r. l"akat. 
bir müddet ikisi de bir şev soramadılar. Ayal< sesi, yayvaJ'I 

' · l d w sırada Ferid nıerciivenin Ust basamaklannda erimeye başa ıgı d k' 
lAmbanm dQğmeıııfni ~e,;frdi. Şimdi. ihtiyarların y\izlerin e ·ı 
endlse, ~rtn ytızOnde~f mıra.p çizgileri da.ha vazıhla.ştı. 

Fe:rt4: 
- TaJtumıtll edemiyorum Pap. Dede. • dedi • artık taham · 

mıı edemiyorum. Ltltfi~ Hanmım kendisine bir eeyler fısıl· 

Yazan: H a s an R a sim Us 
d&mam merakımı kamçıladı. Az sonra da. buırlanıp dt§&nYa 
çılcııı bU•bütün. Ben de peşinden gittim. Bu cadalozu eve al. 
mamalıyız. Doğru iskeleye Jndi. Orada Nedim Beyle bulllf. 
tular. Yarım sa.atten fazla bir maballebiclde oturdular. Yine 
birlikte dı§anya çıkarak bir otomobille uzakla§tılar. Arkalan. 
nı bırakmadım. Gördüklerimi ılze söylemekten utamnm. Ora· 
dan anneme uğradım ... Bar.a. bir tilrltl inanmak latemedi. Ken· 
disine bUtün hakikati babama. eöyliyeceğiml bildirdim. 

Safinaz Hanım atıldı: 
- Aman oğlum, yapma bunu! 

· - Annem de böyle söylüyor, Baba Anne. .. Fakat benim t.a
fımunülilm kalmadı. Ona her ,ey:I, her şeyi anlatacağım ... An· 
nemin sağ olduğuna varıncaya kadar. 

Pap sakin bir sesle konll§tu: 
- Oğlum,· dedi. Bunu yapmamalısın. Düşün ki baban gör. 

mUyor. Görmemtnin ne acı. ne iç paralayıcı, ne üzUcU olduğu. 
nu 't>iliıısin tabii'!-. Bundan eminim. Bu vaziyet~ bulunan ba. 
bar.a bunları söylemek. onun ölilmUnU istemek demektir 
Yapmamalısın Ferid. Annenin, !lenin, hattA babanın nuıl biı 
işkence içinde yaşadığınızı bilmiyor değiliz. Fal<at inanmalı· 

suuz ki, biz d~ sbden da.ha az acı duymuyoruz. Söylensen yal· 
ntz b.zf değil, anneni de çok fena bir vaziyete koymUI olacak· 
sm. Babanı öl:fürmck, anneni yeni bir ıstıraba ısürilk!emek 
bir ocağı yıkmak mı istiyorsun? Bunu yapma yavrum. Bir 
gUn ber şe,·in düzcldiiini. anne.nlıı vine aramu.a döndiliUnll ~ 
re.~k!!lin. 

On altı ya.~ınm bUtiln lıttanmı içinde buluyordu Pqa ya
nma yaklqarak tekrarladı: 

- Söz veriyorsun değil mi Ferid~ - ...... 
- Yin~ mi cevab yok. 
- Peki P~~a Dede ... 
- Teşekkür ederim. 
Sac,:lan ağannıı. beli bükQlmUt ihtiyann teşek.klbil Ferıcli,11 

i~ini sızhttı. Ha.1dkaten o da acınacak bir ha?deydi. Feriditt 
dudakları aruından dökU!ecclt iki çift söı bu yu'\"ayı bir a.ıı 
'çtnde harabeye çevirebilirdi. Ferid, ihtiyar dedesile ninesine. 
fızetinefis ve namusuyla oynanan baba.sına acıyordu. 

irfan Paşa: 
- Şimdi.. • dedi. Bana gördUklt>i'inf IÖ)'liyemez miaın ': 
- Beni mazur gör Paşa Dede. Hi~bir py .töyllyemiyeceğhn. 
- Peki ısrar etmiyorum. Maamafib, Nimetin oğluma ~. 

..ana anne olamıyaeağını biliyorum. Yaptıftyla BllyUk Annen 
öğUnebilir. 

Safinaz Hanım titredi: 
- Ben ne yaptım Pap ... Oğlumdan bqkumı düşünmedim. 

Lötf iyeye inandık. •. 
- O kadını bugUnden tezi yok evimden atmalı8ın. Bir daha 

~;mmu görmemeliyim 
Urt.fiye o gUn öğleden l!IOnra geceyi geçirmek için köşke gel. 

ırıışti. Onu bu saatte kovmanm imklnı yoktu. 
S&fkw: Hanım: 
- Pqa ba B&&tte nuıl olur?· dedi. Yarın münasip bir ee· 

kil~ llÖ:rieriz. 
• 
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Bizim Bursa sefamız: 2 - - -
Şişmanlara Bursa 
otobüs yolculuğu 

tavsiye edilebilir ! 
Fakat yakında bu yol mükem
melen ve yeni baştan yaptlacak 

.Afuıtoau hatırlatan bunaltıcı bir 
tncak lçtnde terle}·lp duruyoruz. Bu· 
na otobtıılerln ıannntısını da HA.ve 
Mfnlı. Bundan llt zayıflama ktlrfl 
olamas. 

Arkadaşlardan birl bu fikrini Hln 
etmekten kendisini alamadı: 

- Zayıtıamak makladlle Bunıa 
kaphcatanna giden bit' flşman tçln 
})öyle sıcak bir havada. Bursaya o
tobns yolculuğu en ı>ratik başlangıç· 
tır.,, Bu çok doğru bil' mUl&.haza! 
JHr eaat suren Mudanra. Bursa yoJ. 
culoğunda. terle Ytlcuttan çıkan mu· 
sır veya lüzumsuz maddelerden tŞöy
l• bHyJe bir kilo kadar ifraz ettJğt. 
aıe eminim. Ben bu neticeden şlkl· 
'1etct ve pişman dettllm. Çok zayır 
olanlar düşünsün. 

Bursa. Mudanya yolu pek bozuk 
nyılmaz. Hele bizim tstanbulumu
nn meşhur bazı yollarını. bllfarr., 
lf8}ırln en yeni Te gCiya modern ma· 
laallelerlnden biri olan Cihangirin 
sokaklarım bilenler için. aafaJttan 
Jdle AJldır. Ancak bazı yerleri bo
SUJmuı kusursuz bir~ ... 

Buruda yapıhıcak işler 
:Bursalt meslektaflal'Jmızdan al· 

ıdıtnnız tıahata gl)re, Bursa· Mu-
8anya yolu bir sene lcfndo tamamen 
~entden ve mükemmel bir turist rolu 
J>larak yapılacaktır. 

- Para hazır mı? diye tıordum. 
- Kasada. dedller. lşin ciddi tutul 

811111 muhakkak. Zaten yolun imtt
'8.dmca iki tarafa taşlar yığılmıf. 
İtctler. mUtemadiyen bu knçnk kaya
ları ufalamağa ça.hfıyorJar. · 

Gerek iktisadı bakımdan, gerekse 
lurlstlk bir lilzum ve zaruretle Bur· 
la bu yola çok muhtaçtır. 

Bursa belediye relst Neşet Kiperln 
bize ''erdiği maltimat& ;öre, yeşll 
Bunanın Uemştımul btr turist tıehrl 
t>Jması için bir takım tedbirler ah
nryor. Burıada yeni Te modern otel-

ler. birkaç Jb 1ı:ttl11k aenah tatfle· 
erini a1abtlece1ı: btıy111ı: lokantalar. 

•ilence yerleri yaınlacat. MeTCut o
\eller. kaplıcalar daha temlı konfor
lu bir bale getirilecek. Bu arada, 
'.Bursa • Mudanya rolu da ıtıratle ya
;pıla.cak. Bursaya gelen Aen"ahlar 

Bitler 
hücum 

Salzburg, 7 (A.A.) llitler dün burada 
en.ızam bir :halk kUtteai karıranda 

bir nutuk söylemiıtir. 

Hitler "turi yaratmak atiyen lruv· 
_.-. bemetmektıe oldulu n.1ci A Taatur-
7& bapekili ŞUflliCe Jakum ettikten 
llOnr& ... Almanyaıaın tarihi için bicab 
btkil eden yapraklan her sene birer bi
nr Jropannaia muvaffak olnnat" olda-

luna .&yJemiftir. 

· "'Ahlafm '"tarihin hükillnetim zama· 
mnda Alman millatine en büyük mm. 
faatl temin etmlJ oldufum ıuretindelri 
llUlmıB taıııdik edecefini nnnediyorum. 

Sayı lnkuar Berllnde 
Berlin, 6 (A.A.) - Says fnlruart bu 

ubah tayyue ile buraya gelmiJ ve öy

leden evvel B. Hitler'in muvini B. Heı 
ile Marqal Görinı'i ve B. Göbbelı'i u· 
~ etmiıtir. 

Almandan ziyade Alman 
W•ftan bir Bel~ikah 

Brükıel, 6 (A.A..) - Hariciye nen· 
,.ti bütçesinin Ayan MecUıindc mün· 
keresi eenaunda l'hmaıı ııuyonalistlc
tinden Leyeecıa, anıluau müdafaa etmit 
.. ba birlqmenin Avusturya baikmm 
asmine tcrcüınan olduiuna biMirdikt.en 
aonra demittir ki: 

"- Belçikanın ö~n ve Mamödiyi 
elinde tutmumda ne pbi bir elı:ooomik 
Yeya but stratejik menfaat vardır?.,. 

Ba mBsler, lyan. meclisinde fiddet1i 
protestolara ıebep olmuı ve ayan reiıi 
:PttltmentıOda ıtiylenmemesi Usırı 
ıelen buı aöıler ~udır,, ~yuek bati. 
lıin .ösOnU Jı:esmiıtir. 

Fabt Le,sem dediklerinde iırar et. 
mit ve aynca tunları ıöylemiıtir: 

.,_Belçibya ceblr1e bbal ettirilme· 

seneden seneye artıyormuş. Hele bu 
sene pek çok turist geleceği anlaşı
lıyor. Tn.btt gUzeliklerlne tarihi kıy
metleri de inzimam ettiği için turla· 
tik zaviyeden eşsiz olan Bursayı zı. 
yaret edecek seyyahların, geldikle
rine pişman olmamaları için bir çok 
hazırlıklar yapılacak. Dunlar çok 
güzel.. Fakat Bursa· Mudanya, hat
tA.. Bursa • Yalo,·a yolunu biran ev
vel yapmak llzım. Dursa vlllı.yet \'e 
belediyesi bu lüzum ve zarureti vak· 
tinde hissederek işe başlamış. Gele
cek mevsimde Mudan:radan Bursaya 
milkemmel bir yol üzerinde hiç sar
ııulmadan rahat rahat gidebileceğiz. 

Gazete •.• Gazete ... 
Bu yol. hallhazırlle :pek bozuk sa· 

yılmaz demiştim. Yolu saran çok 
gUzel manzaralar, insana bazı kısım 
lardakt sarsıntrlan unutturuyor. 
Dakikalarca zllmrUt yeşil blr ova
dan kıvrıla kıvrıla geçiyor, sonra 
nefti zeytinliklerin arasına dahyor
sıınuz. Etrafı saran bahçelerdeki 
penbe çlçekli badem. yeryer kar kü
melerini andıran beyu çiçekli erili. 
ağaçları. kırları kaplayan papatye. 
-ve katır tırnakları manzaraya yeni 
renkler katıyorlar. Blnblr çlçek ko
kan bahar havası otobtıtıUmllzlln rUz. 
garJle anaforlanarak ciğerlerimize 
doluyor. Tabiatın, bu müstesna gU
zelllği icinde hepimiz mest olmuş gt. 
blylz. Hepimiz duşllnüyor 'Te seyre
dlyornı... Yalnız ara.sıra: 

- Gazeta. gau'-1. diye garip hay. 
lnrışlarla kendimize geliyoruz. Bun
lar tarlalarda cahşan, davar otlatan, 
çıplak ayaklı, kabak başlı köylil ço
cuklandır. 

Otomobil ve otobüsleri ozktan gö
r11nce yola koşuyor vo yolculardan 
gazete tıttyorlu. 

- Bu gazeteler! ne yapıyorlal'f 
- K~yde toplanıp okuyorlar. 
İçimizden birisi fena bir haber 

Terdi: 
- fetttııtme gBre, köylerde gaze. 

teleri ılgara klfldı olarak kullanı· 
yorlarmıo. Yanı, lta.çalc ttıtun sarıp 

içJyorlarm~. 
dılar. (Devamı var) 

1hsan ARİF 

Şuşniğe 
ediyor 

den evvel bu buıusta bir hal suretine 
van1mnı şayanı tcrııennidir.,, 

Hariciye nazın Spaak bunun üzerine 
ıöz almış ve demiıtir ki: 

·•- Leyseııin 'bu müdahalesi pyanı 

tceaıüftür. Bu lyan azası, bizzat Alman 
Jardan daha fazla Alman olduğunu gö1-

termiftir." 

lspanyollara 
beyanname 

_.- Baştarafı 1 inode 
ğanu yumaktadır. 

Franaaya iltica eden'er 
Pariı, 6 (A.A.) - Havas ajansı, 'Pcr

pingnandan bildiriyor: Bir çok Kııta· 

Jonya ricali ve reımt :ıevatın ailesi er. 
klnı. bu akpm bir ~ok resmi otomobil
lerle Serbcre g~lı:nitlcrdir. Bunlar ara-

1ında Katalonya Ceııaraliıti müşaviri 

Pi - i · Sunye ile Bayan Komp< .. -ıy ve 
km, bayan Tarredellaı, erkek kardeşi 

eıuen Perpingnanda bulunan yeni iş 

nuın Ayıuadanm ve sabık nazırlardan 
Carciaaın c.üesi erkanı da vardır . 

Yirmi kadar Sovyet teknisyeni de 
hududu geçmi§ler ve bunlar Sovyetler 
Birliğine muuncn ~önmektc olduklan. 
nı aöy)emiJlerdir. 

Gece 5ğrcnildiğine göre, bq ili altı 
bin kitilik bir lapanyol mülteciıi kafi
lesi halen Artan Vadisinde bulunmakta
vc bu kafile hududu gcçmiye tCJCl>bUs 
etrmktedir. 

Bu kafileyi kıqdaınak ve kendileri· 
nin Mcrniy<f~ kampına götürülmeleri
ni temin etmek için bütü ntretibat a· 
hnmııtır. 

Bir duvar yıkıldı 
Beş yaşında bir 

çocuk altında kaldı 
Bugün öğle üzeri Bcşiktaşta bir fa. 

cia olmuş, minimini bir çocuk yıkılan 

bir duvar altında kalmıştır. Hadise Kı. 
lıçali mahallesi Çıkmazkuyu sokağın· 

da cereyan etmiştir. Oradt•~i bir duvar 
son yağmurların tesiriyle bugür.. yıkıl· 
nuş, beş yaşında bir çocuk altında kal· 
mıştır. Duvar ankazı kazılmaktadır; 

gazetemizi mtCtincye verdiğimiz daki
kaya kadar çocuk meydana çıkarılarna. 
mıştrr. 

Fransa felakete 
sürükleniyor 
~ Haştarafı ı lncldo 

sına teessUf etmiştir. 
Hatip, llfıveten demiştir ki : 
"- lktlsadi Hbcrnlizın, artık müm 

kUn olmıynn bir f;'Cydiı•. J)frnJ,.tJfJl 
blr ekonomiye nınlik olmnnnz fcnp
cd<ır. Prnnsnıım mnrnz buluudul;."1.ı 
mali milşhiillitm ycglino sebebi, mll
Jf müdafannm nğır l iiklcrl değllclir. 
lstıhsnl!itm artması Hb.ım<'lıı·. Kırk 
saAtJfk hnftn knııunu lchtnclc hizznt 
knrnr \'erdim. Bnnda.n doln3 ı ınute
c..~if değilim. rakat şimdiki ahvnl 
'\'O şerait dnhillnde hu !kanunun tıı· 
dil edilmesi icaı> cdc.r. l~nuıi şurlş
ler ''c fabrikaların amele Uırııfmdnn 
işgnlJ gibi hıidJsclcr nihayet bulma· 
hdır. Çünldl hunlar sornınycyi ürküt 
mekte Te turlstlcrl 'korlmtmakt.ndır. 
)1'Tansada irtlmni snlh tccssUs ('dO· 

cck olursa mali refnlın. ınnnJ olan 
btittin cereyanlar oı1.nclnn knlknc:ık
tn-.,, 

Müteakiben Pol Reyno söz alını • 
tTI'. 

Mumaileyh, hük\ımet projesini ten 
k!t etmiş ve şöyle demiştir: 

"- Un proje J"rnnsız scrm ydcrf· 
nln tekrar memlekete <lünmc ın.i in
tnç ot.mlycock ,.e blzznrnro cntlıts;·o 
na SC\'kcdccck \'C ynlnız Frnıısıı; • \ . 
ı1nerik.an pttm itiUlfmm bozulma mın 
bai8 olacaktn·... ı 

Reyno, JIAvC'ton şöyle domfşUr: j 
"- Memleket, iktisadi bakımdan 

<'ferin bir değiş1klii:e muhtaçtır Ak· 
al takdirde hlcbir knlkmma imkltnı 
yoktur. Şimdlki hükumet, itimat tel· 
kin etmemektedir. M~mlekct, milli 
birliğe muhtaçtır. 13Ir felt'ı.ketc doğ
ra gidiyoruz. Bütün dUnya gözlerine 
bize dikmiştir. Yn 1>irloşeccğfz, ya 
m ahvolncağu. 

Paris 7 (Hususi) - Hükumetin ge. 
niş mali salfilıiyet yıro,Jeleri mebusan 
meclisinde kabul cdilmist;ir. Reylerin 
311 i lehte, 246 sı aleyhtedir; 42 kişi 
de müstenkif kalmıştır. 

Mali projelerin mebus:ın meclisin
de kabul edilmesine rağmen, ayanın 

rey venriycceği muhakkak görülü· 
yor. 

Ayan meclisinin en mühim grupu 
olan "sol demokratlar,, yarın ayana 
sevlrndilecck olan bu projdere muha
lif rey vermeyi hemen hemen ittifak· 
la. kararJe.ştmnışlaroır. 

Sa:bah gazete1eri J:a.binenin yan.n 
istifa edeceğine mu1u:ıkkak nazarı?e 

baktyorlar. "Junıal,, 1n ya:il.tğına gö· 
re, Ba§vckil Blum, ayandan TC1J ala
'""Y'Jrak kabincsiftin dü§eceğinc k(m
diri dı kani bulunmaktadır. 

Mebusa nmeclisinin mali salahiyet 
kanun projesi üzerinde reyıni bildir
me.sini müteakip, .tosya!ist nazırlar, 

Başvekalet dairesinde toplanmışlar ve 
bu reyin manası ve muhtemel netice
leri etrafında. müzakerede bulunmu~
lardır. Başvekilin yakını bulunan ze. 
vat Blumun radikal grupunda ehem
miyetli bir ekalliyetin aldığı muhale
fet tavrı scbebilc bu husust.aki müza
kereyi ayan meclisine kadar götUr
mekte tereddüt ettiğini bildirmekte
dir. Maamııfih, birçok sosyalist nazır 
lar, bu tarzda harekte muhalif bulun 
makta ve parldmento önünde açılan 
müzakerenin som.:na kadar götürül
mesi binnetic:! hükfunetin cuma gü
nü ayan meclisi huzuruna çıkması 
lazım geldiği fikrini ileri sürmekte
dir. 

Sosyalist nazırların saat 17,30 da 
b~layan görlişmeleri ru:ı.at 19 45 de ni· 
haycte ermiştir. Toplanbda.n r,.ık:ın 

sosyalist nazırlar, herhangi bir beya. 
nalta bulunmaktan istinkaf etmisler 
ve yalmz. salfı.hiyet projesini rnUdaf aa 
edec,.ğini bildinni.nkrdir. 

ltalya Kralı 
l ... lbyaya gidecek 

Parls, 7 (A.A.) - Fi .. aro gazetesi 
Romndan lstihbtır ediyor: 

İtalya kralı vo ltrnllcesl. yal'"ınd:ı 
Libyaya gidecektirs 
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Bir genç, arkadaşını 
saflrla yaraladı 

Evvelki akşam Pangaltı da bir ka. 
sap dükkanının üstünde bir yaralamaı 
vak'a olmuş, dükkanda çalışan Bay
ram isminde bir genç, arkadaıı Mehme
di satırla muhtelif yerlerinden yarala· 
mrştrr . 

Muharreme ıit bulunan dilkkanda 
çahşan bu iki arkadaş geceleri diikka
mn üstündeki odada beraber yatmakta. 
dırlar . 

Mchmettcn genç olan Bayram, arka
cla§ının kendisine karşı kötü fikirler 
beslemekte olduğunu hissctmit ve ona 
ihtarda bulu~uğu gibi ustasına d:ı şi· 
kayet etmiştir . 

Anlaşılan bütün tedbirler semere 
vermemiş olacak ki Mehmet sarkıntı· 
lıklarma devam etmiJ ve evvelki akşam 
Bayram yatmaga çık~kcn ihtiyaten 
dül;kand::ıki satırlardan birisini de yanı
na almıştır . 

Saat Zl de Mehmet tc gelerek yatmıJ 
ve uyur görünmü§tür. Arkada§ının fe. 
na fikirlerinden dolayı kuşkulu bulunan 

Baıyra.m da uwıı sucan beklemft ve nl· 
hayet dalmııtır. Bir ırahk elbilderinia 
tartaklandı&ıru hissedince hanen hrla
mrı ve Mehmeclin kendi yatalmda old~ 
ğunu görmliıtUr. Bunun üıerhıe iki 
arkadaJ boğaz boğaza bir bvgıya blıf
lamt§lar, bu vuiyettea kolaylıktı kur. 
tulamıyacağını anlıyan Bayra:n bir ara• 
lık yatağının kenanna eakladtlı qtıd 
yakalamıı ve Mehmediıl bqma bir Uf 
kere vurmuıtur • 

Keıkin aatmn ~ğı derin yaralana 
tesiriyle ba}'lllll\ Mehmet derhal yere 
yılalmıJ, Bayram da kanlı utın elindf 

olduğu halde sob!a sıkarak karakola 

gitıiıit ve va:k'ayı olduğu gibi anlatınst
tır. 

Yaralı derhal imdadı mbht otomo!r 
liyie Şiıli Çocuk Hastaneline bldml-
mııtrr. Aaıl mUhim yana bqpıda ot. 
malda beraber tehlikeli değildir. Bu 
giin haetaneaen taburcu edilmiftir, 

Tabkilcat devam etmektedir • 

Tehlikeli bir oyun 
oynanıyor! 

Prag 6 (Hususi} - Çekoslovakya· 
daki Alman ckalllyetleri partisJnln 
neşrettiği bir to~Uğde şunlar söylen
mektedir: 

SUdet Almanları partisinin politik 
komisyonu Nonrnb Hayniaynın rl
yasetinde toplanmıştır. Sildet Al· 
manları partisinin parlamento gru
pu müm~sslllnin başvekil Hodza ile 
yapılan son görüşme hakkındaki 
raporuna ittılft. kesbeden komisyon 
görUşmeslnln JrUileller meselesinin 
halline doğru bir müzakere mahiye
ti arzctmemtş olduğunu müşahede 
eylemiştir. Komisyon, sistemde bir 
değişiklik görmediği ve Çek eCltA.rı 
umumiyesinin yenl vaziyete intıbak 
etmemiş olduğu neticesine varmış
tır. Südet Alma.nlarr partisi, Südet 
Almanlarının milmesslli sıfatlle, va
ziyetini ve hayati hareketini de~ş
tirmek 1mka.nmı gHrmemeld;edll'. 
Tecavüz vesilesi 

l\1oskovada intişar etmekte olan 
.Turnal dö Mosku ismlndok1 gazete
Almanya ve ı .. cbistanrn milli ekalll
yetler meselesini bir tecavüz ,·eslle
si olarak kullandıklarını yazmakta 
ve Almanyanın bu ekalliyet etrafın
da esassız gürilltillcr çıkardığını söy 
liyerek Çek Almanlarının vaziyeti· 
nfn bütün diğer ekalliyetlerden iyi 
olduğunu bildirmektedir. Bu gazete 
yazısına şByle devam etmektedir: 

Binaenaleyh Çekoslovakya Alman 

Muvazene 
vergisinde 

tenzilat 
Verginin tamamen 
kaldırılması da 
düşünülüyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Oğrendi -
ğime göre, muvazene vergisinde tenı:i -
lAt yapan kanun li'ı;}ihası bugtinlerde 
Meclise sovkcclilmek üzeredir. Bu IAyi
haya göre vergi nisbetinde beııte bir 
miktarında tcnziliı.t yapılmaktadır. Mu -
vazcne vergisi, istihkak, kazanç, buhran 
vergileri çıktıktnn eonra geri kalan kıs

mın sen·anen % onu olduğundan ö· 
ntimüzde.kl mali yıldan itibaren kesile -
cek miktar yilzdo sekizdir. Beg senelik 
bir programla muvazene vergisinin ta -
mamen ilgası cihotine gidilmesi dil§UnU
IUyor. 
Şimdi yapılacak tenziJlerln daha zl -

~rado küçük mnaşlard::ın başlanınnsı yo
lunda Meclis mahafilinde kuvveW bir ce
reyan olduğu gibi bunun umumi olarak 
tatbiki şeklındo do mutalcalara tesadllf 
edilmektedir. 
Diğer taraftan htikümot kazanç ver

gisinde de ba?.ı değişiklikler yapılmasını 
derpiş etmiş ve bu maksatla yeniden 
mUhim bir kanun IA.yihası hazırlamıştır. 
La;} lhn bugünlordo meclise sevkedile -
cektir. Bu tayihaya göre serbest mes -
\eklerden alman ko.zruıç vergisi haddi 
birınci sıntftn 750 lira olarak tesbit e -
dllmektedir. Yine bu layihaya bağlı bir 
cetvelle TUrklyede mtihim ticaret er -
babının çalıştığı şubeler tam olarak g&s
terilmektcclir. Yeni la)ihada lzmlr en -
tcrnasyonal fuanna ait satl§lar hakkın
da da geniş muafiyetler vardır. 

ları meselesi Hltlereller f~n J'81ll ME 
askE>rl sergüzeşt hazırlamata ,.. ı.. 
glltzler için de m.Utearnn tefTtk .... 
yasetıennl muhik söetermele 7&1'dt 
maktadır. Almanya Avrupad&kt Al• 
man ekallfyeUerlne ancak kendi u
kerl plA.nlan bakımından aaka sött
termektedlr. İşte bunun içindir ki 
Almanya, 1talyanlattırılmak taQ1kl 
altında lnllyen 'nrol Almaııla.nma 
"°azlyeUnl btlmemezllkten geıt7or ft 
Polonyada da zulme utman lld llllJ. 
yon Almanı hlç meTSUubahe etwd· 
yor. 

Mezkur gazete. bi:ıat Polon7& 
ha.lkmm yilzde kırk ekalllyetlerden 
mürekkep olduğunu Te bnnlarm em 
salaiz tazyik Te zulme utradıklanm 
kaydettikten BOnra diyor ki: 

"Faşist harp hazırla)"Jcılan milli 
ekalliyet meaelelerlnl fat.imnar • 
derek yalnız sulh için deltl fakat 
bizzat kendllerl fçln de tehlikeli bir 
oyun oynuyorlar. ATI"Upada uked 
:lhtilUlar çıkarmata matuf t&1n1k&o 
ta sllratıe bir nihayet •erflmeUdtr. 

lngiliz- ltalyan 
görüşmeleri 

_... BqtardJ l tDddl 

Guarnaıkalli de Filistin Te Kmldenk 
vaziyeti baklanda milzalı:erelerde bQ.. 

lunmuıtardır , 
Portekiz lnglltere ile 

nntasmak isUvor 
Londra, 7 (Huauai) - Portekis Blf

vekili doktor SalanT, Lord1ar Kamaram 
azasından P'ilrmora ı~ Wr 
mektupta, Portem bilknmetinin ~ 
tere ile an'arıevl do.ılup muhafeza et
mek arzusunda olduğunu bildirmekte • 
dir. 

Baıvekilin bu mektubu, Lordlar Ka
marası a.ıasınm mÜ§terekaı yudlldarı 

bir mektuba cevaptır. :Lordlar. 1xı melr
tupta iki memleket arasında ela bit 
dostluk kurulmaıı 21ır%USUDU izhar • 
mi§lerdi. Baıvclı:il sal~ cenbmda: 

''Portekiz hillntmetinin de arnıau b.
ıclur ve bunu aize hürmetlerimle ar.sec!e. 
rim.,. demektedir. 

Bir Macar 
mebusunun 
küstahllğı 

Dudr.peşte. 6 (A.A.) - lılacu ajan• 
sı bildiriyor: 

Mecliste, seçim kanununun ıaısaı
keresi esnasında Macariatanııı Aıı· 
kara eskl elçisi devlet •ekreterl 
Taht muhalif mebuslardan btrlııtll 
AtatUrk hakkındaki tenkidini hİkt· 
met namına protesto etmlf, Atattlr
kün Sevr muahedesini nddedere~ 
büyük yurdu tekrar ele ceçlrmel• 
muTaffak olduğunu ve her bakını· 
dan mazhar olduğu hnrmet Te r1.
yete ta.yık J:ıulundutunn blldtnalf 
ve bu mebustan yeralı her tarın m• 
l!hazadan aakmmaemı 1stemlt .,. 
Türkiyede memuriyet yaptıfı on ..
ne zarfında Atattlrkl1n bUyükllltlıı' 
tanımak ve mllkemmel olan ~ 
or.duı:ıunu takdir etmek fmsatını bel• 
muş olduğunu tıAve eylemişt!r. 

Taht. mebusun tenkidini ş!ddetl• 
protesto etmeğl btr ,,&.dl• teıa'Jd 
etUflnl sö7lemııur, 
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KopanOT'un karnı, delil yaıhuz apar- ı 

trmamn, f abt mahallenin de en prret, 
en kavgacı bir imanı idi. * Kopunov inledi: 

- Ay •• Ay •• Ay ... , 

Arsenik 
V. Ardov 

ı 
den fırlayıp bıkmak ve yüksek ıesle: hit bir zehir olduğunu Ciafia melmpte 

iken öğrenmiıti .• 

Bir aqam Kopunov ipnden evine • 
döndliü zaman. kamı ona: 

vara da ıüsel bir raf alllmııtı.. Kopu· 
noy masayı ayait .ile itti. Yeni kiracı 
katbıu yumruğiyle tehdit etti. Yeni ki
racmm kocası orta boylu, karayağız 

Lipkin ıııutfaktan içeri ıir~iği Amön 
Kopunov ona öyle bir küfllr salladı ki 
ıdamcağu masaamr yakaladığı gibi 
kendisini odauna attı. 

Doktor elindeki çubukla ikinci dip 

"Ben bu doktordan korkuyorum; ben 
bunda tedavi olmak istemiyorum.. O 
benim dütmanımdır .• O mahsus lditimi 
acıtıyor! • ., diye bağırmak geldi. 

Diti de, sanki inadına, öyle ptcletll 
bir ıurette aiınmya mtlumttı ki ıco.. 
punov utanmıu ağla)'BC&ktz: 

vurdu: 
-Ya bu?. 
- Oy .• Oy .. Oyf., 
-Ya ıu?. 
- Vay .. Vay .• Vay! •• 

Pakat batıramadı. Kendinde batıra· 
cak kadar bir cesaret bulamadı. İnan • 
mamaları, kendisine gWmeleri ihtimali 
vardı. 

- Areealt ba? .. Yani -=bir. Ama 
Allahım.. Beni zebirleclller •• DUıman• 
lanın. beni sehirledi .. 

- Koeaı:ıfım, demifti. bbim apartı· 
11180 yeni kiracıler tqmdı. K6fedeki 
daireyi tuttular.. Tuhaf insanlar.. Hiç 
lirim kesmedi. Kadın, koca11nm g(tya 
dfktor oldqunu ıöyltiyor. Her halde 
"1an e&ylUyor. Fakat sen merak etme 
ben oaJarm badJerini çabuk bildiririm. 

ICoP\UlOV kanunm bu sözlerini ifit
tip zc:ıcnan ıok geçmeden evin içinde 
bir çmıar kopacagnu anJamıttı. 

Mutfak muharebesinde zafer mutlak
tı. Dilpnan kahkrıri bir hezimete ufra· 

tılmııtı. 
Zafer ıece kuanıhnııtı. Halbuki er. 

tesi sabah J{opunov işine gittikten bir 
az sonra fiddetle diıi ağnnuya başladı. 
Bu gibi teraittc bqvurulmuı ldet olan 
bütün tedbiılere b!ŞVUruJdu: Fakat na· 
file; hiç birisi kir etmedi .. 

Kopunov merhamet dilenen gö~lule 
doktora baktı: ve i•te .-ıcak fimdi ~ok· 
toru tanıdı. Bu, daha dün küfrettiği ye. 
ni kiracıları Lipkindi. Kopunov bunu 
hatırlayınca buz gibi oJılu. 

Bu ıırada tekrar doktorun seıini 
duydu: 

- Artık çalkalamak kifi .. Bapnı.ıı 

iyice seriye atınız! .• Ha f(>yle 1 .. Aizı· 
nm da adamıkdb ıçmu ı .. 

Kopunov: 

Kopunov sallanarak ve du'ftrlara tu• 
tunaru, feryat ede ede poU. karako
luna yollandı .. 

KarakoldaJ1. içeri per &irme.ı: 
- Karakol. .karakoL. bralrol imi· 

rini görmek istiyorum. diye inledi. 
Yan kapılardan biri~· V.ıun boy 

lu bir komiser ıöründü: NitPfın korktuğu bapna geldi. On 
bet daldb 80Dra, bnsmm acı acı hay· 
kınfl~ tuJdu. Ses mutfaktan geli· 
yordu. Demek ki ilk müsademe mutfak· 
ta baflatmttı. Kopmıov, kartsmm bu 
halinin neye varacağını dütünmeğe va· 
kit bubnadın oda kapraı açıldı. Anna 
Pedorcmıa daha efiktea lJıalırmağa bal
ladı: 

En yakın dit kliniğine gitmekten 
batka çare kalmadı. Kayıt muamt:lcıi • 
nin, fcmnalitekrin naarl cereyan ett!ti
ni Kopunov fark bile etmedi. Ancak 
ditçinin aandalyeıi.ne otardutu zamaa 
kendine biraz ıetebildi. 

''Tabii. diye dlltflndü, timdi herifin 
~line düttük .. istedili cibl benden lnti· 
bıa alacak!." 

DoktOt' ,elindeki ileti dejiftirdikten 
ıonra: 

- LOtfen atımnzı a~ mmnı~, de -
di. Ha ıöylc ! .. Şimdi ben sana ıösteri· 
rim.. 

- Ay •• Ay •. Ayyyl. diye inledi.. Ve 
kafasından ıunları geçirdi. "Peki 1 Peki l 
Alacağın olsun.. Buranın bikimi 1en • 
sin t. Fakat ne dandUfUn aman ben 
ıana Hanya ile Konyayı göttedrim.. 
Değil masana dokunmalr, fakat bu defa 
bütün eşyanı bqına yılacağım 1.,, 

- Çalkalayınız f Burünlük bukadar 
yetipr ! .. Yarın değil, öbür cün tekrar 
celini..ı ! .. Difinbe koydutum ilicın iki 
giln orada kalmı11 limn.. 

- Ne iatiyoraunuı? diye t0rdu. Ka· 
rakol Amiri benim • 

- Sis mlaiais? Ben.. ._..beni ... 
hirlediler ... Ölüyorum.. Beni kuıtarnuzl 

- Kim zehirledi? Neyle .sehirlediler? 
- Düpıaalanm.. Şahsi düpunla· 

rım ... Yani bir diifQıınım.. Arsenikle 
zehirledi.. 

- itte. Jfte ~ musun? Ben bu 
Linkialeriıa iyi bir matah oJmadıkl•nnı 
lana on dakı"b &ıce 18yJememiş miy· 
dün!. 

Esmer bir yliz, kendi.ıne do~u t.til· 
ınİJ ağzının içini kanfUl'IJOl'du. Her 
nedense bu çehre ona bDdlk ciM ı&tin. 
dU.. Doktor diti mı:ayme ettlkten iOD· 

ra: 

Kopunov acı acı dqllddü: .. Acaba 
kime göaterecek? Bana mı, yokla dift 
mi1_ 

Kopunov gayri ihtiyar! aordu: 
- Nuıt bir il&ç koydunuz?. 

Karakol Amirinin yüzll cicld!JettL 
Muanm gözünden bir kilrt çıkara-

rak acele ıordu: 
- Arsenikle mi, dedinis?-

Kopuncw IUl'almi ckfiderek ıordu: 

- ffaaci Upkinler?. 

- Vah, .,ah, vah. dedl Ne elife ba 
ı:amana kadar buna baktırmamlt IDllJ• 

ms? 

Bu arada çUriik ditinin içine, ditleri 
oymağa yarayan korkunç burıu girdL 
Ve ditin içinde dönmeie baıladı. Kopu· 
nov bir köpek gibi uludu .. Aklmdan da 
ıunlan geçirdi : 

- Arsenik .• Hemfire, bir baıkaımı - Evet, araenikle.,. 

- Hansi Upldnler olacak, fU yeni 
Bu· ıes d_, Kopunov'a hiç yabancı gel· "Va.y hergele vayt_ Vay alçak vay!. 

çatmmst.. - Miktarı ne kadar dı bu aneıqmr 
Hem m bmm ne zaman yediab?. 

.ICopunov omulaımı eilkti: t&ftnlftlar,. Dıw'.ıa eft plir seJıne% mut· 
faırt.w ma1mm nah JU ka:iar, verinden 
O)'natlaqlar_ 

miyordu. Fakat fimcli ahbap hatıt'lam•· 
n·n biç te ~ru. değildi. 

Muaunı ayağımla ittiğim nman omm 
cam bu kaidar yanmamıftL. O, nihayet 
bir tahta masa idi. Halbuki bu benim öı: 
diıiml.,, 

Doktor muılufu batına geçti Te el
lerini yıkamata koyuldu. ICapmOY ni
ne yollandı. KUl'Cllanan, bin bir lletle 
hmutyeti artan dit adeta esk&indea 
fazla afn ,.psyorctu. Kopunov, hem 
gidiyor, hem de 18yleıüyordu: 

- Taıkriben on bet daJdka ~ 
Miktarım kat'i olarak aöyleyemem.. Bir 
dip ne kadar anenilc Jirelıiline, itte Doktor elindeki uca ıivri made::t bir 

çubukta çiiriik elitin içini lratqtrr1 'lcen, 
miiıfik bir' telle: Doktor: 

o kadar .• 
- Hanp diıe?~ 

Anaa Fedoroma, bunu .CSyledikten 
IOnra eliyle bir b~uk metrelik bir me
lale clstCTdi. 

He111 bnsma hem de kcmp)a'ma 
içerliya Xopunov: 

- Gam. .aia dil« 4'111erinla de 
balta, dedL S.p difiııls aizn1oraa 

- Afmıuı çalblaıJnusl Emrini ver. 
di. 

- Geya doktor olacak.. fnunlarm 
ıatırabau ualtacak yerde baau .çold
u,or •. Bu kadar da tcliUğl 8mrUmc1e 
(Örmedim.. Kimbilir diflme ne koydu? 

- Basbayağı cllp.. ........ 
ICapmıov ağzım 8'f:ı n cDtln &ha iyi 

ıöıilnmesi için parmaldarf1'e dudakla· 
rım lavmnağa batJadı •• 

- Ya!al dl,. bljrrcb .. 
bana haber ..... ... Kopunov, af.zrnı çalkalarken yan 

gözle ufık tefek. kara ,.ap doktora 
baktı ve ondan korJıınelıtp olduğmiu 
hissetti. Bir .an İSİD batırma andalye-

Ve lflr'atle matı.la yOllmıdr. ll6fteo' 
rek rnutfaim 1lir Wıemae hakikaten 
yepycaı bir mua Ye ona rastlıyan du. 

Doktor .............. bafifge bir 
~wrda. 

- Afırı1or mu? diye llOl'du.. 

Doktonın söylediği ilaç lemini ha
tırlayınca. yıldmmla wrulmuı gibi ol
du ve cluraadı. Anenikin gayet müt-

- V.ataııdq, m burap aJaı,r etmeie 
(Utfna 11171"11 rniffftitJ 
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- Ah t Dostum! Hayatımda bö} le 
bir heyecan duyduğumu hatırlamam .. 

Dinle .. 
Krebiyon onun sözün il keserek: 

- Azizim, dedi ben açını . susa
dım. ~rum, tütün içmek ıstıyo-

rurn. İçecek, yiyecek. ısmacak. tütiin 
iJıttncmu 1;de~ek 1eylcri elde etme
ditin ldddetçe. ıeni dinlemiyecefim f. 
§imdi istenen konuı !. 

N0e ceplerini kanfbrdr, cebinden 
bozuldv.1d2n ve ılri Luiyi çıkaı'ılr, onla
" tamamile :lostun• verdi'" JÖ)'le de-
di: 

- fQp eden ~ al, çünkü, ben 
de susadım. 

Krebiyon: 
- Tabii değı1 mit. 
Diye biimh ve odadan dıprtya frrla

ir. 
Bir çeyrek sonra, bir adam·n refaka

:inde geriye dön.dll. Adam ~~n 
!Snlne bit bayii admı, mnamn üerine 
de, "'9 dolu Dir sepet bıraktJ. wınra 
çela1ip Kitti. 

Krebiyon kendiıi de mahtllif fCYlH 
getiriyordu: Evve14 kendiıi için tütün, 
Noe isin cW eııfiyei eonra köpek ve ke
dftere mahıus kemik. ciier ve et ar· 
tıklan; ve nihayet kcndücri içja de ek· 
~ jambc.n, ezme. muht~ü •ucuk ve 
birkaç çerez ıctiri)"C>l'du. Sıra.11 ıel
mişken, ıunu dı. aöylıyelim ki tair bir 
çocuk gibi ;>is boğudı • esasen hakika
ten ço.cuk nı1üu değil mi idif. · 

Jf qeli bir tavırla : 
- Atqi yak t diye batırdı. 
Jfoe de töminenın önünde diz çök

tü. BJru ıoma da alevlec yliksdmcğe 
ve tnan arasına tatlı bir hararet yay
rnata bqlad•. 

811 miiddet Ariıada. harikuJadc biı 
,.._ .-aJaa buluyordu. Fanen bu aab· 
ne t9rihin bir hatıramdan baıka bir 
feY delildi ve eter ~ Mktkate 
temamlle uycun olduğu• bllwey
ldlk, bun11 alk6tla JCÇIDtJi .... .._ 

, 
' 1 

.. _________ İıllıİİI ..... ._ __ 

d k. Her ne otursa olsun, ffte bu mev
vuubahs hroiıe: 

Krebiyon, elindeki erzakta içeriye 
girince, tavan araaında, havlama ve 
miyavlamatardan miıtetekldl bir kon
ser başladı. Karyolanm, ko1tukltcm, 
maısamn ilzerine, b:rbiderlni incitme
den bırbiı ter n ısıran tırmalayan. tak· 
lak atan, hu\ a ıevinçlerint çılgm bir 
ıekilde izhar e n hayvan1ar hUcum 
etti. 

Bu, cehennemi karı;ıphk Krebiyo
nun, imiTane b.r tavırla: 

- Hadi yemeğe!. 
Diye bağırdıiJ ana kaclu devam et• 

ti. Fakat bu emir iizerlne, odayı ıı1erhal 
eterin bir •ükiit kapladı, bUtlhı hayvan
lar. köpekler solda, kediler taida ol· 
mak Uzere. §airin etrafına gelerek top
landılar ve burunlannr havaya kaldı· 
rarak bekledıler. Hepsi de, ayrı ayn 
'karınlarını doyu cald;nru 1n1iyorlar • 
dı .. 

Çünkü hiçb·r nman aç kalmıyorlar
dı!. Krehiyon kaç defa, ekmek paramı 
onlann kemik Te cif erlerine Temtiıti ! 

Bir giın, milnasebette bulunduğu 

adlmlardan biri. onun Sen nehri üze
rindeki köprülerin birilinde ağltwyarak 

koştuğunu ıördü ve bu bliyük teessü
rünün sebebini aordu. 

Krebiycın da şu cevabı verdi: 
- Çocuklarımın karnm1 doyuracak 

param yok .. 
Bu adam. ınevıuabaha çocuklann 

kim olduklar nı biliyordu. .~endi açlı

ğını h,issetmediğ~ ha!de, !okakta buldu· 
ğu köpek ve kedilerin açhğınd;a u:tı-

rap duyan biı §tirin hal'nden son dere· 
ce rr. .. telıas is olan ad m, ceplerini bo-

şalta ak, ·:ı.tün:3cki b'"tün pa a!arı ona 

verdi .. 
Bu adamın ismi Ja.a Lökoıa d0

Alam-

berdi ve kendisi "Ansiklopedi,, nbı te
ıdıl için aıqlaur Didıoyla btdetmifti.. 
1(-fih, ba ....... fıJm ciJledadeD 

• 

MARKiZ DO POM'PADOK 

- AhJ Sevgili An"cıfıml SevciH kU.. 
çUJc hClllflremJ 

Sen • Jennan den.m etti ~ 
- Bu çocuk baJUyor .. On attı yq. 

lanna ıeliyor •• Yırv.ı yavq en bayağı 
itlere ch'iten kont dü Barriyle meni
yor-•. Frama krahnm mett'eli oluyor!. 

Çelnffi sapsan keailmiı olan Jiilyet 
maP,.r bir le"rinçle ürpermekten ken • 
dini alamaclı. 

Senelerce kendisinin tıılıayyül ettifi 
bir ._elet,, ' biT •iin kfisük, ıevıill 
kardqılnin eripıni, fhtirnlarını tat
min edecek bir hadise o1mu mıydı? 

Jtll7et, 1clçük kaıdetine brp olan 
bütitn -vsi n tefkatine ratmen, bu 
çocuiuft, aadeti, hayatın ıeref ve na
musu, tanlı: ve af bir llfk içinde bul• 
bilecefini dqtinemfyordu. 

Jülyet hafif mefftP bir ruba malik
ti. 
Ondan,c!uyamıyacait bir tefi duyma· 

ıını ittemıe1c büytik bir hakuzhk olm. 
Kont, bu et sevinci tabit derhal 

sezdi. 
Ornuılarnu silkti ve denm etti: 
- Her y6sChı bir astan var. Hiiklim 

dartık bite mab!deratm acı darbelerin 
den snamı 4eiU& .. Sise s&ylemfftim. 
madam, acı •e badn fCY!er g6rlyorlltll. 
Bu kliperi ,uine takm ve artık hu 
baMI kapayalım. 

Jülyet e1mnı "tdı .. lculağma geçirdi 
ve ebyle ddi: 

- Mhvö, artık saaamayacak kadar 
faıla aöyltdinis. Eter, artık .neli ıu
aaruım, Denimle alay ettlfinise &ahip 
olacatım.. 

- Şa IWde, ker §eyi ôirenin1 .. So
:uk bir kış sabahı göriiyonam .. Tavib 
'.1eyim: Bir kinıınucvveı abahı. tn
ean kalabalriından simsiyah bir hale 
ceıen bilyf1lr bir meydan w ba me,.s. 
nın ortunada bir darafla c8dl7'0-
rum.. 

- ·~· mlt)'ll. 
- Artık 1N 4efa, IOftUft& kadar din-

leyecebiniı:.. Bir ua'ba. teliyoı'. "Bu 
arabanın i~inde bir b&a -ar. Hllk 'b-
1aba1rğl ona llnetler uwrıı,.or, ona 
hakaret ediyor 1 .. Bu bdm daral*ma 
çıkanhyor .. Kafim 4UfU,or •• 

JU!yet ınomnor ketDmlt bir halde 
mınldadı: 

-Bu kadın: 
- Bu kaldın KonteadtlJlaniılirf Ma-

dam Linjdırl Bqikteld ,,anadurt .• 
JtHyet: 
- Çılgmhkl Saçma! 
Kekeledi. Bana ntmen bir yaprak 

gibi titriyordu. 
Sen Jemsen • W)'& ICalloatro • ona 

dofnı eiildL 
- Her ıey olur, her te7' oJa'bllir, di

ye mırıldadı. Beni tekzip ec1erek tdlçlk 
ve maum 1rardetüüi Jmrtarüllniniı:. 
Fakat buna ancak ft1dt wr. Bira son
ra, artık çok geç blmıt olacaıbmıs. 

Mücevherat namma lleak ftlW atın. 

BunJardm takrihen on bet bin altm el
de etmit olacabnm w lca1na4a. banu 
ben de tanma1anm. B• 9el'fttle Pari9i 
tekedin .. Orada.. Memleketinize Van· 
kular de mUtnui fabt 1erdli bir ha
yat .Url!n.. KüçOk kemthenk 1erefti 
bir terbiye ~ '" o saman emin ota
bilirsiniz ki, ildnfs de ~ uadcte 
kavupcakaınu: .• 

Sen Jtrmen bu llSr:leri ı8yledlktcn 

sonra aüağa kalktı Jmyetl aellmladr ve 
onu dehfetJnden ıaran:inf bi't hat e 
orada bırakarak çekilip gitti. 

Bu esnada Kont d8 Barrl genç k -
dmm yanından ıesl.,oıl!U. JU!yet o a 
bir ipnt "8pt'i Te 'Clehpt fçfnde t~i
yen bir seale: 

- Gidelim, dedi, mtrk burada, tr.r 
dakika kalamam Çıkahm ve llltfen b nl 
evime kadar tetyi edin .. Sfze ~Hyo
ceklerim 'ftt". 

Dil Bani alayh bir tawiat 
- Yani, decH, •eıltahi6 atddmt,. 

demek istiyorsuııus. 
- ııa,ttt ... mme ~~ . 
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O. B.M: 
Gançsln1z. Yaşınızı tam tayin ede. 

meditn. Fnkat herhalde :J5 yaşından 
daha az bir sinde olmıyacal•stnız. 

Sıbbatlniz iyidir. Değişen bir karak· 
teriniz ve zerklnfz rnr. Öyle ki: Ay-
ni şeraitte daima ayni tarıda hare
ket etmezsiniz. Du, en mUhlm kusu-
runuzdur. Bu derece olmamakla be
ubeı: diğer bir huı-usiyetlniz de yo. 
rucu şeyleri ·re alışmadığınız işleri 
mQmklln mertebe kısa kesmeğe 

calışmaktır. Jiddiscler önünde ça
buk hUküm \'ermeğc temayillUnUz de 
yazınızdan anlaşılıyor. Zeki ve c;nlış· 
kan olduğunuz muhakkaktır. tıeriye 
aft müsbet emel ve. programınız dn 

mi geldiniz, nedir?. 
Kopunov ürkek bir eda ile: 
- Ne diye alay cdecekmi~im, dedi? 
Tekra rediyorum: Bana arsenik koy· 

C:lular ... 

- Kim koydu?. 

- Bir diı doktoru .. O benim düıma-
nmıdır .. Biz onunla kavgalıyız! .. 

Karakol funiri ayağa kalktı .. Resmi 
bir eda ile: 

- Buradan çrkıp gitmenizi rica edi· 

yorum, dedi. İlaç alan bütün hastalar 
doktorlardan ikayet için karakola gel· 

meğe kalkarlarsa artık biz:im çalIJma

mn:a imkan katmu. Rica ederim, beni 
meıgul etmeyiniz!. ' 

· Utancından kıpkırmızı kesilen Kopu· 
11ov obğa ~ktl, batını §Öyle omuzuna 

~oiru efdi: Hayret!.. Ağrisı tamamen 
:!urmuıtu. 

Jtopunov baıını diğer omuzuna eğdi: 
Hiç bir ,ağrr nissedilmiyorda, Adeta 

- -·-- ----*'= 

• • Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
GrafoloJI ve Oraloinetrl 

muteha•eıet 

vardır. !şaret ettiğim kusurlarınızı · 
trushih ederseniz, hayatta kolaylıkla -667-
·mu-raffak 'fe balltlyar olacaksınız. 

Hakkr~ızdn kanaatlerim Jrnt'Mfr. 

-666-

.\k ·auy t. F. 27: 
Yaşınız 30 dvarındadır. Boyunuz 

nihayet ortadır. Bilnyece de ortafiı· 

ı:uz. Hayatta muhltlnfzi bulamadığı. 
nrza, bedbaht olduğunuza kanisiniz. 
Taliinlzln değişmiyeccğine de inam 
~·orsunuz. iradeli insanlar, taIJleri
nin ilelebed dcğlşmiyeccğini sabit 
fikir halinde knfalarrna ycrleştlr

mezler. l\Iuhitiniz üzerinde mliessir 
olmağa ve muhilinizc uymuş görüne 
rck onlarr kendinize uydurmağa ça
hşrnıı. 

ne~·eıenmiı bir haMe süra'tli adımlarla 
evinin :·">lunu tuttu. 

Kansr, daha kapıyr aç.arken, ona §U 

haberi verdi: 

- Yeni kiracılar, yani §U Lipkinlcr, 
şimdi benden balkonun anahtarını iste. 

diler. Ben de onla:-a elimi ıöstererek: 
· Şu be' anahtarı görüyor musunuı? de· 

dim .. 

Kopunov yumruğiyle kapıya vurarak 
haykudt: 

- Aptal karl ! .. Dtrhal anahtarı ver! 
Doktcıru veya kansını, ve yahut biz:· 
metçilerini en ufak bir gekilde incittiği· 
ni ithec~k olursam seni öldürürüm .. 
Anladın mı? Öldürilrüm. Doktor benim 
hayatımı kurtardr .. Hele onlara bir laf 
söyle de bak: Seni !derhal ıebertirim .. 

Kopunovun kansı, ~deta korkunç 
bir \lafal 1:örmüt gı"bi geri geri çekil
di.. . . 

~usçadan çeviren: 
Feı-MFERRUH 

1. Ç. B. ~: 
Size bir cümle ile cevap ~erece 

ğim. Bu cevapta benimle tamamen· 
hemfikir olduğunuza. da. kanllm. Jç • 
mekten vazgeçiniz.! Cerci her vakit 
fçmlrorsunuz, fakat fçtfğlnfz vakit 
tnmnmen değişiyor Te menfi bir a. 
dam oluyorsunuz. Sizi sevenler de 
hundan şlkAye~ etmiyorlar ı;nr? İçki, 
1oymet\nir.i gölgellyen siyah bir ııcr 
dedir. 

-668-

Hn-:int • Ankara: 
Tam bir tahlil tçtn sol elinizle ya. 

ncağrnız yazınıza. mUtea.ddit fm-za-
lara, elinizin klğıda c;izllmtı, resmi. 
ne Te dirseğinizden bileğinize kadar 
uzunluğun bilinmesine !Uzum var-
dır. tmzalarıntzdn. pek fark olma
dığı anJaşıJryor. Bu tmzaY? hangi ta. 
rihtcnb

0

erl bu tarzda kullanıyorsu
nuz. ~imdiden şunu tıöyliyeblllrim: 
DaşJadığrnrz işlerin bir kısmını ya. 
rım bırakmağa. meyliniz vardır. Şfm 
diden bu huydan va.zgeçmeUstntı. 
Hayatmrzda fazla iddialı değtlalntz. 
Karakteriniz do normal görUnUyor. 

t 

lst. 20.2.os~ A: 
Başladığınız bir i~i rnullat.i"e en iyi şc'.kilde 

başaracağınıza eminsfniı. Ba, çok iyi, 
fakat !!izden başka kimsenin :ıyni l~i yapa 
mıyaca§ınıı kani~inir, bu da cok fenaf .. 
Hayalla bnşkalarıoın yaptıklarından bti. 
fade e<lebllmek için onların da l!fr ·~eyler' 

yapabildiklerine inanmak JAıimdır.' Sir:, 
huna inanrmyorsunuz ki ... Hem daha faz. 
la muvarrak olmak Te hem de başkaları ta
rafındıın daha samimf karfılanmak ıçın 

J 
ha huyunuıa terkcdiniı. Ya~ınm tam tes.. 
bit edemedim/ fakat herhalde 25.30 dan 
iiaha fazla değilsfnJr. Motaleanız nedfrt 

2 'ZC S ! _L 25 
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Fakir ve •efil evime. :4rtık sizin kona
fınıza dönmiyecefim • 

- Ne oluyor?. Bu heyecan ve endi
enin sebebi nedir? 

Jülyet, lbir grup -güzel kadının ara· 
ımda ıüIUmsiyerek konutan Sen Jer
meni igarct ederek kekeledi: 

-Bu adam .. 
- Bu, sevimli Kont dö Sen Jermen-

C!ir!.: Bir tey nıi oldu? 
- Evet! Bana korkunç §eyler söyle- ' 

'dir. 
Dü Barri sinsi ve korkunç bir kahka

ha attı. 
- Siı:inle alay etmif! Bu onun ade· 

tidir ! tnıaınları korkutmaktan bliylik 
bir ı:cvk duyar .. 

- Hayır, hayır •. O beni tanıyor, ha· 
kiki ismimi biliyor, doğduğum . mem
lekete varıncaya kadar her !eyimi biti
yor .. 

l>ü Barri di§lerini gıcırdattı. 
- Şu halde lüzumundan f aıla şey 

biJiyor ! diye bağırdı. 
Vat'f onun haline!.. Size gelince, dik 

kat edin! Artık bu ean sıkıcı adamın 

nasihatları üıerinde duracak vaziyette 
defitsiniz:.~Sonuna kadar gitmek la
zımdır!. Hadi f Cesaret!. Kendinizi top
layın.. Kral size balnyor ! 

XXII 

BOSSt SOKACINDAKt EV 

O senenin 7 kanunuevvel günü. gö
rülmemi~ c!erecede &oğuktu. Sen nehri 
üzerinde buz par.«aları dolaşıycrdu; bir 
çok sokağın orta~ından akan selcikler 
de donmuştu. Maamafıh. akşama doğ
ru, hava bira? yumuşadı ·ıe bo · bir kar 
yağ:nağa başh:dı. 

Me~hur büyük eğlencenin üurindcn 
Vrkaç gfttt :~l~tT. 

Jan ne yapıyor ve ne dilşünüyordu? 
Kral ne istiyordu? 
~fer okuyucu. binmle beraber, ge-

ni~. kışlık bir manto ıiymif ve yakayı 
kulaklanna kadar kaldrrmrı olduğu ha1 
de, süratle yürüyen bir adamı takip 
etmek zahmetine katlanırsa bu suall~ 
rin cevabını öğrenecektir. 

Mevzuubahs ettiğimiz adam mütcma 
diyen bir §eyler mırıldanıyordu. Tesa
dilf ettiği her kabarenin önilnlde duru
yor ve küçük bir tereddütten sonra içi
ni çekerek yoluna devam ediyordu. 

Böylece Bilsai sokağına geldi ve der 
hal üç katlı eski bir eve girerek, &olu
ya soluya, yukarıya çıkmağa bafladı. 

Uçlincü, yani son katma gelince, da
ha dar ve üzerine yağlı bir ip vuıtaai
le çıkılan darac:.ık bir merdivene ıeldi. 

Adam hiç tereddüt etmeden, semaya 
çıkmasa bile, hiç olmazsa evin tcwan 
arasına çrktıfr güphesiz olan bu teh
likeli yolu tırmanmağa ~tadı. 

Ve nihayet bu tavan arasının kapnı
na ıelince, bu kapıyı vurmadan açtt, 
içeriye girdi ve derin bir nefe• aldık
tan sonra, m21ntosunu çıkararak çehre
sini meydana çıkardı. 

Bu adam Noe Puaısondu. 
Ve girmiş olduğu bu tavan, möşyö 

Prosper Jolyo dö Krebiyonun birçok 
eserlerinde Korneye kadar yüksel'diği 

halde, haksızlık ve kıskançlığın nisya· 
na gömdüğü şairin apartrmanıydı. · 

ŞimC:i, bu tavan arasının tasvirine 
müsaade etmesini okuyucudan rica 

edeceğiz. 

Bu tavan arasının küçü~ ve sefil 
penceresi dama açılıyordu. 

Oldukça büyük olan bu tavan arası 
• odasının tavanı alçaktı. Badanalı du
varların üzerinde de birçok ~ekiller, 

resimler yapılmıştı. 
Sol dı:var dibindeki yıotak gemi şek

lindeydi ve tekerlekliydi. 
Sağdaki duvar dört, beı yüz cild ki

tabı ihtiva eden raflarla örtülliy'dü. 
Bazıları yatık, bazıları da dimdik 

duran bu kitapların tlıerinde, her dna. 
ten, her boydan kağıtlar ve>rdr. 

Pencerenin önünde dunn kocaman 
bir maaa mesai maaaaıydı ve üzerinde 
bir ıürü klğıt, defter, kitap, tütün ku· 
tulan &öıülüyordu. 

Muanm bot olan bir kö,esi de, ye
mek masası vazifesini görilyoı'du ve 
burada da bir parça ekmek birkaç par
ça ı&mlmıj! ıucuk ve bilhassa birçok 
)§e vudı. Fakat, heyhat! Bu §İ el erin 
hepsi de bo§tu ! · · 

Bu tavan arası odasında bir §()mine 
de vardı, Fakat bu J(imine de ~tu. 
Buna mukabi~ tdlta kutuda bi; pipo 
kolleksiyonu ve çoit miktarda eski tüy 
kalemler vardı, çünkü ıair bu kalemleri 
toplamalc adetine malikti. 

Bu mobilyeye, bir tane:.i oldukça 
ıü~el Uri koltukla, duvara ldayanma
dıktzr:ı takdirde ayakta durmalarına 
imk~~ olmayan üç etındaly~yi i1a1.·e ede
lim 

tıte Krebiyonun ikametgahı. 
Fakat, bu odaya hususi bir hal ve

ren. onu dolduran acı tütün dumanı ve 
içindeki ıefil mobilye değil. Fakat so
luk !döıemelcre terilen kirli. bir hah 
üzerinde kaynaşcm bir sürü köpek ve 
kediydi. 

Burada en aşağı bir düzine cılız, 
gözleri kapalı kedi ve· her cinsten bir 
o kadar köpek vardı ve bütün bunlar 
mryavlıyor, hrrhyor havlıyor, oyna§ı· 

yor, taklak atıyor ve eayet iyi ,geçini
yorlardı. 

Bütün bu keclilerle köpekl~r. şairin, 
sokakta bularak getirdiği "c;ocuklan., 
idi. 

Gayet fakir olan Krebiyon, sahip&iz 
b:· köpeğin. titreyerek, açaçma gokaklar 

cia dola masına tahcmmül edemez ve 
on:ı derhal alarak darütat..;ez:e is:nini ver 
diği tavan arası odaSıila getirirdi. 

Krebiyon burada, tütün içerek ve 
yüksek sec:Je trajedilerinin mısra! ı;ınr 
okuyarak ra~a:dı. 

Neo Pua son i~erire girdiği uman, 
ıair, birkaç frank mukabilinde, eakici-

• 
1 

ler paza.nnda satın nldrğI ve şimdi kcn 
diı\ne robl:!C>§ambr vuif esi gören eski 
bir asker kaputu içine sarılmış bulunu· 
yordu. 

Noc Puaısonu görünce, köpekler 
havladılar, kediler hindi gibi kabardı
lar, ınilthi~ bir konser btışladı. 

Krebiyon bir ip kırbacı kaptı ve bu 
enteresan hayvan kolleksiyonunu teh
dit etti. Hakikatte bir tek darbe bi~ 
inldirmedi. Fakat bu tehdit ~afi gelmi§ 
olacaktı ki kedilerden bazılan karyola
nın altına, diğerleri de Krebiyonun kü
tüphane dediği tu~ta levhaların arası
na gizlendi, köpeklere gelince, onlar da 
sustular. 

Bunun üzerine şair: 
- Seni tanrı gönderdi l 

Dedi ve sonra, gayri ihtiyart em· 
ôiği piposunu ağzından çıkararak il~-

vc etti: .. 
- Niçin? 

Krebiyon, evveıa, müteessir bir jest
le, masanın bir t&afırlda toplanmı 

otan birçok ~i§cleri göstererek: 
- Hepsi boş!. 

Dedi ve sonra. gayri ihtiyari bir 
adetle emdiği piposunu ağzından çıka
rara!c ilfi.ve etti: 

- Tütün de yok! 
Nihayet atefsiz şömineyi de göstere 

rek. mantosuna iyice büründü ve söz\i
nü tamamladı: 

- 'U'şliyorum !. 
Bu rr:-ahk Neo Puasson da, _güzel 

olan koltuğa yerleşmi§ti. İçini çekti. 
- Ah! Zavallı dostum! .. Ne müthiş 

bir macera t.. 
Krebiyon §iddetli bir endişeyle sor

du: 

- Ne o .. Yoksa paran mı yok? 
- Hayır, bayır .. O değil .. Çok §U· 

kür .. Birkaç frangım .. Hatta iki Luim 
var .. 

Krebiyon heyecanla: 
- Ver! Ver! -
Dc'di. Puasson da içini çekti: 
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K·ördüQünı Klodet Koiber 
Par iste MASKE 

çözüldü! _.. :Baıtarafı 7 incide 
Uz.ere Nis ve Kan'a geldi. Fakat Fran
sa.da oturduğu müddetçe gazetecilerle 
konuşmamaya karar vermiıti. Hiçbir 
g&.74tecl ile mülakat yapmadı. Fakat 
gazetecilerin elinden kurtulmaya im· 
kfuı vnr mıdır? Bir kadın gn?.Cteci, 
Mia Kolber ile aıül~at ~pmaya mu· 
vaffak oldu. Bakınız nasıl ... 

..,. Baştarafı 9 uncuda 
renmck bizi tenvir edebilir. Siz, porselen 
maskeyi ce.'iedln yanında bulmuşııunuz; 

onun bfr. parçasınn el sfirdOnüı mü? 

mlyor; o holde Sin)ey'in seldlllnl nere
den haber aJdınız. Bunlan dllfOnOrken 
aklıma seldi: Siz o esnada radyo c~lıyor. 
muşsunuz. 811 de blru dfnliyebllir mı. 
ybf 

~ Baştorafı tO uncuda 
iyi insanlanınız .. Sizi hürmetle selam· 

len o sırada JD&farad& değildi. Diferle
rl jandarma ve polisle mUnas~lıette bu
lunınaf't hiçbir ı:atna~ istemezler. Bina 
enaleyh 1ıep bir ığuda' ".ili" lcimte 
kaybolmadı,, diye haykırdılar. Sonra 
çavuı cebinden (Qtoğrafı çıkardı. Gös -
terdi .• "içinizde bu -fotoğrafı . taruyan 
var mı?,, diye sordu. ;Bu fotoğraf kar
tısında hepsi düşündüler. Tanır gibi 
oluyorlardı. içlerinden b!ri&i haykırdı: 

- Hayır, bir tele dokunmndım. 
hyor ve fsted:ğim gibi y~ır.aya de
vam etmek için milısaadtniıi iıtiyorum,. 
diyor. Sonra hızlı adımlarla, mukadde
ratına doğru yürilyen bir adam gibi, 
hızlı hızlı uzakl&§:yor ve g<Sıden kay· 
bofüyor. 

Bu Y'll Uzeri mace·ctsırırn kahramanı 
Pol HWen isminde bir:si.iir. Vtıktile 
birçok mesleklerde çalrtmıştır. Şirket· 
terde muhasebecllik. noter k~tipliği, ilk 
mektep hocalığı yapmıf. Medeni fakat 
)'cknas~k hayattan, sıcak odadan nef· 
ret duymuı .. Lari mağaralarında hu::u
ru sükOn 'ırayan elemlerini unutmak 
iat:yen guip bir adam .. 

Pol Hülen mağaralara ilk girdili 
Cilndcnbcri mağarada oturımlardan 
hUrmet gördU. Herkesln emniyetini ka
zandı. Lari mağar•-!arında oturanlar 
birçok meselelerde eski öğretmenin 
bilgiııinden istifade ettiler. 

Tiıiyon ölllm < öşrj!'inde neler 
ıuıat ı? 

Şubat ayının sonlarına doğru Triyon 
•oğuk aldı. Zattürrel'ye yakalandı. Ö
lümünün ylıcın olduğunu hissetti. 

Pot Hülen. Triyonun sıhhi durumu· 
nun fena olduğunu anlayınca, yanınd.ın 
aynln:ad ı. Elinden gcldifi kadar ona 
baktı, iyl olmaaır. çal ıtı. Bir ub.ü 
ınağaralar.fa oturanların hepsi ç.ıktnıt
tı, h:ısta orada yapayalnız ve çok iz· 
tıraph bir gün geçirdi. Ak~am h-:rkes 
Yattıktan sonra PoJ hastara yakl:ı:;tı 

ve so.du:: 

- Bir şeye ihtiyacın var mı? 
- Buradan ayrılma, şöyle yanıma 

otur; ölmeden evvel sana aöyliyecelcle· 
rim var. 

Pol Hülen sönmek Uzere olan ateı 
Uzc.inde h·ı-::taya sıcak bir ıhlamur pi
şirdi. Hasta ıhlamuru içtikten sonra 
söze ba:ladı: 

Bu Gröle olacak .• 
JandarmDlar mağaradan afnlıp dö

nerken Pol Hil1cne ra::tgelailer ve ıc
t!tnlaıtıtar. Sonra "sizin mağn.rda otu
ran Gröle is:ninlde birisini batılıyor 

musunuz?,. dediler. Pot tereddiltsU. 
cevap verdi: ''Evet çok iyi ahb;ıbım idL 
Altı aydanberi ortadan kayboldu.. Bu 
hususta size buı itiraflarda btilunınak 
iıterim. Daha doğrusu Cirölcnln ırkı· 
daşlanndan birisinin ölürken bana an
lattıklannı slSyliyeceğim.,, 

Birkaç dakika sonra jan:fatma dııir&o 
sinde Pol bütiln faciayı dinled!ğ-: gibi 
anlatmı!!tr. 

Sw·lulHr yak:ıhındılar 
ölilm gece i Grökye arkadaıtık eden 

iki kadın çabucak bulundu. Bu sırada 
Versay polis ko:niscri de tetkikatı id• 
re etmek üzere Pontuvaıa gelmlfti. 0-
iUs tin ve Al!onıin cinayetten sonra et
ki mesleklerinde devam etmişlerdi. Ka
d nlarrn cinayetten sonra çok sıkt mU
naaebette bulunduk'an erkekler ara
sında tetkik~t yap·ldr. Son aylarda bil
h:t>;a Gabriyel ve Ma:sel isminde iki 
yanaşma ile çok sıkı münas:bette bıılu
nuyo:-lardı. Bu adamlar da yakalandı. 

Gaoriyel her 1eyl itiraf etd. Kadın
lar o akşam Gröle ile bulupc31fJannı 
ken1iterine söylemitlerdi. Kısknnmıı· 

lar .. arkaJanndan yUriimUtler ••• ~on -
rası maH\m.. Diğer ı~lu her '§tyi irl
klr etti. Fakat bilmlann ve arkaıda§t· 
nrn itiraftan kar§mnda milstantik ona 
da diierleri gibi bir tevkif milzekkereai 
kesmekte tereddilt etmedi. 

Askerl~ğe davet 
Kadıköy Aakcrllk Şub:ıalndcn 

333 doğumlular v~ seçmi3 senelerde 
tccll edilerek bu dotumhılarla muame
leye tibl tııtulınuş lise vo muadil mek 
teplerlo daha yUltselc mektep mezunu 
ohn kısn hl:mctU!erin hazırlık kıta ve 
yedek subay okı:bnıı s~vk edilecekleri 
tnrlhlor cıhllyetnnmo derocclerlne göre 
aşağıda gösterilmiştir. Buna nr.uran 
Kadıköy şubesinde yerli olaınk ltayrth 
olanlarlR k'ldık8y, OskUdRr ve BPykl')'." 
şnbP-lerinde )'8.bancı olarak bulunan Jn
sa hlzmPtlilerin stwk gUnlC'rindc.n Uç 
gı1n evvel eh!iyctn1U1Je ve rı rus ctb -
dahlarMe birlikte şubeye mUr aa.t et
meleri ll!n olunur. 

Ehlivetnaınel!llzler: 1 .Mayıa 932, orta 
ehllyetn11mP-lller: 1 Temmuz 938. Tam 
ehllretnameJller: l Evlill 938, YOlasot 
ehliyetnameler: ı 1kindteırln 938. 

• • * 
R~lkta.c; ıbkerUk ŞubCtJfnden: 

Klodet, kocası, oda hizmetçisi ve 
sevgili köpeğiyle beraber Pal'istc Şan
r.elizede bir otelde oturuyordu. Mu
haITir Sa3tlerce otelin kapl811lda bek
ledi. Sanatkar <>tel önünde taksiden 
indiği v~kit rınzlklne yakl:ı.§tı. Ufak 
bir ricası olduğunu s<Syledi: •'Filmle. 
rinlzi cok beğeniyorum Mis.. Bana 
imzalı bir fotoğrafınızı hediye etmez 
misiniz?,, 

Artist nazik bfr tavırla tebessüm 
etti ve peki dedi. Otelden igeri girdi • 
Jer. Geniş ııalonda bir fotoğraf imza. 
larken muharrir onu baştan bap silz. 
dil. Sana.tkAr beyaz bir manto giy
mi§ti. Başında kestane retıgf nde bir 
bere vardı. 

Fotoğrafı aldıktan sonra. muhnrrir 
btış dakika kendisi!c konu'imnsmı ri
ca etti. Bu beş dakika hayatınım en 
mes'ut dakikası olacak, dedl. Artist 
razı oldu. Be§ dakika konuştular. Kio
dct birçok şeylerden bahsetti: 

Kı§ sporlan yapmak için evvelA Vi· 
yanaya gitmiş, Avusturyanm Alman
yaya l1ha.kı oradayken val:i olmu§. O. 
radan Fransaya geçmiş. KöyUnU, Sen 
Mande'i ziyaret etmiş, amcalariyle, 
kuzenJerıyle görU§ttlüş. 

Güzel yıldız, bir hafladanberi Pa
riste oturuyormuş. Oradan HoUanda. 
ya gidecekmf§. Fakat bir hafta sonra 
tekrar Parise dönecekmiş ... 
Görüşnienin bundan sonrasını mu. 

ha.rrirJn kaleminden dinliyclim: 
"Clodet frarunzca~ Amerikan ~ive

siyle kon~uyor. Lili Şor;uvan nekadar 
Fransızsa, Kolbert de o .kadar Ameri
kalı. 

Gazetecilerden bahis açtım, şu ce
vabı verdi: 

- Hollandadan dc5ndilkten sonra 
gıuetecJlerle konuşacağım. O vakit 
istedikleri kadar fotoğrafımı çekmele
rine izf n vereceğim. Ondan evvel hiç 
bir gazeteci ile göı:üşmiyeceğlm. Çün. 
kll kocam yalnızlığı seviyor. 

- Pariai beğendiniz mi ? 
- Tabii ... Yarııtara, sinemaya:, ti-

yatroya gittik, terzihanelere, şapkacı 
dOkklnlarma da uğrtjdrk. Sinema re. 
jisörlerinden birfeiyle de konuştuk ve 
sinemaya dair birçok f;!eyl<>rden bah. 
aettik ... 

Neler f şttlyordum, acaba KJodet kı· 
sa bir müddet için olsun Ameriko.dan 
a)Tılmak ve Fransada film çevirmek 
fikrinde midir? 

- Binbaşı Vrovson dokundu mu? 
- o da dokunmadı; herhalde ben sar-

mcdirn. 
~fak viski fs1edl; Tranton içki ılşcslnl 

çıkardı ve: 
- Evim emrinize emadedlr, dedi. Ma. 

demld zavnlh dostumun öldfırüldüfıilne 
kanisiniz, kaUlin bulunması fçln ne Jı\. 
ıımsn yapın. 

• • • 
Blrk:ıç dakika sonra evden cıkmıştıl. 

Komiser: 
- Katil o ise het"halde tok soğukkanlı n. 

d:ırn Parmak izlerini nldırn, ncUce3i size 
bildiririm. 

- • a ıl aldınız? 

- Bord:ık cebimde. Den ne diye viski 
istedim? 

Saat ollıda tekr:ır 1tördiık. Komiser : 
- Haklı irnltsiniz, dedi. llardaktokl pnr. 

m:ık izleri ile porseJen<Jckl lıder a)•nl. Den 
hugOn Trnnlon'un evine tekrar ıittim. 
\'ııntilıilör kofcsJnin üzerinde de nynl Jz
ler vnr. Kotil Tranton nmn ncaba bu işi 
nD'51) )Optı? 

Ronnld: 
- Denim aklıma bir şey 'ellyor, dedi; 

h:ıknlırn do~nı mq? fü•e tekrar gidebilir 
miyiz? 

- Kıı bll dcıtll. Tronlon buglln tekrar 
scvnhnte çıktı. 

• • • 
Ronold'ı hirk:ıç giin sonrn sordum. He

men: 
-Aklıma geJen doöru çıkı1or, dedi. Be. 

nimle ı;clir misiniz? 
Mcrnkln sordur11: 
- Nasıl öldilrmilş7 
- Anlarsınız. Akşam saat dolcımfa bnnn 

selin. 
Sant dokuzda ılttım; komiser de oradfl 

idi. 
- Cebimde bir tevkif mOzel\keresl var 

nmn i,in ne olduğunu bilmiyorum, dedi. 
O Jııroda Ronrtld eJlnde kOtllk bir P•· 

kelle ileri girdi. 
- Mnk, dedi, sözü bana hırnkm. Vali. 

yet çok nazik. 
Trnnton bizi görtlnce. şaşırdı: 
- Gene burnlnrı mı nrnştırncnkı;ınız? 

dedi. Benlm 'bu nkşnm i~im \"at', olmaz. 
Ronold: 
- Çok ııDrmeıı. Mister Tranton, dedi. 

HAdiseyl canl:ındırmnk isUyonım. Polis 
memurlarından biri SinJey olsun ... 

- Manasız ~eyi Ama mademki Ö)·le is
tiyorsunuz ... 

Dcrahl'r dış:ırı çıklık. Dir potls memu-
ru lcre uzanmıştı; yanında bir tllfek, 
ctrnhnda da porselen k.ırıntılan nrdı. 

Trıınton~ 

- Tnm böyle idi, dedi. 
Birdenbire 11arordı; sözil \•:ıntllAtörfin 

üzerinde cluron masl.e parcnsrnn ilişmiş. 

ti. nonnld: 
- T.ım lıöylc idi, deltll mi? dedi. Şn:,ır. 

dınız. Yokso o p:ırco orodn dl'ğil mi)·dn 
- Elbette ılcAlldl. Olmasına imk1in yok

tu. 
- Siz hemen kaldırdınız d:ı ondan ... 
Trnnton: 

Tranton sapsan kesilip elini bo~anftA 
götOrdit. Ronald de,·am etli: 

- Gecen gllıi baktık, radyonun 'bir lam. 
bosı yoklu. Benim tuhafımo sillli çfinkft 
ht'ıdlse akş:ımı hiçbir eksili yokmuş. Bu .. 
gün bir lamba getirdim. Mak, yakala)·ın. 

Tr:ınton , bir deli gibi, Ronnld'ın nzerine 
nlılmak isledi. Komiserle poJI! memuru 
onu tuttular ve IAmba yerine takıldı. Ro. 
nald: 

- Hele haberleri dlnllycllm, dedi. 
Sonra pencereye lf}lli, bir işaret yaptı 

ve b ize dönüp : 
- Simdi bir memur asansörle çıkocnl, 

dedi. 
R:ıdyonun sesl biran bozuldu. Ronald: 
- Şimdi asansör çıktı, dedi. Ses bir 

müddet düzelip gene bozuldu: 
- Simdi a:ı;ans~r aşalı iniyor. Simdi 

Sinley maskeye bakıyor. Onun geldlllnl 
slı radyodan 61aıelldlnhı ... AaanlarOn ~
kıp tndlli radyo olmayınca duyulmuyor 
oma radyo işlerken pekAlft bent ... D~ıııı 
iyi düşünmfişsünüı, Tranton. 
Tnınton tehditle: 
- Jsbat edemezsiniz, dedi. 
- Oyle mi zannedi)·orsunu:r. Nasıl ol-

muş, size onlolıvereylm: Karoblnnyı, a~ı 
vıınti1At3riin •lzınn gelecek surette ycr
lt'ştfrmişslnlz; leliğe tnk ıh elektrik telinin. 
hir ucu dn snlondn imiş. Siz, ns:ınsörütt 
indlllnf, radyonun sesinin bozulmnsındnn 
öltrenincc düıJmcğe b:ısmışslmı. ıiorırc. 
bir dokunmak kıUJ &eldi, de~il mit Tnfet 
sesi duyulunca herkes faşırmış, siz bcmcn 
dışnn fırlomışsınız; geçerken tüfe~I alıp 
l'erc bırakıvermlşslnlz. Dlıtabl mendilinb:
le tutmuşsunuz. Ama o sırnda ı5zünilz.e. 
porselen ptırçnsı da lli~mlş, şnşırdıJhnız i. 
çln bu sefer mendilinizi çıkarmalı unut. 
mttş!mnuı. Sonra aellp mluflrl•rinlıc ha
ber vermişsiniz. 

•Ama ne :yapııhm ld clnıı:retfnfrl h·ke 
ıılıllyememlşslnlz. Elimizdeki delille.r sizt 
astırmak için kAfl. Şimdi alze de lt:ın:ı:ıt ' 

. geldi mi? 

: 

Mimar Sinan 
·ihtifali 

Cumartesi gUoU 
yapılıyor 

Emln~nU Halkevbıden: 

Türk M1man (Sinan) m 61Um0n0n 

350 ncl yıldônilmU o!an 9 nisan 938 cu
martc8i gUnU, SUJeymaniyedeki meznn 
Bnünde aşıığJdakl p::-ogram gibi bir ihti
fal yapJJacaktır. Bu lhtlfale bUUlu )'urt
tqlan da\'et ederiz. 

l - lhtifnl saat (16) da eu sıra ile 
ynpılacaktır: 

A) lsUklA.1 mareı 
B) Güzel Sanatlar Akademisi Mimari 

talebesinden Kemal Elliöz tarafmdan 
söylov. 

C) Yilksck mnhendia mektebinden 
Fakih tarafından söylev 

Ç) Gon~ıik namına Onlvenıito Arke· 
oJojiden Bahadır tnnıfmdan l!!Oyle\' 

Bu SJTada yıldızın kocası Doktor 
Presman göründü. Beni görünce kaş
ları çatıldı. Bu uzu:ı boylu, gil7.el vU· 
cuUu, esmer bir gençtir. Fakat biraz 
sonra tereddüdil geçti. Benimle biraz 
da o konu~u.,. 

, - Ynlnn söylülorsunuz, dhe bağırdı. 
- O h:ılde onun üzerinde sizin parmak 

fzlerlnlzin ne işi vordı? 
- Belki yerde iken dokunmuşumdur. 
- Nasıl olur? PorscJen parçolnrın:ı do-

kunmadığınızı kaç clefn sÖ'vledinlz. 

D) Mimar ve nıUhendlııler namına 
mUhendls Abdunıtbman Naci tarafmdan 
söylev. 

Millakat burada bitiyor. Birkaç gün 
sonra güzel yıldız bu sözlerin gnr.ete
de cıktıtmı görünce acaba ne dUştln. 
m(bstOr? 

te şubeye gfllmelert ve gelmlyentertn 
2850 1&yıl1 kanun hUkmUne g8re cea -
landmlacak1ıırı llAn olunur. 

- Ne dt'mek i-;tlyorsunud Sil\ley öldfi
ruldil#ü zaman ben içeride, solonda idim. 

RonnJd: 
- Ha.rdi fecri girelim, dedi. Siz, mls:ı

firlermizle beraber s:ılond:ı idiniz, değil. 
mi? 

- Elbette. Slnley'In geldiğini haber al. 
mamn imktııı vnr mıydı? 

Ronald paketini çözerek: 

E) lstiklil mareı ile ihtilale son veri
lecektir. 

- Bilir m:sin? Biz o aktam neler 
yaptık? Hani Gröle ile beraber bura

dan çıkıp gittiğiniz ak~am. . O akıam 
z:ıvaUı ihtiyar t:r.namile coşmuştu. Da· 
marlannda tam bir delikanlı kanı kay
nıyordu. içtikten sonra bana "kızlar~ 
gidelim,. dedi .. Civ.:.rda Af!onsin ve 
Oyu~tin isminde iki serbest ktı vardır. 
Bunlar, her aylık a.ldığı vakit ihtiyar 
dostuma adeta musallat olurlar .. Ba

%an alır, mağaraya getirir ve tatlr bir 
&ece geçiririz. O gün de yolda bunlara 
rastgcld:k. Diz zntcn oldukça ııarhoı
tuk. Onlan göriince beraber aldık ve 
tekrar içmeye gittik. İçimde bir şeyler 
bana o gecenin çok fena bir hadise do
furacağını adeta haykınyordu. A:-kada 
ltnıa "vazıeçelim., dedim. Fakat kızl-.r 
htr defa paranın kokusunu ılımflardı 
"Yakamızı bırakmadılar. Gittik, tekrar 
içtik. Dönerken tenha yolda arkamızda 
ClJak sesleri iı:tlr gibi oldum. Kendi 
kcndıme: "Hadi sende, sarhoşsun, sana 
Öyle geliyor .. , diyordum. Birdenbire ır
kanuzda iki gölge peyda oldu. Ağzımı 
bUe açmaya meydan kalmadan iki göl· 
gc 1 iGrölcnin üzerine ıtddılar. Ve ka· 
fasma kou bir sopa ile vura vura 61-
diirdüler. Bana hiçbir §CY yapmadılar. 
Ynlnız "ağzına ka~ .. pyet dilini tut
mazsan sen de bu akibete utrarsın,, 

dediler. Sonra cesedin boyı.una bir ip 
taktılar ve kadınlorın da yard:ınile ıU
rükliyerek Uvaz nehrine attılar. Daha 
ağzımı açmadım. Fakat bu .daima vic· 
dtcunun ilzerine ağırlık veriyordu. 
Şimdi hafifledim. Rab&ıt rahat ölebili· 
rirn. 

Yedek :ııubny ~·etı.,ecek kadar okuyan 
ve askeri ehliyetnamesi olmryan 333 do
ğumlu ve bu do~mluJarla muamele 
glSrMekte olan diğer doğumlu kısa hl2-
metlller l - maVll - ll38 gilnllnde yedek 
subav olttthı huırl•k krt'asmda butunacaJr ı 
verhlle 2:S nisan 938 l('llnO sevkedilP.cek
lerinden bu gtınde nOfus lınvtvet c' %da
nı ve mekteo şahadetnameleriyle birlik-
-=-------------------::-::--:-:=:--:---:~-:--~------~---

Alman motflrlQ kıtalar Avus-

- Hiz de onu merak ediyoruz, dedi. Sim 
dl size s3ylcrlm. Sh:., vontilA!örün nrnsın
dn ateş emlşslnlz, orası belli. Zavallı adam 
cağızn, çivl)·e astığınız maskeyi tcıkik et
mesini söylemlşslnlr. 

2 - lhtüalden CV\Cl saat (15) deci
var llselerJen Güzel Sanatla· Akade ~ 
misi, yUksck mlihendıs mektebi, Nııfia 
teknik okul.ından gelecek talebe ile sair 
isteyenlere mimar l'alAt Öıışık V«) Gü
zel Sanatlar Akademisi mimarl talebe. 
sinden Saim SilloymanJye camisinde yü
ce mimarın hayat ve eserleri hakkmda 
izahat verecekler ve oradan topluca 111-
tlf al yerine gelinecektir. 

3 - KUltUr dlrektörlüğll o gUn Uko • 

'rah',lkat yen"den başlavor 
Bir cinayetin ''hıılledilcmiyen !§?er,, 

tnasasma gitmesi o işin tamamen unu· 
tulınası demek değildir. Bu masa yine 
•fır ~bımalanna devam eder. Polis, 
~Yfel köpriiaU civanndl') sudan çıkan· 
lan cesedin birçok fotoğraflarını çıkart 
nıı!J. Bütün Fransa dahilindeki poJis 
\'c jandarma merkezlerine göndermi§ti. 
Pontuvaz jandarma karakolunda bulu· 
nan Dütö isminde zeki Lir jandarma 
neferi bir defa Lari mağaralarına kadar 
~iderclr bu adamı orada aramak fikri
ne dOııttı. Fikrini çave!}·ın-. ::öyled Ça
Vt:~·a bcra :r ""=' ~ a :•~:-a g::l .. lcr. Son 

aylar i;eri tfnde aralarından kimsenin 
lcaybolup olmadığını .sordular. Pol Hü· 

turyaya glreırken 

Tanklar sapır sapır 
dökülmüş! 
(Baştarafı 1 incide) 

tur. Almanya son dört yıla gelinceye 
kadar endüstrisinin bu tarafmı lnki· 
şaf imkinmı bula?1amıştrr. ~lıu~ya 
nın beğenebileceğınılz derecooe iyı ve 
bôl tahammilllU motör yapabilmesi L 
~in en az on yıl daha çalışması ll. 

zımdır.,, 
İngiliz mUtehassıslanna gelin de 

hak vermeyin. Ya bu Alman zırhlı fır
kası, gösterJ!en hedefe manlalı arazi -
den ul&t,cınıağa mecbar kalaaydı, ne o
hcı. '•tı? Mut'"lr~ s"':atlananlllmı n!• 
pe'"I C'U :'': utt:-•'e f'"i 0'"."aJ;tJ. 

"An! hDcum" prensipinl ortaya a. 
tan ve bu kuvvetlerini tabiye prensi. . 

pini bafa!'Dlak için hazırlamıı olan 
general fon Sekt ölmemiı olsaydı da, 
bu hali görseydi, acaba ne derdi? 

Bununla beraber, IOJ1 günlerde Is. 
panya harplerine i3tfrak ettiği görü
len yeni bir sistemde bazı Alman 
bombardıman tayyarelerinden Fran
sa.l&rm pek fazla ürktükleri de riva· 
yet ediliyor. Bu tayyarelerin açık şe
hirleri bombardımanda gösterdikleri 
bUyUk '"yararlıklar,, ise Fransayı çok 
geniş mikyasta korunma tedbirleri al. 
maya zorlatrı·~ bnlum1vor. l<'rans•z rtir 
lamentosu "harb zamanında milletin 
umumi surette teşkiUi.tıandırılması., 
nı i~n bir kanun layihasının tetkl. 

.. Fakat :ısnnsör nş.-ığı inerken gurültll et. 

ki ile me§guldUr. Diğer taraftan da 
hUkillnet, hava hücumlarm"'. karşı 
halkı korumak için gayet sıkı tedbir. 
ler almaktadır. 

Sarfedilecek olan ilk rak&mlar nun
.lardı.r: 

100 milyon frank, korunma y~rlcri 
için. 

135 milyon frank; Paris yeraltı şi
mendiferlerini gaz hUcumuna karşı 
muhafaza için. 

200 milyon frank; halka dağıtıla· 
cak mnskeler için. 

kullarda tnlebeye Mtmar Shıan Ye eser
leri haltkmda ma.IOmat verdir,.ceklerdlr • 

4 - O gUn yurtıqlara paruaı ola • 
rnk (Mimar Sinan) rozetleri dağrtıla .. 
caktır. 

5 - Gece saat (18.30) dil Evimiz Uye
Jerlnden eski eserler MUzeleri miman 
Kemal Altan radyoda yUce Mimar haJr
lcmda bir tonferau verecektir. 

6. - Belediye, C. H. Partlııl, tat. Hal
kovlerf adma Emfnl\nU Halkevf, Vakıf 
lıderl D~ldörlUğd. GllzeJ Sanatlar A· 
kadcmisf, YUkset MOhendis, Nafta tek-
nik oktrlıı. ~·ımarlar ve MUhcndhılet blr
Uklerf, Nafia teknik okulu mezwılan 

blrllğl ve sair latlyenler birer .çelenk 
koyacaklard,rr. 

Fransa, motörlerinin pek iyi olma-
dığı söylenen bir orduya karşı böyle n-==m:::r=ım:mu:ıuuam•:aaıuı 

hazırlanıyor. y Alman ordusundaki 1 Dr. irfan ((ayra 1 
motörlU kuvvetlerin çürük olınadıfı • •• •• 
na inanmış bulunsaydı, 0 zamanki te. Rontken Mutehuaıaı 
Jftqm,n dtte"e'!!I ne olacaktı. İ Her IÖD 6lledea tlODl'a< ... t 1 tm 1 

Pathv3"'-\ Jınrb J>Pk kl5tU P. '1 ye kadar Belediye. Bhllüdlrek 
P ti 

· b• . ... Ilı Nurfoonker 110kak .No. 8 - 10. 1: 
a amasa arı. :: ııc 

Sadık DU..\tAN ı:n:ı::z:am:n=ı .. mı11:sıamr:ı::za:=ıam:;nm 



........................... ~-------·~ 
SiGARA TIRY AKJLERJNE MOJDE 

1 Fannin son icadı ve yüzde 89 denceainde tütünün Nikotin, 
Pıidin, Amonyak gibi tütündeki zararlı maddelerini ~Uıen 

:/J!~~· 
-~ 

~ 89% Entqiftunq 
J)< :7'~·' 

Sıhhi 
ağızhklar 

A.,.,,.padan gelniiıtir. 
10 aded Ulcile beraber ıso Kr. Satı1 yeri PiPO PAZARI Sultanha.mam 
tı=ir: Kemcraltı, Mazhar Öngör - Buna: U.ıunça~ ıa.atçi Nureddin -
Ankara: Tiltilncü Ali Tümen, TaJltan • Zonguldak: Saatçi Osman Gur-
dal - Trtııbzon: Hakkı Atmaca, lrunduracılar • Adana: Hacı Halil Yağca· 1 
mii • Samsun: itriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskiıebir: Şifa Eczanesi. 

l liraya kumaıile kuı

tüyü yastıklar. 13 li· 

raya kumaıile kuıtü

yü yataklar, 20 lira· 

ya kumaıile kuıtUyü 
yorpnlar. 

Sattı yerleri: Beyotlunda ve Ankarada "i erli Mallar Paz:arlan. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE 

B A _Ş ve 
- NEVRALJi 

DiŞ 
AGRILARI ARTRiTIZM 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bütün 

milrekkepli kalemle yaıı yazanlar, milrckkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

l'IKU DOLMA KALEMi 

d 

Avrupada dahi ta.-dilt olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
kalemle yan yumak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutarmııtır. 
TIKU ucu aım
mu, bolmü
rekkeb alır. 

A~ık brrakrt· 
dığı halde her ne 

şekilde dururaa dur
sun mürekkeb akmu 't'C 

kurumu. TIKU en uttanı 
ve en kullaruJJı milrekkcbli 

kalemdir. 

Siyahtan maada ye§il, mavi Ye Jarmıss 
renkleri de ayni fiatta atılmalıctadır. 

1'2! 111--• Dr. Ihsan Saai --• l...,EkzEema ve ~.n mu~znnit ciltAyaralarMından knirtu~-~çlnl 

kuvvetli 
baaıhna 

3.4 kop
ya çıka· 
rılabilir. 

Her yerde a:-aynm. Piatı S liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, fstanbuL 

Taıraya posta ile s()nderilir. UksUrftk şurubu 

1 1 Jksürlit n nefes dulıtı botmıca· 
n kızamık öbürükltri içia p•k re 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtar~ıetır Ec:eıeı·al..-n iıdtwioi'1. 1 ık.il iltçnr. Htr eczanede ,.. eua 

ı.__ dcpolanndı bvlan11r. 

........................................ .,, 

1 Emniyet sandığı llA.nları 1 

< 
Ufrayacalı:lan Umanlar Vapurlann lıfmlerl Hareket cllnlerl -• '1::1 

. 
Pire. Brlndial. Venedik 

Triette 
J". Grlmani 
P. Woecari 

trenleri F. GrlmiDl 
P.' Foscari 

Bütilıı Avrupa lçlii ekepres 
De telAki ederler •• 

8/4 p~ 1'5/& J.i ,ıl• 
29/4 i J 

Pire. Napoll. Manilya, Oeno.a . . . Qunpldogllo 

Fmtcla 

Dlana 

u . 

211' BaatlTde 

5/5 

31/S 
Kavala. Seltnik, Goloı, Pire, Patraa. Abbuia 

Ayuranda. Brindia!. Ankona, Vcned.ik Qulrhıale 
14/4 
28/4 

Baatı7d9 

" Trieste Dlana 12/5 

AJbano 
Se11nik, Midilli, b:nb, Pire, Kalım.etı , l 'esta 

9/4 
23/4 8aatlld9 

Patras. Brindisi, Venedilr, Trleate hco "1/5 

Btµ'IU, Vama, Köıtence 

Sulina, Kalas, lbrail 

D O J< T O R 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata • Kara.köy • Abdullah ef. 
lokantası kargısmda Galiçl Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Te~fon: 41!~5 

.......................... 
Göz Hekime 

Dr. ŞUkrO Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

ıpartımanı 

~·csıa 

Qulrlnste 
Fenicla 

heo 
Dlana 
Merano 
Al ban o 
Abbazla 

Qulrlnalo 
Fenlcla 
Dlana 
Merano 

7/4 
13/4-
20/4 
21/4 . Saat17de 

27/4 
4/5 
6/5 

11/5 

13/-i 
20/4 Saat 17 de 
27/4 

4/5 

111 
ÇOCUKLARINlZ · İÇiN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Ç<>cuk Esirgeme Kummnnan 

vaktlle bir aile kUUlphanefJI ola. 
rak bastırdığı tklzter sorlsfnde 
duydoğunuı; bu ek.sikllğl bu gtı. 
zel Ye resimli bliyUk hikA7e ldta
bt lle doldurulmuş bnluyoroz. 

• KUltllr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki çocuk
lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
. evinde arayınız: Flatı t:O kuruş: 
posta için 4 kuruş na.ve edlnh:. 

Doktoı 
Hafız Cemal 

LOIUIA.Jıt RAIM 

DaJUli~ lliitelaaauı 
PuardU Dlfb Clnlerde ettedllt ... 

9lat (2,1 tan 8 J&) adar lltanbulda DlTU 
roımuıa (10&) cmmarab bUUlll lrablmılılDde 

rautaıarmı utıa1 eder. ilah. eumarteııı1 sa. 
lert at.la "'1.&-12"" aatıert baklld fUlw'aJI 
~. K~ "" talefaa: 
an&. KJwl~ taıetoeı nou. 

Oözheklmt 
Dı.Muıat RamiAgdı 
lııtuayeneh&neeml }'akatm .. Ta1lm&De 
rarıa.baei Cad. t'Rl'A Apt. ama 

. aakletmlltlr. reı: ilM3 1 Pazanlan maadıi heıııün: Oğleden 
eonra saat ikiden altıya kadar 

Operatör· Ürolog 

Dr. SUreyya Atama) 
Beyoğlu • Parm&kkapı tramvay du. 
rağt, No. 121, birinci kat. 

Muayene &&ati: 16 • 20 

lLAN 
Tevliyet vesika.mı zayi ettim Ye

nlstnl çıkaracağım. 
Topcuall vakfı mUtevelU!d 

Şevket Akscl 

Taksitli emlak satışı 
Semti 

Cinsi 

Ka.rtald& Üsküdar caddesinde yeni K!rgir bir dUkkln 
111 numaralı. 
Fatihte eski Altıboğça yeni Mllftiali Bir buçuk k&tta üç odalı na,. 800 
mah~eeinde eski mühendis yeni Şair tamam klrgir bir ev. 
nabi sokağında. yeni 12 No. lL 
Sultanahmette Alemdar mahallesinde 
Ticarethane sokağında. eeki 29 yeni 
71 numaralı. 

Dört buçuk katta. yedi odalı 3000 
su ve elektrik tesisatuu ha.vi 
k!rgir, bahçeli bir evin ta,. 

mam.t. 
Kabat.aıta Hace!atma. hatun mahalle- 245 met.re murabbaı bir ar- 1000 
sinde Gilmilşsuyu lzzetpaşa sokağın- sanın 114 hissesi. 
da eski 7, 9 yeni 2811 numaralı. 
UskUdarda Pazarbaşı mahalle.sinde 69 &r§lll 18 parmak bir ar- lM 
Karamanlı sokağında eski 27 yeni 21 sanın tamamı. 
numaralr. 
Tophanede Sakaba.şı mahallesinde 504 metre murabbaı bir ar- 1500 
Defterdar caddesinde eski 17, 19 yeni sanm tamamı. 
81, 83 No. Jı 

1- Arttırma 28/4/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 de yaptı' 
lacak ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırma.ya girmek için mu ham.men kıymetin % 10 u niabetiıll 
pey akçesi yatırmak Ihtmdır. 

3 - Arttırma l:>Nlelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede ~ 
mUsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler Qdeninceye kadar gayri menkul Sandıia birinci derecıl 
ipotekli kalır. (1481) 

Ttlr.kly,e Cumhuriyet . Merkez Bankası 
21411938 vaziyeti 

PASiF l u ... 

ııs.ooo.oool 

AKTiF 

Alta ld ....... 19 i1HS6 2T.'780.3lS2.07 
... """* • • • 18.362.161.-

Lir• 

lermaJıe. • • • • • 

Ufakldl. • • • t.036.lM.lSO 
o.la" 1 H Na"'..... 1 

il IJatl)'a& akoeııl: . ' l • ~ 
47.U8.670.56! A.d2 •• tnkal&de. , 1 • • • 

1 lIUIWlf • • • • • • • 

2.ıo:s.ı '72.4.0 
4.lSt6.007. '70 J 6.611.UJO 

1'rll t1n11: • • · mso.a12.62 300.612.6 
~........,.... 

IJba ..ıs adlcıpU 6 '82 909 0.118.729.36 
Al&ma tallTW ka_. .,..,._. 
fhbl•. 
Dll.r ~YizJ- .. ...... • 

•llı1q bald19lert • • • • 21.242.830.04 30.881.863. 
...... tala ....... 

~t.e edil• ffl"&ID .uu,. 
lı:a,.tllCL 

ltaauaua ı " 1 lnCt mM. 

feda.WdeJd SUJaaotlar: 
Oenıbte ec111 .. erra1u auu,. ızss.7.J8.lS63.-

KuunWI 1 ft 1 lDd ~ 
teri.De terllk&D b&ıdJle taratın. 
dan •aJd te&,.ı. 

Deruhte ecttıee enakı o&lr.tlJe" 

baklyell. • • • • 
1 Karplıfl taınam• aJl.m oluU 

Ut.veteo tedavWe •uedllen 

14.374..727. 

144.373.836.-

ıo.000.000.-

~ terlllı:ıuı BUtM tare. 
httdU .ut t.edSJ&t. 14.314.'12'1.- 144.3T3.836.-

t Raelıknat mullahtıı tıheten tllCl 

naıed. 

l'tlrll Unw llefta&lt 
' 13.000.000.- ı 76.S'18~4' 

14..038~ 

• • • 
MMlrt lıinetl• , • • . • • ....... ........... ,.....,, 
'Dtnlllt., edn• 8'tTÔI aaıt. 

& ,..,.. .. lı:&rfdıfı • .... .. • 

ttannat ttılıui bymetle 

t llertıe.t eetıam •• tah.Ult 

s.ooo.ooo.-
42. 1.ıs.2M.OR 43. 148.286.oa 

8S.7n2.r,,·u.ıs11 

7.064JS20.8R 4:1.827.052 . .fG 

lM.U f&dHdabı 

Altma talı.Ut lı:ablJ dO•tzler 
Dfter ıj~·ttır n alac:akb 

ktlrfna l'lllldJ91er1 , • • • , 

HulltelU t t ı t t 

932.'17 

30.262.471.40 80.963.~ 
on.us.°""" 

İstanbul 5 inci icra memurluğundnn: 
Bir borçdan dolnyı haczedilip paraya 

çevrilmesine birinci arttırmnda yfiıde 

7S l buJmı:varak i~lnci arttırma ile satıl
masına karar nrilen Şarap, konserve Te 
aardal19 lfbl bakkaliye eşyası 11-4-938 
puart .... ırftnl uat ıs ne 15 arasında Çak 
,...,cıllrda Valde hanı lclnde J>etln para 
ile satılıtcaJından talip otanlann mcıkCır 

~------------------~~-- & .......... 

aun Tc :saatte mah11llındc hazır bulunma. 
lan uan olnnor. 

Hakkı Hançer 

Bayanlar berberi 
Emsalsiz altı aylık öndüle yapılır. 

Kadıköy - Haydarpaıa rıhtım cadel!l 
numara 104 

~.821.61) 

s.ra9.678JSt s.366.500.u. 
4.:w>o.ooo.-

14.088.480.mJ 

,..... . M1.88lJ.811.0:S 

1 Mart lte! tarfbt11dto tubare: ı.ııonto baden yQ&d• e U - Altm Ut•PID• an.ııı J'UM• c u 


