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Avusturya - Alman hudutları 
kaldırılmak üzere mi Başveknn 
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• . . . I k arıcıye ve a ıye 

bırlıQı yapı aca vekilleri de geldlle 

~ Y0111 4 incide 

Fon Papeıl diyor ki: 
"Şimdi mesele Avusturyanın 
Al~anyaya temessülü keyfiye
tinin seyrini kolaylaştırmaktır n 
Parı., 19 (Huaual) - Burad&kl p.- mmu ~ igin ciddi bir hat. 

. uteıer, .on Avuaturya hldia hak • tı hareket takip ed~ yumakta
kmda uzun yuı1ar nep-edlyorl&r. Bu dırlar. 
gueteler umuml,.U. AV118turJanm Le Jour gueteaının yudıfmı& dft, 
Alma.ııya tarafmdaD Ub,kma f.ncllte- .Alma.nya Avuatur;yaya bir nevi iatlk· 
re Ve Frauamrı boyun elemlJ9Clli • W terkedecektlr. l'akat bana mukabil 
ni, Fnplıenm orta AvruıMIJd df1&. W: ~ftJDI 12 !Mele 

1 londratlıı mülıün. mii~alcereler 

ltalr• RlkOmetla n Avaıtarradakl son 
delltlkllil naııl l~IAkkl ettlil aoruldu 

Başvekll Celll Bayar Ue harlcl7e 
TekUl Rtlttn Araa bugün 11,38 de 
muhtelit :ttatara ballanan hususi bir 
Tagonla tehrlmlze gelmltlerdlr. 

Baovekll Te hariciye veklllnl Hay 
darpaşa istasyonunda bafyaver Ce
lil, Nafia "'8klll Ali Çetlnkaya. bazı 
aaylavlar, Yali Te belediye reisi, 
lstanbul kumandanı, emniyet mO
dOrO Te dller birçok zevat kaf'1la· 
mıtlardır. Batvekll gardan çıktık
tan sonra kllçUk bir çocuk yanına 
7alı:latmıt. babuına alt bir itten 
bahaetmlftlr. Başvekil kendisine Pe 
rapalu otellne gelmesini aöylemlt
tlr. 

aettlkten sonra Perapalu 
gltmltlerdlr. 

Maliye vekili 
Maliye veklll Fuat Alrah da b• 

sabahki Ankara ekspreslle eehrlmlııı 
ze gelmiştir. Kendisi Haydarpaşa4-
k&l'fll&nmış ve bir motörle tstanb'114 
la geçmiştir. 

Fuat Ağralının lstanbula gelfll 
tamamlle hususi mahiyette oldah 
ve bir lkl gün kaldıktan sonra döa.
cett tahmin olunmaktadır. 

Saklambaç ogunu gibi ! 

o et diplomatı 
gene kayboldu ! 
vıet Hlkı\metl, Romada ortaya ~ıkaa 

Ro•a: 18 (AA.) - lta17a7a lltl
ca etmlt ol&Jı Bo'YJ'eUertn eski Btık
ret mulaJaatgban Butenko, Roma
J'& gelelldenberl oturmakta olduğu 
oteli bu aabah terketmlttlr. Nereye 
lfltlll blllnmt1or. 

Meaasero guete91nln yazdıtına 

Loudra. 18 (1İua1111) - !tal~ b• ~balı batTü&let dalrealne ıı~ 
Lc:ıradra elçlld Oraacll. lnglllı a.qft- mittir. Mumalle7hten bir ta.; dakika 
klll Çemberll1n tıe gGrilfmek bere evvel hartcl1e aaıın Bden ele bat-

,-:--------..;.....-.;,.;.__ "'8kllet dalNBtne sltınlt bulunuyor• ~re 8oTY•t elc;llllt kAtlplertnden 
biri ikinci ga7bubetlnden önce Buten 

Jto1u slyaret etmek lstemlt ise de 
Butenko kltlbl kabul etmemlttlr. 
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M . A RT 
VAK'ASINDA 

Q S.M.ANLI 
DONANMASI 

Yazan 
~~ _.....,. 
A. Cim 

' Unu·· "'Bu dikkate defer lar•bt o·, uyun 
,• ı telleri 5 inci 1a1fımnda · · 

da. 
ltal1anıa btl)'lk elçili lle inamı 

batyeknt Çemberllyn Te hariciye 
nuın Biden arumda bqtayan mi

... l>eftım ı2 incide 
Lltvloor ne diyor ? 

Moakova, 18 (Tas ajansı) - Ro-
manya mulabatcnzarı Popeaco, dün 

Surl·yede hart.cl1• halk komısert Llh1norun 
· neNllne lfderek hllk6metl namına • t k•fı tu beyanatta bulunmuttur: 

yenı ev 1 er .. _ Roman1a hllk6metl, Butenko-
nan elçilikten kendi lhtlyartle a7rı-

Baı vek l I muhaliflere _.. ne .. mı, ıncade BtdBn1co 
eev•p verdi _Btlknılt.e ___ ka_ybolaıı ___ So_vyet __ m_ulaha __ tg_Uzan __ Roliıada __ bul_un_d_u.-.. -_-Guetel--er-~ 

lam, 18 (A. A.) - KuhalefetlD. 
milfrlt cemJı Deri plenleriııin tevkifi 
ae Utlöeleaım mitingine mukabele oı .. 
mak ben DUJOD&)lat bloku eeflerl 
dlln Upm bir toplantı yt.pmiflarchr. 
Bitb.c bbl kitlDln ltt1rak etf:ill bu 
toplanbda. alan Surl19 bqveldli, 
htlkamet poUttkaamm F.ramıa. ile Jn. 
gllten, Irat aramdaki gibi blr mua· 
bede ütlne matuf olduiunu .,. bu 
muahec1enln Şam parllmentoaunda ~ 
leni mllzakereye konulacafmı bildir. 
aiittfr. 
~ taraftan alman haberlere gö. 

re, nl•m.ı boan yirmi kadar khllıle 
tevkif ft bpeecltımlttfr. 

Amerikada 
bir feyezan 

Otuz kiti boialda 
Vqiııston. 19 (A.A.) - Vaiko -

ıtopu • H .. kelbay dftrmda Kopaan· 
bara adillnl aıdar bumlt ft otua kiti ........ 

Çok miktarda yalan yalmmlada lr;l· 
-.. nehrin •ulan eedlerl ~ IOft 

demlryolu inpatmda çahpa llDelenbı 
pdır!anm lilrfWemltlmllr. 

lha llanJIDl'la ptlı:mı lltl1I ede --ı St1r1tof - Va, OlllltllCI, t1C181Z olelyor da Bfllcf'qte laybolup da Romada 1*. 
lat mUhim trıbribat huaule ıetlrmlf1er- .. ,., ... 
dlr. YoDar Ye keprtller bmra atnnnl- Jflem - O ciı1 .,_. abiai, ol.,.. UQlomno del bok tlGltl kencMi öteki -
tir. JllMbllt lılarmattar. .... w ........ 
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jj Değil mi ? ~ 
il IHl aı s1i:a ~ 
H na~Deldleın i~ 
H ©'ltc IQ) lYı su e ır :~ 
i! Belediyenin hasta nakli otomobil- ii 
:: Zeri ihtiyaca kd/i değil mi bilmiyo- 5i :: ',) .. 

---------------- :: ruz; fal:at muhakkak olan bir ciheti~ 
•• 1.-~t •• 

Vış S igasa -- -~@ma a ~eırDDın 
m n lfıı~eırn 

Yazan: Şekip Gündüz M UASIR Cermen devletini baki-
ld vaziyeti ile yani bazan giz

lediği fakat asla terketmediği idealle
ri ve temayülleri ile gözönünde bulun
duranlar son günforde cereyan eden 
hadiselere hayret etmemişlerdir. 

Çok sinirli, titiz, dikkatli ve metod
lu bir propagandanın sihrine kapıla
rak ve zevahire aldanarak Cermen sı
yasasının "seyrinden bazı vAhi ümitle
re tutulmuş olan fertler ve devletler 
ise bu hadiselerde kendilerini uyandı
ra:z: ve hakikate yaklaştıran bir İ.rfiad 
bulmuşlardır. 

Bu ikinci kategoriye dahil oln.n bcl
libaşh devletin İtalya olduğu malum
dur. Hitlerin orduyu bütiln başların
Qa.n _mahrum eder etmez Avusturya 

meselesini ele alması, bir iki yıldanbe
ri Romayı saran tnth ve parlak hulya. 
lan dağıtıvermiştir. Bcrlln • Roma 
mihverinin ne muazzam bir Brütüs 
tuzağı olduğunu Romanın artık gayet 
vazıh bir şekilde anlamış bulunduğu 
samla bilir. 

Nasyonal - sosyalist liderin Alman
yada. iktidar mevkiinc çıktığı ilk gi.in
lenie İtalyanın Brenner geçidinde yap
tığı büyük nfimayiş hatırlardadır. 
Tam 500.000 İtalyan sUnglisüne daya
narak Muso!ininin o gUn gerdiği gö
ğüsten bu~Un eser kalmamıf}tır. 

İtalya Drcnner nUmayişinl niçin 
yapmıştı? 

Almanyarun Avusturyayı ilhak et
mesine as'a mUsaade etmiyeceğini gö
ze vurmak için. 

Bı.rrrün Almanya ne yapıyor? 
Berhtesgaden köşkündeki toplantı

lardan, siyast mUlakatlardan yayılan 
haberler açıkr.a gösteriyor ki, Alman
ya., üç yıl evvel yUz Ustu bıraktığı işi, 
Avusturyayı ilhak işini, yani Hitleriz
min An.schluss 5iarmı başarmak az
mine tutulmuştur; ve bu sahada, son 
Uç dört günde atılan adnnlar hakika
ten hayrete değer bir Cermen muvaf
fakryetidir. 

Acaba neden Brenner geçidinde .Mu
solininin yeni bir nutuk söylemeye 
hazırlandığı ve yine beş yUz bin İtal
yan silngüsünUn nUmnyiş ve manevra 
yaptığı veya yapaca~ duyulmuyor? 
Yoksa İtalya, Avusturyanm Almanya 
emri altına girişini bugün üç yıl ön
ceki kadar tehlikeli addetmiyor mu? 

ŞUphesiz, tehlikeli addediyor ve ür
küyor. Fakat üç yıldanberi cereyan 
eden hadiseler İtalyayı bUtUn kudret
Jerin.den mahrum etmiş ve Cermen 
devl"ti karşısında Romen devletini öy
le t. .. --n bir aciz içine yuvarlamıştır ki, 
Italya, Alman ordusunun geçit resmi 
adnnlarma ayak uydurmaktan başka 
bir §C~ yapamıyor. 
Dış sıyasasınm bUtUn sıklet merke

%lni Roma • Berlin mihverine takmış 
olan İtalya, bir ayağını Tana bataklı
ğına, bir ayağını da şu cehennernt İs
panyol çarhına kaptırdığı andanberl 
Brenner geçidi Anschluss için en ufak 
bir tehdit olmaktan rıkmıştır. Hoş ... 
Zaten İtalyanın 500,000 siingüyü ko
laylıkla yığdığı günlerde dahi bu ge
çit Almaıcya kin o kndar mühim bir 
tehdit değildi yn... Zaten muhdder 
bir Cermen s:ı.ldmşının herhangi bir 
ltalyn.n müdafaasını parçalayıp Adri
yatiğe ula~ası, her ne türlfi hesap e
dilirse daima askeri ve siyasi mantı
km mev'ud bir neticesi halinde sırıt
makta değil midir? Bununla beraber. 
ne de o!sa Cermen ordulan için üç yıl 
lnceki ttnıyayı ezmek mutlaka bu~n- 1 
kil ltalyayı ezmekten daha gü<:tu. ' 
Şimdi, Habeş se!erinde ve İspanyol 
macerasında bir hayli yonılduktan 

sonra; !rır,iltcre tte boztf!::ması yUzUn
den Libyada ve Fransa ile arası çok a-

:: varsa ·~ anelcre umuma mahsus :: 
H ofonıobil veya otobü.slcrle hasta gö- ii 
IS türüldUğü 11uıalescf pek sık tesadüf ı: 
:: edilen ahvaklcndir. ''Hastalık sağ- : 

~~ lılc herkes için,, olmakla barab~, bu ı' 
:: asırda ayni zamanda hasta tıakleden ! 
P otobüslerden iğrenmenin bir nevi fi 

~ ::üppelik olduğunu iddia edecek kim- : 
i· sc bulunamaz zannındayız. ı: 

~ Sirlccci • Kocamustafapa§a hattın- !f 
ft da i§liyen otobüslerden birindesiniz. ~~ 
ft Yanıbtı§tnızda oorcmli bir bctbaht g 
il var, Ccrrahpaşa 1ıasUınc~11e, derdi- ~E 
6 ne bir deva aramak üzere gidiyor ve ii 
j! ilddebir aksırıp tıksırarak kendisi1ıi 1: 
H mahveden müthiş zehirlerini etrafa n 
:; da saçıyor. Delt§eften tüylerinizin ES 

h iirpermcnıcsine imkdn var 111ıt EE 
t: •• 
fi Zavallı hastaların nakil OOS1fasın- Si n dan mahrum bırakılmasını istiye- g 
ij cck 1xıdar fosa/sız değiliz ama., has- EE 

!1 t? ol':2~ya11ların bl>yle daimi bir tek- H 
~ lıT•e ıçındc Twlmasrnı istemenin de :: 
~ insa/~lık oZaoağının talcdir cdilcce- ~E 

1 
ğini santyonız. g 

Btt ~ıe 'belediye mi, ~ka bir ma- i~ 
kam mı, 1ıer kim mc~gul ise, silrat1e g 

11 bir çare bıt1nuuJı 1cizımdır. ~! 
il r.:r::ı::::=:::::::ı::-.:: :::::::::::::nn::ma :: 

Tayyare 
meydanları 

MUhim şehlrferlmiz· 
de modern şekilde 

yapılacak 
Geçen sene evvela Ankaradan baş -

lanmı§ olan devlet hava yollan UÇU§ 

medanları yapılması işine, bu sene de 
devam edilecektir. Bu meydanların 

Avrupada olduğu gibi, uçuşun tam se
lametini temin edecek bütün tesisatı , 
cami olması takarrür etmiştir. 

Bu sene evvcHl. Ankara çimento fab
rikası karşısında yapılan uçuş istas
yonuna bir devlet hnva yollan umum 
müdürlüğü, bir de Ankara merkez is
tasyon müdürlüğü için iki bina yapıla 
caktır. Bundan sonra İstanbul, lzmir, 
Adana ve diğer hava seferleri yapıla
cak şehirlerde istasyonlar tanzim edi
lecektir. 

Bilhassa tayyarelerin meteoroloji 
istasyonları ile daimi temaslarını te
min için bUtUn hava istnsyonJannda 
telsiz muhabere merkezleri kurulaca
ğı gibi posta tayyarelerinin geceleri 
dahi sefer yapabilmelerini temin ede
cek teri tib:ıt alınacak, hava. meydan
ları projektörlerle teçhiz edilecektir. 

Bu suretle hnva yolları postalarilc 
uçuş en emniyetli şekle sokulmuş ola
caktır. 

çıldığı için İtalyan - Fransız hudu
dunda devamlı surette birçok kuvvet
ler bulundurmaya mecbur kaldıktan 
sonra İtalya, §iına.l ve şimali §8.?'ki bu
dutlannı mUdaf aa edemez bir zaafa 
düşmüş bulunuyor. Yugoslavyaya kur 
yaparak Bclgrad anlaşmasını imzala
ması ve bugün açıkça gördüğUmUz ~c
kilde Avusturyayı Hitlerin emirlerine 
ve arzularına terketmiş bulunması hep 
bu zaafın birer menfi eseridir. 

Yoksa değil Musolini gibi pişkin 

bir devlet adamı, en tecıiibeslz ve toy 
bir İtalyan bile Cermenlere Orta Av
rupanm ve Tuna havzasının anahtar
larını gönül rızasile teslim etmeyi ka
bul edemez. 

Şekip GUNDOZ 

ı FfABER - ~kşlim !)Osfast 

Hntırıılarını anlntnn 
CEl~IS NOnont 

Entcllicens Ser\'isln en meşhur casuslarından 

TBFRUiA 

NO: 34 
Böyle bir havadisin heni büyük bir 

endişeye dUşUrdUğünll sUylemeğe IUzum 
yoktur elbet! 

- Evet .. 
- Bu r<:•porlara melfuf olarak tahki

katın niçin yapıldığını iz:ıh eden evrak 
ta vardır dcğıl mi? ihbar, araştırma 

neticeleri filan gibi .• 

ni olur. Zincirin bir halkası kopsa bile 
diğerleri mevcut olduğu için teşkilatın 
zararı büyük olmaz.. Sonra casuslar· 
dan birinin verdiği malumatı, diğerleri 
tarafındz.cı verilenlerle kar§ılaştırarak, 

mukayese sayesinde, malUınatın sıhhati 
vesikanın hakkında tam bir fikir elde etmek im· 

- Evet, bu da doğnı. ~ 
- Mükemmel .. Dosyada 

orijinali de mevcut mudur?. 
Cüzdanından s::ı:ı bir kağıt çik,ararak 

bana uzatnuştı. Alıp okudum: 

Alman zabıtasının emrine tabi oldu
ğumu ve Blarengide Sar sokağı 9 nu-

marada annemin yanında oturacnf;mu, 
haber vermeden bu adresten başka bir 
yere taşınmıyacağunr la3hhüt ederim 

Arman Jan 

Cevap verdim: 

- Evet. Mevzubahis dosyada böyle 
bir vesika vardır . 

- Şidmi sizden ricam şudur: Bu ve
sikanın bir fotoğraf mı bana temin ede· 
bilir misiniz? İşin kat'iyyen gizli k<A!a
cağını size namusum ilz:erine temin ede
rim. 

- Hay, hay 1 Yarın takdim ederim. 
- Yarın mı? Yarın çok geç .. Yann 

buradan çok uzakta olacağını. 

- Ne çı~ar? Aidresinize gönderirim. 
Hazin hazin gülümsiyerek cevLJp ver· 

di: 

- Gönderemezsiniz 1 Çünkü yarın ne
rede olacağımı ben de bilmiyorum f. 

Hayretle yüzüne baktığımı görünce 
ilave etti: 

- Bu vesikanın fotoğraflı kopyasını 
elde edince ,yani hiyanetine dair kat'i 
bir delile sahip olunca al~k kadını he
men öldüreceğim. • 

- Şimdi onun nerede olduğunu bili-
yor musunuz?. 

- ıM.oböjdedir, sanırım.. 

- Hı:ıyır, Havrda •. 

- HaVrda mı? Ne yapıyor oraaar 
- Ne mi yapıyor? Bir müddet evvel 

orada bulunan Entcllicens Servis ajan
lanndan birinin neler yaptığına dair 
malUmat topluyor .. 

İrkildim. Endişe ile sordum: 
- Bu ajooırn ismini biliyüt musunuz? 

- Evet .• İsmi Ceyms Nobodidirl. 

Böyle bir havadisin beni :.ıüyük bir 
endişeye düşürdüğünü söylemeğe lü
zum yoktur elbet! Bclçikaya tekrar git
mekle ölümü göze almış bulunuyordum 
amma göz göre göre ölümün kucağına 

atılmanın da manasız olacağı kana.:.tin
deyim. Cesaret ve cür'et bence ayrı ay
n şeylerdir. Cesur b:r adamın muhak • 
kak cür'etkar olması icap etmez. Bir 

casus ecnebi memlekette, tanmdığmı 

hissettiği halde işini bırakmamakta israr 

ederse cesaret eseri değil, cür'et göster
miş olur. Böyle bir hareket hem fayda • 
sız bir fedakarlık, her bir baknna 
ihanettir. 

Ba~rnız niçin?. 

Umumi bir kaideye göre ecnebi bir 
memlekette faaliyette bulunan casuslar, 

ayni mesele üzerinde çalışsalar bile bi
ribirlerini ı-~,ımazlar. Hareketleri zama
nında aldıklan talimat dairesinlde, fakat 

her hususta tamamiyle serbest olarak, 
"Kendi Kompartiman1annda,, iş gör
mcğe mecburdurlar. "Kom~u Komparti. 

manc!a,, olup biten hadiselerle kat'iyyen 
alakadar olmarr.alıırı lazımdır. 

Uk bakışta insana gayri mantıki gibi 
gelen bu s'stemin bir sok faydal~ırı var
dır. Evvela kütle halinf:le tevkiflere ma-

'ir@n'feclril ~m~caıCI 
nolnl ~@mŞSlYISU 

kan dahiline girer. Casuslardan birinin 
a)danması mümkündür. fakat ikisinin 
veya üçünün birden aldandığını kabul 
edemeyiz. 

Ayni mesele üzerinde çalışan muh
telif casusların verdikleri malUmat ara
sında biribirinin zıddı olanı~ varsa bu
nun sebebi araştırılır. Mukayese yapı
lır. 

Casuslar grup halinde çalışırlarsı 

böyle bir mukayeseye imkan yoktur. 
Hepsinin raporları muhakkak biribiri
nin <Jyni olmak mukadı:lerdir. Çünkü 
bu raporlar başbaşa verilerek yazılmıJ 
olacaktır ~ 

Bütün bu izahatrmdan anlaşılmış o· 
lacaktır ki hakkında şüphe beslendiği

ni öğrenen bir c.oousun vazifesi derhal 
ortadan kaçmaktır. Böyle yapmazsa 
hem kendi hayatını, hem de ayn ayn 
kompartimanlarda olmakla berııber ge· 

ne ayni mesele üzerinde çalışan diğer 
arkadaşlarını tehlikeye idi!şıirmÜş, ayni 
zamanda teşkilatın iyi i~Jemesine mani 

olmuş olur. Kont dö Niss'in söyledikleri 
beni işte böyle müşkül bir v::ıdyete Jü
şürmüş bulunuyordu. Acaba izimi el~ 
vermiş miydim? Bu takd'rde derha: 
ka,mam liiznli:iL Fakat lüzumundan 
fazla ve belki de yersiz bir telaşla kaç
makla Belçik~:laki gayet mükemmel 
mevkiimi kaybetmek budalalık olnuya· 
cak mıydı?. Almanlar belki de hen Uz 
bir şeyden şüphelenm:yorlardı. Arman 
Janın neden Havrda tahkikata memur · 
edildiğin~ öğrcnebili~em mesele kalnıı· 
ya::ak;z amm~ bunu .nered,;n öğrenm~li~ 

Ortaıda iki ihtimal vardı: 
Ya Almanlar benim kim oldu~mu 

öğrenmişlerdi ve Havrda, ale:yhi:nde 
zaten mevcut olan malUmatı ikmal et. 
mek maksadiyle tahkikeıt yaptırıyorlar
dı. Veya Havrdaki harekatım hakkın • 
da malfünat almağa ih1iyati bir tedbir 
olarak lüzum görmüşlerdi. 

Konta sordum: 
- Verdiğıniz hc:ıberin doğruluğun· 

dan emin misiniz?. Membaını söylemek 
lfıtfunda bulunmanızı rica edeceğim; 

Bu sualime kont betli belirsiz bir tc: 
reddütten şonra, başka bir sualle mu
kabele etti: 

- Son günlerde Berlemon sokağı 

merkezine sarışın, çok güzel bir kadın 
geldi değil mi?. Mavi gözlü, uzu.n boy
lu, çok şık giyinen, fakat adi bir fo~işc 
gibi konuşan bir kadın .• 

- Matmazel Fon Haymlerden bah· . 
sediyorsunuz galiba?. 

Kont mırıldandı: 
- Demek şimdi bu adla dolaşıyor? 
- Asıl adı Haymler değil mi? • 
Kont haşin bir tc:ımla: 
- Hayır 1 dedi. Asıl adı değil .• 
Bu kaba haline hayret ettiğimi an· 

ladı, kendini toplayarak devam etti: 
- işte bu kadın da Brüksele Ceyms 

Nobodi meselesini tahkik için geldi. 
Çünkü Almanlar onun Brükselde oldu
ğundı:ın şüphe ediyorlar. Yani iki t'l· 
raflı tahkikat .. Eğer bu zatı tanıyorsa
nız kendisini derhal ikaz ediniz. Çün· 
kil gördüğünüz kadın fevkalade mahir
dir. 

Gülerek: 
- Vay canına! dedim .• Desenize ki 

Ceyms Nobodi büyük bir tehlike karşı 
srndal .• 

(Devamı oor) 
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dl,a~ata daic ...................... 
1enaKuz 

~ R~AŞLARIMDAN biri, bel-
d ki_zaafımı yüzüme vurup bun-
an. kendıne mevhum bir övünme pa

Yl çıkaracağı zannı ile, belki de ger· 
Çekten hayırhah oldı..ğu için beni daha 
aıkı bir düşünceye davet arzusu ile: 

di =-:- Bir gün söylediğin bir gün söyle
te gıne uymuyor, dedi. Mütemadiyen 

nakuz!ara düşüyorsun. Bu, neye var
~ak istediğini, t-.atta ne demek istedi
gı.nı bilmediğini gösterir. 

1 Sözlerimdeki, yazılarımdaki tenaku.z-
arı göster · · · .. mesım nca etmedim. Her ru1 ne söylediğimi hatırlamağa meı> 
Ur değil ya! Hatırhyamıyacağı için 

de hah tt·~· sc ıgı tenakuzları belki açık-
ça g·· t k os eremezdi; ben de insanı keneli 
endinden iğrendiren - yahut iğren

ditın . l"'--k esı <U;Jmgelen - kolay bir z.afer 
is~~annue olurdum . . lddiasııu derhal 

at edememesi haksız olduğuna deliJ 

~aYilamaz. O, benim yazılarımı okur
b~n °nlarda bir tenakuz bulunduğunu 
1
18~trniş; benim yazılarım onda böy

e l'.ıır intiba bırakmış ... Hasılı iddia
sını rıf· k kU una aşasızca kabul ettim; çün-
!ll.t' ne yalan söyliyeyin1? biraz da h~ 
hu tna gitti. Sözlerinde hiç bir tenakuz 

huıınıyan kimseleri pek sevmem : 

~ bir noktaya bakıyor, hayatın 
\> rçok safhalarına gözlerini kapıyor 
eya onları ·· • ı .\tk goremıyor ar demektir. 

adaşınıa dedim ki: 

ıc; Y-azrlarmıda ve sözlerimde tena
l'\ııxı \'arsa da ben onları f arketmiyo
dU .: mahsus yapmıyorum. Her gün 
ÇafundUğümü olduğu gibi yazmağa 
~·· :eıyorum. Daha doğrusu ne düı:ıün-
~uga . ~ 
~ nıu kendim anlamağa uğraşryo-
ll.i • ~azı fikirler, bazı hadiseler be
a}tj ~kıyor, onların bende uyandırdığı 
sen 

8 ert ara~ınyorum. Milaaade eder
d.a .. tenakuza inanmıyacağım, daha 
Ya ~su kıymet vermiyeceğim. Çünkü 
~larıında b""tU ~---1-·-' w ltıen b" • u n l.C.l.ll\Auz.&a.ra rag-

~ ır birlik, onlardan hiç olmazsa 
tl~ce Çok daha ehemmiyetli bir birlik 
unınası mukadderdir. Hepsi ben-

' ben· li ~ ım adesemden geçmiştir. Ken. 
~Jı.1.endime kurduğum, az çok sun1 b ir 

•·ı-ı~ d~il, ~ana. tabi olmıyan, değiııı
ilt esı benım elımde olmıyan bir bir· 

rırı~· Yazılarımda. sözlerimde niçin 
ba1t aranııyorsun da önce tenakuzlara 

'Yorum' 
~ . 

~İlir az~l~rımda, sö~erimde tenakuz .•• 
la 1 mısın ki, azizim, bu iddiada faz-

-.rar ed . 
ltab ersen benim koltuklarımı 

bu1~rtırsın? ÇünkU öyle tenakuzlar 
ler 0~nı ... benim yazılarımda çok şey. 
atta· "&ıın1ı gösterir. Ben ise bunun 

~ltı~~ ~~ni!_m. Fikir, bilgi dağarcığım 
~ıtılikt~Uktür; tenakuz bir nevi zen-

ır. 

''ii'il 
ltat 0Sofları hemen hiç bilmem. Fa-
filaa~ını §imdi hatırlıyamadığmı bir 
lter idd·heın de en büyüklerinden biri 
de 

0 
1anın hakikati ile beraber bir 

san~ aksindeki hakikati aramak, 
di~ltıi on~~rı terTı."ib etmek 18.zmı gel
beıtıiye Böyl~rmiş. Benden ''terk ib" 
Oınıak llıez.<3ın, çünkü filosof değilim. 
~l\'elir isterdim ama buna ne bilgim 

'-'aı-aın;y ne ~e zekam. Fakat terkibe 
l~l'le acagırnı bildiğim için hakikat-

l'neJe 
0~ların aksi hakikatleri görme

l'a)o,.. ' ıçırnde onların b' · · · h" sed' h •cıaın ır ızını ıs ı-

Bağdatl ı bir müessesenin gönderd ığ ı 

Bi·r mektup tarafından 
diriltilen sanat ! 

Unuttuğumliz bir sanayi şubemizin bu 
mektuptan sonra canlanmak 

JmhAnları hazırlandı 
Bağdaddan gelen bir mektup, 

memleketimizin yıllardan beri unu
tularak ölmeye yüz tutmuş bir sana
tını medana çıkarmış ve ona :reni biı 
hayat vermek lmkı\nlarınr hazırla

mıştır. 

Bundan bir müddet evvel Bnğdad
dan lsta.nbul ticaret odasına bir 
mektup gelmiştir. Bağdadın en bil • 
:rUk manifatura firmalarından biri 
tarafından yazılan bu mektuba ince 
bilrümcük gibi bir kumaş parçası da 
leffedllmlş bulunuyordu. Mektupta 
da bu kumaşın vaktiyle Suriye ve 
Mısırda olduğu gibi lraka da Anado
luda bir yerden gönderildiği, çok mu 
kavim , sıcağa karşı serin tutan, teri 
içen ve vücuda kat'l:ryen yapışmıyan 
bu kumaşrn sıcak memleketler hal
krnca pek beğenildiği, fakat umumt 
harptenberl sevklyat yapılmadığı ya.. 
zılarak eğer bu kumaştan el'an ya
pıhyorsa. derhal almasa hazır olduk
lıırr llAve olunuyordu. 

.M~ktupta bunların yapılışı hakkın

da da şu izahat veriln1ektodir: "Ken
dir dünyanın en mukavim nebatıdır. 
Koca transatlantikleri durduran ha
latlar bunun elyafından yapıldığı gi-

• bi bu yumuşacık kumaş da onun el. 
yafmdnn yapılır. Yalnız kumaşta 

kullanılan en ince elyaftır. Bunları 

evvel<\ döğ·f>r, sonra yumuşatır ve ku
maş dokuruz. Sodalı ve sabunlu su
da uzun müdd('t duran bu sarı ve 
kirli renkli kıımaş sonra yirmi gtin 
deri! boyunda Ç:lktllar üzerine serile
rek üzerine mütemadiyen kovalarla 
su atıltr. Kendir su yedikço be:.rnzla
şır ve mukavemeti de o nispette ar-
tar ... ,. 

Ticaret odast Bağdatta.ki firmaya 
sipariş aınabileceğlni bildirmiştir. 

Bu sırada d3hilt firmalar da. mesele 
ne al~kadar olarak aynl kumaştan 
İstanbul ve memleketin diğer yerle
ri için getirtmek üzere Rize ile tema
sa glrlşmlşlerdtr. 

Haliçte 
Bir sandal devr ildi 
Bu sabah Haliçte bir sandal kazası 

olmuştur. Kasımpaşada Mektep soka. 

ğmda Hüdaverdi apartımarunda. otu. 
ran Cibali tütün ame!esinden 16 ya -

şmda Şazimend, kardeşi 19 yaşında 

Cahide ile Durmuş, Raif, Arif isminde 

üç erkek sa.at yedi buçukta. Kasnnpa

şa vapur iskelesinden Alinin 3198 nu

maralı sandalına binmişlerdir. 

Sandal Cibali vapur iskelesinin ya

nındaki küçük tahta iskeleye yanaş • 

mak üzereyken Haliç \•apurunun per. 

vanesinin husule getirdiği dalgalardan 
denilmiş, içindekiler denize düşmilş. 
terdir. 

Etraftaki sandalcılar yetiEmiş, hep
sini deni7..den çıkarmışlardır. Şa:ıiment 

çok su yuttuğundan denizden baygın 

bir halde çıkarılmış. otomobille Hase

ki ha!"tanesine kaldırılmıştır. 

Araba kazası 
Arabacı Muzafferin idaresindeki 

çift beygirli araba, dün akşam Aksa· 

rayda Horhor caddesinden geçerken 

beygirler ürkmüş, aşağı doğru ko • 

ı;;arken, 21 numaralı evin duvarına 

çarpmışlardır. Beygirler, yaralanmı~, 
evin duvarı ha.'3ara uğramıştır. 

Bu mektubu alan ticaret odasında 
evveIA. kumaşın neden yapıldığı me
rakı muctb olmuş, pamuktan yapıl
mış olduğunu söyltyenler olduğu gi
bi, k eten olduğunu Heri silNnler de 
bulunmuştur. Fakat nihayet piyasa
da kumaşı tanıyan biri çıkmış, bu
nun Rize taraflarında gemi halatla
rının lmallnde kullanılan k endirden 
yapıldğını söylemiştir. 

Et fi.gafları indirilirken 

Karın kasaplara 
lialmaması 18zım ! 

Rengi sapsarı ve cok sert olan ken 
dirden böyle bembeyaz ve yumuşak 
kumaş yapılamryacağt muhakkak 
görUlmokle b<!rabe r k<'yfiyet bir de
fa da Rlzeden soru lmuştur. Rizeden 
gelen cevapta, filllakika bu kumaş.. 
larm orada kendir<len yapıldığı, ev
velce TUrkiyenin '•nr tarafına gönde
rllir ve mUhimcC' ı !• rncat yapılırken, 

şimdi yalnız ora halkının giydiği, 

metrosunun da 15 kuruş olduğu ya-ı 
zılmaktadtr. 

• 
Aksu vapurunda 

avarya olan eşya 
Sinop limanı yakınmda Ak liman ö

nünde oturan, şimdi yüzdürülüp tamir 
edilmekte bulunan deniz yolları ida • 
resinin Aksu vapurunun Karadeniz 
iskelelerine götürmekte olduğu yük -
lerin 2000 parçası Tarı vapuru tara
fmdan alınmıştı. Tarı limanımıza gel
mekte olduğundan buraya. gelen bu 
yükleri yarın vapur Karadenizc hare
ket ederek ait olduğu limana götüre
cektir. Mallar acentalar tarafından 

sahiplerine teslim edilirken, ta.bil a
varya bedelinin mukabili olarak bir 
depozito alınacaktır. Bunlar hiç ıslan· 
mamış eşyadır. Islanmış olan eşyanın 
hemen hepsini, bir numaralı anbarı 

dolduran otlar teşkil etmektedir. 

Mezbahada etlerin damgalan-
ması şekli bu sebeple 

değiştir ilecek 
Et fiatlarmda marttan itibaren ya

pılacak tenLiliıtın tatbik şeklini tes. 
bit edecek ve sonra kontrolunu yapa· 
cak komisyon ikinci toplantısınt yap
mıştır. 

Aldığımız malumata göre, komisyon 
bir müşkül karşısında bulunmakta -
dır. 1 Mart tarihinden itibaren et fi. 
atları şimdiki değil, Ankarada Başve
kil Celal Bayarın reisliği altında. yapı
lan içtimada tstanbulda et fiatlarınm 
kiloda on kuruş ucuzlatılmasına karar 
verildiği 10 sonkanun tarihinde !s -
tanbuldaki perakende et fiatlarma na 
zaran ucuzlatılacaktır. O günkü fiat
lar belediyece tesbit edilmiş bulun -
maktadır. Yalnız bir mü§kül kendini 
göstermektedir. Dağlıçl:ı. Kızıl Kara
manın, Karamanla Kıvırc!ğln fiatı bir 
olmadığı gibi, öküzle mandanın. dana 
ile malağın fiatları da bir değildir. 

Kuzu ile oğlak biribirinden büsbütün 
ayn şeydir. Fakat eskiden İstanbul 
mezbahasında kesilmiş hayvanların 

üzerine bunların cinsini gösteren dam
galar vurulduğu halde, bun.dan dört 
sene evvel bu usul kaldınlmtş. hay • 

vanların üzerine sadece "İstanbul be
lediyesi Karaağaç mezbahası., damga. 

sı vurulmaya başlanmıştır. Bu suret
le hayvanların cinsini saklamak hu -

susuna sanki belediye de iştirak et -
mektedir. Vakıa koyunun ve öküzle 

dananın üzerine mavi, keçi ve oğlak 

ve mandanın üzerine de kırmızı dam· 
gn vurulmaktadır. Fakat bunu halk 

bilmediği gibi. hayvanı meharetle par
çalıyan kasaplar bu damgayı ortadan 
yok ctmekteı.lirler. 

Şimdi komisyon yeni tenzilatı yapar 
ken tabii fiatlar gene bir nispet dahi

linde inmi~ olacak, mesela Dağlıç fia
tı diğez k '>yun etlerine nazaran bir 

miktar yiiksek kalacaktır. Bu defa ka
saplnr tnbiatiyle bütün koyun etleri

ni dağhc; namı altında halka satacak
lardır. Bu takdirde et fiatlarının indi-

rilmesinden matlup netice de ortada 

kaybolacaktır. İ§te bundan dolayı mez 
bahada kesil<'cck hayvanların üzerine 

cinsini gösteren damgalnr vurulması 

lüzumlu görülmektedir. 

----•awa_...._._. _ _...--..zas.-.._zas_...._ • ._._.-..._. _ _. __ ._ 

KURUN' da 

M ihverlerdeki 
iğrilik 

HASAN Kamrauı "Günlerin peşinden,. 
sütununda son Almanya - Avusturya 

anla~ma&ından ııı fıkrayı rıkarmı,tır: 

"Son Avusturya vaziyeti BerJin - Roma 
mihverinin dilmdüz bir mihver değil, 

iğri büğrü bir mihver olduğunu gostcrdi. 
Almanya A\'Usturyn ile resmen değilse de 
Avusturyanın Nazi partisi ile birleşti. Bir 
kaç yıl evvel bundnn çok elıemmlydsiz 

anschluss ihtimalleri kar~ısında Br('ner 
geçidine asker yığan ltatyan nnşnkili 
Musolini bu defa hiç ses çıkarmadı: Çün
J.:ü Alınanyaya dayanarak İngilt('re ve 
.Fransa ile çatışmıs olduğundan bu defo. 
arka tarafa fazla y~slanncak olur-n galiba 
sırtüslü düşmekten korktu! 

Almanya ile İtalya arasında vaziyet böy 
le olduğu ~lbi Alm:ınyanın da Japonya ile 
anlnşrnasınrla çatışan noktalar nırdır. Me
sela geçen FıÜn Japon parlamentosunda 
şöyle bir hadise olmuştur: Bir Japon me
busu Hariciye Nazın Hirolııya sordu: 

- Alınanlar niçin htı.til 'Mnncukoyu tas
dik etmediler'! 

Hirota sıkıldı ve §U ce\"abı ,.~rdi. 
- Bitler talldik etmek niyetindedir. Fa

kat memleketin dahili ahvalini şimdi böy .. 
le bir tasdik muamelesine müsait göremi
yor!,, 

Halbuki Japonya ile müttefik olnn Al
manyanın bu devlete karşı müsait olmı
yan vaziyeti yalnız Mançukuyu tasdik et-
memekten ibaret de~lldlr. Japonyanın 

harp ettiği Çin ordularında muallim ola
rnk bulunan zahitler hep Alman ordusun
dan gelmiştir. Ye Çinliler bu ~ahitlerin 

hizmetlerinden büyük memnuniyetle bah
ı1etmektedirl d 

CUMHURiYET' de 

ldarei maslahat 

AL~IA.\TA - "Avusturya a11laşmast111 A
bidin Daver de Almanyanın bir mu

va{fakiueti olar.ak not ediuor: Alman si
yaseti, inf iltration tabiye&i takip etmrktc
dir. Bu tabiye, bir düşman mev:ii11i bıiyük 
birliklerle ve ~iddetle hücum edercl; de-
ğil, küçiik birlikler ve münf eril avcılarla 
dclela ır:arak rıe sü:ülerek zaplclnıeklir. 
Abidin Daver, ua.:ısma ,lSı;fe dtııam cdi-
11or; 

"Almnnya, Ve~ay muahedesinin im:ı:n
sındanberi politika Alemini "Anschlu~s,, 
adıyla işgal edegelen Avusturynnın ilhakı 
işini silahlı ,.e gürülliilü bir müdahale He 
değil, A\'U'iluryn kabinesine nas:ron?ıl -
sosyalist n:ı:ı:ırlar sokmak surelile halletti. 

Avusturya, resmen v~ zahiren müsıo

kildir nma hakikatte filen Alm:ınyanın 
idaresine geçmiştir. Çünkü, gittikçe sn)'lla 
rı nrlacak ol:ın n:ıs:ronal • sosyalist nazır
lar, A\'ust11ryay1, Alınanyanın arzusuna« 
eski bir tabirle dilhahına - uysun bir şe
kllrte idare edeceklerdir ve günün birin
di! bu fili ilhak, re!>mileşivercceklir. Ni~ 
tekim dnh:ı şimdiden A,·usturya Dahiliye 
Nazırı Hitlerle f{örüşerck Uizımgelen emir
leri 3lmı~hr. 

Almanya, ~ittikçe artan askeri kuV\'eti
ne dayanarak böyle mahirane fonnüllcrle 
lıülfitn ga:yetcrinc ,·:ırmaktadır. Rhin n('h· 
rinin gnyriaskerl mıntaknfarı da, sünün 
hirlndc, {1;cnıbolik 'şgal) formülü saye
sinde Alm:ın kuv\'etlerile dolmnmış mıy
dı? 

,\lmanl·anın, Avusturyay:ı te,·cih edilen 
bu :reni hıımJcsi karşısında büyük demok
rasiler ne yapıyorlar? Onlar, mutadlon 
üzere "idarei maslahat,. sly:ıseli takip et
mektedirler. 

Sultan Hamit devrini idri'ık eden.l~rinıiz, 
bu idarei maslahat polilik:ısını pek iyi bi
lirler. Pndişah, Avrupa de,·lelleri karşısın
da, hiçbir zaman lecellüt göstermez, idarei 
maslahatla meseleyi halle çalışırdı; fakat 

~'lll 0 hisleri öldürmeğe çalışmam 
~a t geıınez yaı A . . ta b" l" V• 

.. ...._._--... ~----.. ·-.--------------------~ 
.,__,. __________ .. , _______ _______ nt'licı;de. 'daimn Anupa devletlerinin dc-

,\lmnnynya ısmarlanmış olan gemileri- eliği olur<lu. Sultan Hamid, idarei masla· 
n iki . zızım, m ır ıgı, 

~ terkı:d hakikatin Ustünde, onla-
1'<ia11 lst 1 

olan birliği ancak filosof
~1\Calt " ernek hakkımızdır. Tenakuz 

~i!' kt.ısu;8bt~nıe'' sahibi filosoflarda 
1~e ' ır a'"bd B"zl d d ~·1 tde b·ı· .J• ır. ı er e egı ... 

tlıaıı1 b" 1 
akfs hiç tenakuz bulunma-

~t'cliği ~~rl~~sur?ur: çünkü filosofun 
~lde bizj 

1 bır genişlik gösterdiği 
~ ~ aıaca ... rn kendimize başlangıç ola-

181%·. gırnız bil'lik. darlığın ta ken-

Nurullah AT AÇ 

lleJe r1 1 
dl Ye emJrlerinl 

~ hurıı1 .. :.~enıeyenler 
-~ !~Çlar1~d te l8 kişi muhtelif be!edi.

1 
dı->~~ 't-·~ dolayı cezalandırılmış 
""l (IQ ---'-··-. -.. b -- . .. · ·-·-'--..ı-- --"-'Q~ "~l?ı · ·-........................... JV-

ı~ .. h:l.{lldan bab~ kiiçü.k çocuklar, ol
~ı~ ~ arı Ve analan da yaka. 

tttahk~m klarını dilendirdikleri i · 
eye Verilrni~lerdir. 

t ÇERDE: 
• PREXS Nikolanın ölümü münasebel i

le Cumhur başkanı Alnlürkle Yugoslav na· 
ibi Prens Pnul ar:ıo;ındıı lrlflraflıır lc!ati 
edilmiştir. 

• KO'.';YAD \ dün orgcnrral İzzettin Ca· 
Jışlar lararındıın Topçu al:ıyın:ı Al:ıtiirk a
dına 1;anc:ık verilmiştir. 

• TOPRAK B.\ YR.\~U hu sene de 21 
martta kulhılanat'aktır. B:ı) ram ~iinii bii· 
tün köyleı·de ınerasiııı \'e ıezahürat yapıla· 
caktır. 

• C'nh-ersite lıılebeleri nıl,,n rakir olanla· 
ra, Cniv('rsitr t arafından bıı.;;tırılmtJ ol:ın 
kitııplar parasız Yrrilcceldir. 

• SULT.\X.\H:\IET ikinci sulh ceza ınah
kemMinıle haftalardır <le\'am eden bir hin 
rti çalma nıes.•lc'\ine ait olan cluruşmn so
na ermiş, ortncla clrtail olmadı~ı için maz· 
nunlar hC'raet etmişlerdir. 

• ADLiYE \·EJ.~ALETt htanhtıl hapisha· 
nesindeki mııhkıimların nakli için ('mir 

kirdağ hapishanelerine nakledi1ecekler
dlr. 

• KARAMAN'da Ömer himli bir köylil
nün ş:ırbon h:ıslalı~ı yüzünden ölmesi üze
rine Karapınar mınlakasında ihtiyati ted· 

birler alınmış Ye hnyTan ihrn~ı menohın

muştur. 

• nn.r; \TII._.,. 1 '""' Kf T1'RK1.ER hak· 
kıncla Rulı:nr hükümC'lile hükümetimiz a
r:ısıııcl:ı ıniizakerrl.?r başlamıştır. 

• l\l:ıdenl sanayi işl<'rile uğraşan De-
mirci, ıorn:ırı, tewiy('ri, makineci, lıa-

kıreı, dökmt'r.İ. moliir t:ıınirr.isi. kaynakçı, 
nikelıijcı ve riiğer maılrn işlerila uğraşan· 
lnr bir cemi yel kurmuşl:ırrlır. ,\ zal:ırın 
adedi şimdilik rıoo dür. 

• 1Ş NlZA!\ l~A!\lELERt ile uğraşnn ko
misyon i~çi ('mni~eli V(' işçi sai'.(lıı:\ını ko
rııy:ıcak niznmn:ınıeyi bitirmek üzeredir. 
Xiznmn:ınıe hugünlcnl.• Devi('! Şiır:ısına 

\·erikceklir. 
• STVASTA kurulnc.ık olan çimento 

fabrikasının makine abamı Almnny:ıya 

l'!fpa.ri~ edilmi~tir. Fabrika senede 90.000 
ton çimento istihsal edebilecektir. 

• TeRKOFtS leşkitMının ~farsil:ra, Hay 
fa çe Bt>yruttaki ajanhkları @örülen ° lüzum 
iizr.rinn lfı/h"rdilmiştir. 

• DE~IZ'ı'OLLARI idaresi tarafından 

mizden birincisi 18 mıırlla Kil limnnınclıı hıılla az çok zevahiri kurtarırdı. 
testim nltnacak ve IC'crülıelcrclcn sonra 
15 nisanda liın:ınımıza Fıl'lirikccktir. 

• G('MHt'l\I.TmD.E salıip~iz ot:ın inhl-
sar eşyası nncnk lınric,• gönderilmek üze
re snlı lacak vc müşteri çıkmaz"a imha e
ctilcccklir. 

• ŞfHKETl HA YRİ\'E'nin 93i senesi 
iı;inıle t:ışıılığı yolcu miktarı 936 senesin· 
den yarım milyon f:ızlaılır. 

•ıs l\AXl 'KlT ny<l:ı 30 liraya kadar pn
rn knr~n:m i~cilerin maaşlnrının haciz e
rliknıh·cceğini lımirciir. Bazı y,•rler<le hu
nun tnthik ctlilmecliğl göriilcliiğiinclen '.\in
liye Yekalcti ntiıktırl:ırl:ırın nnzarı dikkati
ni Ç('knıiştir. 

• l\Iilli sanayi hirliği hıı sene içinde, İs· 
tanhul sana) icilcrinin Ankıırad:ıki işlerini 
takip ettirmek üzere bir 11janlık tesisine 
karar ,.('rmiştir. Bıı njanlık için tetkikler 
:rapılınakt3dır. 

• GEÇEN bir lınrta içinde gümrük mu
hafaza teşkil1'!tı, yü:!: dol:t:: hç:ıkçı, iklbin 
doksan bir kilo gümriik kaçağı, ellibir ki
lo inhio;ar kaçağı, ilört bin yedi yüz yetmiş 
iki rlerter sigara kağıdı, iki yüz yetmiş iki 
Türk lirası, elli ziynet altını, iki tüfek, 
bir tabanca. y:irmi sekiz m<!rml ile beş ka-

Almıınrnnın karşısında, büyiik demok -
rasil('ri n, gene, Sultan Hıımid\·art bir id:ı 

rei m:ı.sl:ıh3t politiknsı takip ederek işi 
tallıya b:ığlıyacakları anlıışılıyor.,, 

Üniversitede 
şlrOrjl kliniği 

Üniversite rektörlüğü §imdiye ka
dar üniversitemizin mahrum bulundu
ğu şirürji kliniği için bir bina yaptırıl

masına karar vermiştir. Bu bina. için 
Cerrahpaşa hastanesi yanında bir ar. 
sa bulunmuştur. Yeni kliniğin 330.000 
liraya çıkacağı hesap edilmiştir. 

çakı:ı hayvanı ele ııeçirmişlir. 
• lzmir limanı işletme5İ idn Almanya. 

da inşa edilen ({emilerden Efes gemisi 17 
şnb;;tta Eremende mUTaffr.kiyot!e denir .. 
indirilmiştir. 

• lzmirde verem mücadelc_.. ccmiyctinin 
senelik konRresi dün aktedilmiştir. Bu kon 
grede birçok faydalı kararlar verilmiş ve 
yeni idare heyeti seçimi yapılmıştır. 



.. 
Japonya 
Çine taze 

kuvvet 
gönderiyor 

Mtlblm kumandanlar
dan biri değlştlrJ idi 
Şanghay, 19 (A.A.) - General Ha

tanın general Mataui'nin yerine tayin 
edildiği burada teyid eıd:lme~edir. 

• • • 
Londra 19 (Hususi) - Japon ve 

Çin kaynaklarından ıelen haberler y<.tl 
ru:ı harp vaıiyetine inhisar etmektedir. 
Haddi zatinde barbten gayri telakki e
allmemeai linmgelen iki mühim hldi
aeye 'de ipret edilmektedir. Bunlardan 
biri Japonyarun hazırladığı milli sefer 
berlik kanun U.yıhuınm kabinenin fev 

kalAde bir içtimamda bazı tadiJAtla ~
bul edilmif bulunması ve·bunun bugün 
diyet meclisine sevkedilecelç olmuıdır. 

!kincisi de Japon deniz kuvvetleri

nin Kovangçeudaki Frzınsız topragiyle 
Hong-Konı arasında çalııan bir fran
su gemisinin 13 ıubatta Ladrone ada 
• yalmılannda tevkif edilerek Peska
dorea adalan limanına götürülmüt ol· 
maaıdır. Japonlar gemi vesikalarının yo 
!unda olmachpnı aöylemiıler. Fransız 
büyük elçisiyle, frarıau deniz makam· 
lan geminin Fransız olduğunu ve ka
yıdw, prtaıs derhal serbest bırakıl
maauıı istemitleıidir. Bundan batlr,a 
Framular hl~ bir yabancı deniz kuv
wtlerinin Fr.ansız vapurlannm aeyrü 
1eferine mildabale bakla tanımadıkla
ımı bildirmiflerdir. 

Harp .uiyetine gelince: 
Japon imparatorluk umumi karargl 

hı, Çinde bulunan Japon ukerleri yeri
ne yeni kuvvetler göndcrmiye bqlamıı· 
tir. Yeni kuvvetler eskileriyle deği1-
tirilece~erdir. Bunlarm nereye ıanke
l:lildlği bilinmemektedir, 

Telgraflar, Japonlann iki tehri zab -
tettiklerinl bunlardan blrlnln Fen· 
Yang, diğerinbs 8fnalınc oldufu lılSy
lenmektedlr. 

Çin kaynaklmndan ıeıea bir habe
re göre de Çin latalan Feng Chou iati
h:n~tinde ilerllycn Japon kuvvetlerini 
inbizama uğratmıtlardır4 

Çin hüktlmed ukert tayyarelerinin 
yarıamı Sovyetlerden, yansmı da AT• 
rup1 devletlerinden Ye Ameribdan 
td:hıırik ederelı.ı 500 e sıbrmak ilzer~ 
dir. 

Han Kow tchri Uzerinde bir cevelhı 

Sovyet 
gene 

diplomatı 
kayboldu DJŞARDAı 

• Alman mOstemleke oftd bafbJll 
neral Von Epp, mareşal Balbo 11• 
Federroninln daveti Ozerine, m 

.... Ba~taratı ı incide 

larl\k yabancı memleketlere hareket 
eylıramı, olduğu tespit edilmiş tel!k
kl ntmektedir. Bu keyfiyet, Buten
korun Romanya hariciye nezaretine 
Bu,\apeşteden gönderdiği mektupla 
da mUeyyet bulunmaktadır.,. 

Pu beyanata cevaben, Lltvlnof, 
Porescudaıı aşağıdaki beyanatını 
Roroanya bUkQmetlne btldlrmesinl 
rica etmiştir: 

.. .._ Butenkonun mektubunun Ro
manya hariciye nezareü tarafından 
alınmasından evvel, daha ilk dakika 
!ardan itibaren Romanya gazeteleri 
ve Faşist memleketler matbuatı ta· 
rafından Butenkonun kendi lhttya-
rlle hareket etmiş olduğu hususunda 
çıkarılan şayialara inanmıyoruz. 

Butenkonun hariciye nezaretine 
yazdığı mektup sahte değil de biz
zat Butenko tarafından yazılmış da· 
hl olsa, biz bu dakikaya kadar Bu· 
tenkonun kendisini kaçıranların e
linde bulunduğundan, bunların teh
dit ve battA. İşkence ile kendisine 
bu mektubu yazdırmış olduğundan 
ve mektubun da bllAhare caniler ta-
rafından Budapeı,teye ve oradan da 
BUkreşe gönderildiğinden ottphe et-
miyoruz. Bir İtalyan gazetesinin 
sözde Butenkonun bazı beyanatını 
ve bir makalesini neşrettiği, hattA 
Butenkonun Romada bulundulu ve 
herhangi bir beyanatta bulunmak U
zere yabancı memleketler gazeteci· 
lerlni davet eylediği haber veriliyor. 
Eğer bu doğru ·ıse, gene kattyyen 
şüphemiz yoktur ki Butenko, bu be. 
yanat ile bu makaleleri yazmaia 
mecbur edllıniş, Butenkonun evrakı 
kendlılnl kaçıranlar tarafından her· 
hangt bir beyaz Rusa verilmiş ve bu 
be7az Ruı da kendisini Romada Bu 
teııko olarak tanıtmıştır. Bu beyaz 
Ruı, bittabi Faşist makamlarının 

şahsan tanıyanların karşısına çık

madıkça, kendisinin, eğer öldür!il
nıemlşsc btllA. kendisini kaçıranların 
elinde ve Romanyada bulunmakta 
olduğu hakkındaki kanantlmlzl hiç
bir şey değiştiremez. 

Sovyet hükumeti. bu !lebebten do
layı, Bükreş elçlliğintn 10 şubat ta
rlhll notasmdakl bütün taleplerini 

ispanya yolunda 

Bir Alman 

tam olarak muhafaza etmekte ve bu işlcrJnJ tttkik için Romaya ve T 
taleplerin tam olarak ts'afı üzerinde gtdeceklir. 
ısrar eylemektedir... • DehşeUl bir kaıurp, Amerlkada 

Lftvfnof, ayni zamanda hAdis olan bir petrol sanayi merkezi olan Rod 
vaziyetin clddı mahiyeti sobeblle, bllyük tahribat yapmıştır. Şehrin 
Sovyetler birliğinin Prag bUyUk elçi· bir kısmı harap olmu,tur. 10 ali ., 
si Aleksandrovsldnln tahkikatı ta,.. kadar yaralı Tardır. Cesetlerin 
kip eylemek ve lUzumu takdirinde tanınmıyacak dereeeda parçalaDJlllf 
bu mesele etrafında Romanya. bUk6- halde bulunmuştur. 
metl ile görüşmelerde bulunmak n. • Filistlnden bfidlrfldııtae ,are ıtlf 
zere Bükreşe gönderilmiş olduğun· Fillstlne 9855 muhacir &elmilt 29.000 
dan Romanya hUkömetlnl haberdar tar arazi satılmış, 194 kiti mtıadesn 
eylemesini do Popescudarı rica et. 6lm0şt0r. 
mlştfr. • Leh Pilot OffionJd, 16 beni~ 

k ,. t • moU>rle mllcc1hhu bir plln6rle •680 85 eri ayyareSI Roman yada bU ktlme· re:ve yijkseımet sunuıe bu nen P 
t f 1 k a 1 için dQnya rekorunu kırmııtır. içinde Uniformalı n yen ar r arı • LObnan parlAmentosunda, btıtçe 
Bilkreş, 18 (A. A.) - Asayi§ln edilirken hatipler bllk6meliD eko 

beş A 1 m an var idam esi hakkındaki 1tanwıı kayıtlar, pomıkasını tenkıd eımıııerdtr. 
Llzbon, 18 (A.A.) - Oscnlo gaze- dün neşredilen bir emirname ile tak- • Fillstlnin birçok mıntakal:ınnda 

teslnln yazdığına göre Uç motörlil viye edilmi~ir. leyin sezme yasak edilmiştir. Deınl 
bir Alman tayyaresi, Tudeladan ge- . .. . . _ nun ıtmal bölgesinde yOzJeree 
ıerek Sevillaya giderken sis yüzün· Bu emırname hukümlerıne gore, giz. kiti tevkif olunmu,tur. Urdlln hada 
den Vendaııa inmiştir. Bir mitralyöz li mahiyette her tilrlü .siyul tegek- husus! ihtiyat tedbirleri alınmlflU'• 
Je milsellAh olan bu tayyarede Unl- küller memnudur. Sokaklarda aakerl • Yusoslavya mllnakalAt nazın 
formalı beş Alman bulunuyordu. nizamla geçit resimleri yapılmıyacak- Spaha, iki hafta kalmak llztre ~ 
Bunlar bugün SevlllAya hareket et- tır. Si ast to lantılara sahne olacak gitmiıUr. Nazır ftalyada mOa ~ 
mek fikrindedirler. Y P • bilhassa motllrlettlrllme işlerini te 
Tecavüze uğrayan gemi oteller, lokantalar, kahveler ve diğer decek tcabında Taton'" otomotrl• 

Marsllya, 18 (A.A.) _ Marsllya buna bem.er umumt yerler dahiliye ıı& yaası icln mllzakerelerde butunacakbf• 
Mendirek telsiz istasyonu Elmansur zareti vasıtasile kapatılabilecektir. Me • fmam Yaybanın OçOactı oJlu 

dOn akşam Parlse selmlf ve resmen 
vapurundan aşağıdaki haberi almış· murlann siyasetle uğraşması kat'iy • lanmııtır. Emtr HOseyln Fransıs h 
tır.: yen memnudur, aksi takdirde derhal tinin misafiri olarak uldı: ,on 

"Saat 12,18 de 42 derece 11 dakl- azledileceklercllr. 
kaarzı~m~ideveUçde~ce35d~ ~~~~~~~~~~~~~~~'-~-·~~~~~~~~~~~ 
kika tulU şimali de bulunuyoruz. Bir •••••••• HER AKŞAM 
obüs geminin sancak tarafının ileri-

sine doğru 150 metrelik bir mesafe- ÇAGLAYAN' da ye dUşmUştUr. Bir İspanyol filosu 
tarafından takip edilmekteyiz. 

ge~r!:~~:~.~~rUnUşe göre arkadan Şes.:~.;:.. A M i R A C E M A L ve 
Yoluna devam ediyor 1 

Marsllya: 18 (A.A.) - Bugün Bar· Z E V N E B E L S U D A N 
selona ile Majurka arasında arı.at tarafından yeni daaalar Ye ,..ai prlalar. A-rnoa: 
12,18 de bir İspanyol gemisinin te- LJ A L L A k _ı 1 
cavUzUne uğrıyan Mansur vapuru M ve ar aaaşıarı 
bll!hare Cczair istlkameti11de yolu-

kendtılnl ele vermlyeceğlnden emin na devam ettiğini telsizle bildlrlmş-
dt~ Ü~ 

Batenko ili!' bir memlekette :ten- Franko da mtlteeulrmit 1 
dtabıl.a&llı•amtdlll• .,. ken~ ,. Lo d 18 A A ) - H b 

yapmıya teıebbU. eden bet Japon tay
yareai 30 Çin avcı tayyareaiyle muba· 

rebeye tutupak mecburiyetinde kal· 
mqtır. Bu ha.a harbi baklanda tafıi· 

Jlt mevcut delildir• Yalnu Japon tay
yarelerinf'n bombalan tayyare meyda • 

nma dtıpnnpe de hiç bir hasar yapma· 

llUfbr ' 

n ra, . . . ava. om· 
bardımanları hakkındaki 1ngtıl.z 
notasına Franko bUkflmetl tarafın
dan verilen cevap hariciye bakanlı
fına gelmiştir. 

General Franco, bu notada, insan 
zayiatı hakkında teessürlerini bil· 
dlrmekte ve Franko bUkflmetl ma
kamlarının tnsant mUI!hazaları ta
mamen gözönllnde bulundurdukla
nnı ve İngiliz teklifini ehemmiyetle 
kaydettiklerini llAve etmektedir. 

r h!:1ta SAKARYA sineması••• 
• • MIREILLE BALLIM TiNO ROSSı' nın VIVJANE aoMANCS 

MICHEL SIMOff 
ile beraber büyük bir muvaffakıyetle tıemli1 ettilde.d 

YAKAN BU SELEFi 
Filmi ldeta bir zafer kazanıyor. Bu bir ftim delil-. bir harfkac1u'..c 
Dikkat: Bu film batka hiç Beyollu tlnem1amda 18sterilm1yecekdt• 

Silah imalattnı Fransa 
tesrie lüzum görüyor 

Bununla beraber, vesikada yapıcı - Suvareler için yerlerinizi enelden aldmıus .. Tel. 41341. 
teklifler yoktur . 

• I .... _ ... _. ............. , ...... ._ .............. .,.,, 

CHARLES 
BOYER 

Tarafından 

yaratılan BORA Paris, 19 (Bavaa ajansı) - BugilD 
Bqvekll Chautempe'm riayeti altm. 
C!& ve devlet DUll"lan Froesard ve 
Bcmnet ile maliye, ~iye, bahriye ve 
bava nazırlarmm f§tfraktle mUhlm 
bir toplantı yapılmı§tır. 

Nuırlar, )ıarb levazmıı imalltı m&-

seleainl tam bir tetkike tlbi tutmll§ -

1ar ve bu Jma!Atm tesrii çarelerini der· 

pi§ eylemiılerdlr. Nazırlar milli ı:ıUda· 
faa nezaretinin emrine verilmesi müm
Jriln olan yeni vurta.ıan da kara.rlq. 

tırmıılardır. 

Mısırda kanlı bir toplantı 

Polisle çarpışmada 
40 kişi yaralandı 

tskcnderiye, 18 (A.A. )-Rayter bil-
4!iriyor: 

Yetil gömleklilerin iiç saat kadar aU
ten bir toplantısı ehemmiyetli kavıa
Jara sebep olmuı ve 40 kiti yaralanmt§· 

tır. 

Bunlar ıraunda bir kaç kadın ve bir ı 
kaç ta Avrupalı vardır. 300 den ftl:la 
kimse Nabaa Pata lehinlde baparak 1 
toplantının yapıldıiı yeri i11ale teıeb
büa etmiıtir. 

Kuvvetli polis mUfrueleri tuahürat
çılan da aoı>- ile dafıtmıya muvaffak 
olabilmiıtir. Bir çok sokak feneri, tram
vay, otobill ve vitrin lıua:a utraınıı
tır . 

Muhalif gazeteler hükOmeti intihap 
dairelerinde tezviratta bulunmakla it
hiWm ve tiddetle hücum ediyorlar. 

MELEK 
llAve olarak 

sinemasında 
ISTANBUL 

devam ediyor 
SENFONiSi 

HATAY içkili Lokanta ve 
Birahanesi 

BEYOCLUNDA, iSTiKLAL CADDESi, 1 P E K SINEMASI KARŞISINDA Bii7üi 
fedakarlıklarla tetkiline munffak olclaiumuz :r61aek SAZ HEYETiMiZ 

Solist Bayan A.gnlhagat lnclser - Beıtek~ı Blmen Şıd 
Keman: NUBAR TOKYAY 

Kemençe: ALEKO 
Piyanist: YORGO 
Klanıet: ŞEREF 1 

·~ okuıaculuı 
btabal racl7oea ~ 
MAHMURE HANDAN. 
1.-W raQ.a utiatıma._ı 

Cümbüt ve bestekar: ŞOKRAN • 1 
KUÇOK NEZiHE. 

l:Z.:vJIRLt ZEKi DUYGULU Y..ı Wr ,.lclm: HAYRiYE 
Erkek okujucular: HAMiT DIKSES ve MUSTAFA ÇACLAR • ZENGiN BiR ıiii/fJ 

( B~stek8r Tamburi Selô.haddin PJNA[J 
Fiatlar azami derecede ehvendir. idare t\tüdürii Saı.k Londra " Panonma hüçel9f tefi: NURl'clif• 

senenin en güzel - En eQlenceli 'fllml 

1 -Ali Baha Hindistanda 
TORKÇE SCZLD ve MUSiKiLi 

2. ıstanbul Senfonisi 
ı P E K sinemasında muazzam bir muvaffaklyetle srlsterfllyor 



Lağımın 
~1N TAR1Hl TEFRİKASI: 1 vazan: borusu 

A. Cim 
~bdOlhamıt, meşrutiyeti kafak geçer m İ ? 
• gönaııerden koparıp atma 

için pDan kuruyordu Ortaköyde 
~anıı tarihinin tanzimattan eon- de bulunan İttihat ve Terakkiyi de insan öyle 
"'1 lafhaamın kanlı yapraklarından dağıtmaya sebeb olurlardı .. 
~31 Mart vakasıdır. Asker, halüeye, peygamber vekili manzaralarla 
~ t ve Terakkinin tefekkWU. diye t&nıcbğı padipha. merbutiyetini 

;t ..ı:mhı:::~ ·=t; mı;::r:.:;::1::1rı bu nokta u... - karşllaşıyor ki f. 
~ feragat, yahut (Hürriyet) in rinde fazla durmaya aevketmlgti. E- Aylarca evvel, ıene bu ıütunlarda 
tll1ı..-- tercihe mecbur bırakılan Ah- vet, ordunun kumanda kıamı, yani za- Orta.köyün bitme.z tükenmez dertlerin· 
~d çok sevdiği imparatorluk bitler İttihat ve Terakkiye bağlıydı • den bahaetmiıtim. 
~inden aynlmağa bir türlü ra- 1ar ve fakat, etrad, henüz Osmanlı Aradan uzun uman eeçti, belediye 
~··o buhranlı devreyi atlat. t&htma an'anevt merbutiyetini, lsml- bu zavallı semte tek bir kaıma bile vur
~ n .. ~ yine bildiği gibi it gör- ni doğru dUrilat aöyliyemediği padip- madı, yüzlerce bozuk yoldan bir tanesi· 
~ ~ kendi dll§Unoeelne göre mu- ha sadakatim muhaf a.za ediyordu. ni bile fÖyle üıtiln körü olsun tamir et· 
lııt ktrtteu (Hürriyet) l llAn etmiftl... t.U. medi .. 
' unu eeaalyi ha.zırlıya.n Mithat Şu halde efrad arumda yapılacak Geçen gün, Ortaköylil okuyucuları-
' Ue &rkadqlanndan hemen intl- bir tahrik, orduyu kolayca harekete nuzıdan ilstüıte iki mektup aldım. B~ 
~ &bnak Yolunu bulan kurnaz p:ı.- getirebilir, ha.tt! buradaki hlkim zilin- ni köylerini tekrar &ez.mi.ye davet edi· 
~· bunıarm hemen hepeini birer reyi, mbitleri al aşağı eder, ve, sulta- yorlar ve uzun uzun dert yandıktan 
~' IUrdürmUt; Taif zfndınlarmda nm mutlak hAklmiyetlni bütün ua - aonra: "Sizin eömıedifiniz ve eezme .. 
,~an Mithat pqa, Radoe kal&- metiyle tesis edebilirdi.. AbdUlhamid diğiniz öyle yerler var ki, buralarda bit' 
tıı.ı lllltyerek can veren Namık K~ menkQ.b yaranının tavsiyeleriJe işın kere dolaşsanız taıınp blınmrz .. n di
"-a '"Osnıa.nıı saltanatı" hailesinin buraya kadar olan kısmını, yani ordu- yorlardı. 
~:ıınelerinde kanlı birer rol oynı- da bir isyan hareketi meydana getir- Mektuplardan birinde ide: 
~tarihe mal oluvermlşlerdJ.. meyi mUnakaşa ve muhakeme edebil· "Ortaköyün, 120 sokağını kendinı 
~ ~·iki kuvvetli rakibi bir çırpıda mlşti. Şimdi verilen karara, (ordu is.- bağlıyan iki ana yolu vardır. Bunlar
lltıı ~veren, ettiriveren hUnkA.r, ara- yanı) na dair tertibata sıra geliyor - dan biri Dereboyu, diğeri de Çevirmeci 
\ ~tnı&dan bu adamlarm yıllar- du: sokağıdır. Birer kilometre munluğun
>ltı 'iııiarmda sakız ettikleri me§?'Uti- Efrad arasında ne suretle propa.gan- da olan bu yollar blıibirine mUvazidir. 
~ ~afa ve gönüllerden koparıp at da yapılabilirdi?.. Bunlara kimleri Ve Ortaköyün ne tarafına gidilecek ol
~ tasavvurlar yapıyor, plAnlar memur etmeliydi? işte, kendi ylraru aa bu iki yolun birinden geçmek zaru
~ rdu. Fakat bulduğu bin bir ça- tamamen meilib bulunuyorlardı. lk- rcti vardır. Yafmurlu havalarda, Dere
~ hiçbirini beğenmiyor, ta.m ve tidarda olsalardı bile, onların ordu ile boyu tam mA0 .aaiyle bir dere haline &"el
~ akıyew bir harekeUe bir anda mkıfıkı temulan hemen n.azan dikka- diğinden buradan vesaiti nakliye ı-:çe-
~hni, mutlak ve örft idareyi te- ti celbediverir; İttihatçı zabitleri u- mez. Kenarlardaki yaya kaldmmlara 

k bir formUJ arıyordu. yandınr: bu hareketi akim bıraktır- gelince, buranın da biraz ötedeki .de 
n istinatglhı, biricik kuvvet diktan bqk&, maazallah abt bir ne- reden hiç bir farla yoktur, denebilir~ 

)du: hUnk~. mutlakıyet ve oev- tice de tecelli edebilirdi. !kinci yol ile 40 aenelden fuJa bir 
fstikranm temin edecek tek (Ylrftn) ~ .(tmdık bendegftn) dan samandır en ufak bir tamir 1ıUe ,ar:ne 

~llkld ettlfl orduya itimat et- h1D' yoktu. .• Onlar bulunduklan k6- mittir. denek artık ... ti .ı. tUdJr S-, u. Nasıl itimat etsin ki, işte, do eede §bnditfk rahatlarm& brralnbnalıy· edeninis, w Dth. lltla.. • 
~ ~ ~el bütün zabiUeri iğfal edi- dı... Mektuplan okuduktan IOIU'ao • ... S 01'du, kendisini bal ile tehdit e- Ulema sınıfına gelince: öğleye kadar aerpeleznit olan kara raf 
~' ... ~tlyeti ilAn ettirmemiş miy- Acaba bunlardan iat.ifade kahil de- men fotoğraf makinesini yanıma alarak 
~-'nbulun 4 tepesi üzerinde bi- ğil miydi?.. Ortaköye gittim. 
. "'l't ı....._ l yuvası heybetile yerleten Hocalar, medreselerde diz ve dirsek 
'~tlf lada bu ordunun dört fırkası çUrUten çömezler, talebei ulöm bu iş.. Tramvaydan iner inmez, mektuplar 
d~: de~ı · eli da tarif edilen yerlerin adresini .... rmaL 
,"""I\ ~ s 1 mıy ? ... Ve, Hllnklr hu te kullanılamaz mıydı?.. ..., .. 
s~laıun bulunduğu istikametlere Şeytana. duman attıran zekisile dil- için sağa aola baı vurmak üzereydim, 
.. ~ ~· bu düşüncenin tesıri al - tüncelerinl bu noktaya getiren padi- ' bu sırada kartıma, buralı tanıdıklardan 
~~OlılUn b ha · Bay Taylan çıktı • 
~~ ur, u dkun fikrin wci ph, işin bu cihetini de şöyle tasarla-
'~ •ı-~iklertnde hiseederdi. GUve-- dı: Vakti vannıı, beraber ıezme,)'i teklif 
~~~si yoktu artık. Ulema, 30 bu kadar senedir (eayei edince hemen kabul etti. Ve &ıilmo 
~btı p bıepııtiyetln ilk aylarında şahane) einde görülmedik rahatı et- dilılip bana yol cösterdi. Yilrürken bir 
~ llo~ Kabasa.kal Mehmet p&§&, mitlerdi. Katiller, suika.stler, sürgün- taraftan da izahat veriyordu : 
~tler·u P~ gibi şahsına k&r11 a, ler, hapisler biriblri ardına. halkı ve - Şimdi öyle yerler g8receli.z ki bu 
~ ~ilden emin olduğu mukanibi- devlet ricalini tebdid ederken ulema ralardan ne itfaiye ceçebilir, ne de 
~~ ttı kıanıı öldUıillmUş, bir kmnu bütün bunlardan uzak kalıyor, rahat hasta otomobili.. Allah bir felAket ver-
'~~ etnıış, yahut İttihat ve Te- ve hU%ur içinde hAdiseleri sinema aey- mesin, dumandır halimiz •• 
ı..,~ tut ve atıfetile birer tara- reder gibi ur.aktan görüyordu. Kırını- Taıbasamak 10kaktan reçtilr, ve 
~. k C&nlannı kurtarabilmiı - zt fesin Uzerine dolanmış bir sarık za- mektuplarda bahlddilen Çevirmeci ıo· 
~ manın en mükemmel (billet diploma- kağma çıktık. 
\..~ 'bUttın bu icraata seyirci tique) i, en kuvvetli masuniyet al!me- Burada yol birdenbire berbat bir hal 

~ to;; .. ~et Rıza beyin riyıuıe • tiydi. aldı . 
h,.~ ilk milU meclis, •1ı1ec- (Sayei §&hane) de bu kadar imtiya- Kaldınm tqlannuı harapbp her 
~ blrtııcı" famiyJe Fındıklı aara- za malik olan, hUnki.rm in'am ve ih- tarafta derin çukurlar, çaaıur Ye ba· 
~'id lçtimamı yaparken Ab· saniyle bol bol taltif edilen bu zümre, 
~~=Uve halinde olan ittihat ve (ulemayı kiram) ve (talebei ulnıtı) 
~ Çabbu çağda kolayca ezilebl- askeri tahrik için iyi bir propaganda 
~. oıd~k ortadan kaldınlmMJ elemanı olabilirdi ... 
\~ bir h 11 dU§llnfiyor, bu f§in Zat.en kendiııine takdim edilen (Der
~ bıtı~areketıe, mesell bir iByan- viı VahdeU) adlı hoca taslağı bunlar 
)ıa ~· tQ llı~ğini tahmin eden pa- tizerinde nU.fuz teııi8 etmeye çok mU· 

P 
lai. t eleman olarak ordu- salt bir ' 'dl ı " -kert yakl 

ed 
s.ma ı .... .na a an -

.._ ıyordu. t ,"\ drrmak, ttthat ve Terakkinin (Şer'i 
!\ btt~ 0Z'dunun kumanda kıs. eerife} mugayir leler gördüğünü iddia 
~ ~ Z8.bitlert ittihatçı idi - ettirerek "leriat iateriz,, narasını ava

lfa bunlara itimat edebilir r.e getirmek için bu dervfei Anki ona 
Ytr! ... Daha dün ,,_I--'-- All-'" •-d rmJ-+i tal> ~ ıı::ı-.ı.ıu:ı iMi gun e 'i" ... 

>'t ~· taıı Urlarla htanbul Uzerine Şu halde, ıulta.nm verdiği karar !JU 
"l ~ b tnu, aaltanatmı tehlike- olabilirdi: orduda başlıyacak ve Ab-
~ edi=r değil mlydi ? ... Na- dlllbamidin lehine inkip.f ettirilecek 
t.;ııl ._le ., bunıara ?... bir ihtilll 32 senedenberi alıştığı mut-
~I' hen::·... lak ve örft idareyi yine ona iade ede-
~ blbn P&rt1 zihniyetinin ne cek, .. Memalik! ınahrusai phane" sin-
~ tııı t8~0rdu. Zaten Hareket de kanun yine (iradei eeniye) sinden 
"t ~ k buı tir.erine yilrUyU- ibaret olacak, kendi tabirince (niza· 
...,_,~dan &ııcbrılnıış değil miydi? mı Alem) için elzem addettiği (nefsi 
~~~~ dofruya: nefisi hümayun) u (lttihad ve Terak· 
~ latıy~deceğia; padipht&n kJ) ismi verilen komiteci ocağının mu
"'-~ OQu bıdirf z. Verirse ne aıs. rakabesfnden kurtaracaktı ... ve; ah 
~.rqı. ;~) yt P yerine veliaht bir kere bu gaye tahakkuk ettikten, 
~ btı:'.ı ~ Keçireeeğb denll - isyan muvaffakıyetle ba§&rıldıktan, 

.7 -~ek ket Ordwnmu hare- İtUbat ve Terakki ocakları tütmez oı. 
' hentız tetekkw halin- duktaıı aonra onlara ıimdiye kadar 

yaptıklarmm ceumu nuıl çektire _ 
cektl ••• 

Padi§ah, hemen dil§{lnoelerinin tat. 
bikı için icab eden tertib&tı almaya 
giriıti: (mukarribin) den itimada ll
yık olanlan gizlice u.raya davet et. 
ti; An.b lzmt, w Mehmet paplarJa 
lımail Kemal beyi, Salt, Nbı:m ve 
Klmil pqalan evvel! teker teker bu 
meeele etntmd& rörilfme '" eorguya 
çekti, IOftn fikirlerin bir &raya top
landıfını görünce, Yildm!a bir akpm 
hepsin! akpm yemefine çafırdı: ye
mekten sonra kendi rfyueti altmda, 
iti ıntır.akereye bqladılar. HUnkftrm 
riya.set ettiği meclta neticede 111 kara. 
n verdi: 

1 - tttihatçılarm nt1fuzu altında 
bulunan tJmdikl kabinenin ietifaımu 
temin etmek. 

2 - Klmil pqınm l&daftti ile ye
ni bir kabine te§kil etmek. 

(Devamı 1'Gr) 

Erkek- Kız 
tefrikamız 

altıncı ayfada 

lstanbul konuşuyor 

ortasından terkos 

Ortaköydeki Çevirmeci sokafjınila aç-ı 7c Zôğım1a'T'ln üzerini 1ıalk to§larla 
örtm ii§tilr 

l~te .<ıize OrtaklJyün en i.1lek ç.eşmele
ri.ndmı birinir. öriünile7.-i 'Vaziyet 

Orttilo6yü-n Çifte lmamıa,. soknğı bir 
Yol değil;I miith~ bir 86l ya.tağ1dır 

knnsulıktan ba§ka bir teY ıörillmüyor
du.ı 

Tıpla sokak gibi tam bir haraıbe olan 
blr çeıme g8rilnce o tarafa doğru iler· 
ledilr .• 

Kaıeye bUzWüp aulann eski teneke· 
lerine dolmasını bckliyen bir saka, : · 

limde bir makine, sağın, solun resmini 
çektiğimi görünce evveli benden ürker 
bir vaziyet aldı. Fakat sonra, gazeteci 

Bt1KRE$: 
18,15 caz p!AkJarı, 19,15 mfizlk, 20,20 

Rumen şarkılan, 20,40 Fransız: mOılğl, 
21,15 radyo cazı, 22,45 kare konser. 

BUDAPEŞTE: 

19,10 opera orkestraııı, 20,30 radyo or
kestrası, 21,10 temsil, 22,45 slgan <ırkest· 
rası, 23,10 caz plilkları, 23,45 slgan orkc5· 
traııı, 2~,U cazbant. 

BERLIN: 

olduğumu anladı ve derhal lavrmı de
ğ;§tirerek. yanıma gelip dert yandı: 

- Şu sok:ıklann halini eörüyonı>
nuz. Evlere su götürmek için el araln
sı geçiremiyoruz. Tenekclcri aırtta tatı
mak ta yasak, elle götürmek için ne 
kadar müşkülat çektiğimizi bir Al
lah bilir, bir de ben.. 

O sırada yanmuzdan geçen yq1xa 
bir adam söze kanıtı: 

- Ya ç.ocuklar ... Zavallılar, karda. 
kışta bu berbat yoUanla y{irümek için 
neler çekiyorlar, neler .. 

Çeşmeyi geçip biraz daha yliriidük.. 
Yol büsbütün berbat bir hal aldı. Cad
denin l ortasında lağımlar ideta mey
dana çıkmıştı. Halk, kocaman taJlarla 
bu mecraların bir kıamııu kapamıftı am
ma, ne de olsa, her yağmurda, vaziyet 
eski haline dönüyordu. O civaılda an· 
lattıklanna göre, yağmurlu havalarda, 
yalnız bu yoldan OrtaköyUn iç tarafla
rına işliye bilen otomobil ve arabalarda:ı 
çoğu bu lağımların içine dügerlermiı "' 

Hatta geçenlerde bir kamyon böyle 
bir kaza geçir.mit ve pek çok utratüdık
tan sonra. uplaııdıp yerden kurtarıla· 
~ 

Çevirmeci 80kaiında bir mUcldet da
ha ilerledik.. Yürüdükçe, yeni bir ba
kımsızlık, yeni bir içler acısı vaziyetle 
kar§ılaşıyorduk . 

O kadar ki, insanın tstanlnıl tehrlnde 
bir belediye bulunduğuna adeta inan• 
mıyacağı geliyordu. ' 4] 

Tam manas.iylc bir tifo yatağı ol.art 
açık mcc:ralan iğrene iğrene seyreder
ken biı1denbire dehtet içinde dona kaJ .. 
dım. İçinden durmadan çirkef akan bir 
lağım yatağının tam ortasından koca· 
man bir terkoe borusu geçiyordu.. 

Gördilğilme inanmadım .. Yarumdakf· 
lere aordum. Acı acı gülerek kıor1run~ 

vaziyeti tasdik ettiler, Ve: • 
- Haber verdik amma, kiaha bir ne

tice çıkmadı, dediler. 
Tüylerim diken diken oldu. Eu.&ma 

daha fazla bakmadan yürildUm. 
Biraz ileride. (Çifte humlar 10b

ğı) diye tam mlnaliyle •el yatalı ~
.ziyetinıdeld bir yol daha c8rdllkten IOll 

ra geri döndüm. Bana refakat eden BaY, 
Taylan: 

- BiltUn bu lruaurlanndan bqb. 
gördüğünüz eolcaklarda g~en Cumbu· 
riyet bayramına kadar lflk ta yoktu. Nı 
ise timdi bet on llmba talıaldı.. Birili 
rahat nefea aldık. Fakat Çelenk ~ 
denen yolun batına da bir 1lmba koyar
larsa o zaman yapılan hayır tam ola
cak.~ 

Tramvay yoluna ıelmiftik.. önUm
ıde Beıiktafa doiru uzanan ı=it cad• 
deye baktım Bet on dakika evvel do
laştığım yerlerin halini dUf UndUm. 

l~im suladı .• Belediyecilerimize taw1;e 
ederim, Ortaköyün iç taraflarmı f8yle 
bir dolatsmlar, eminim ki on1ann da 
içi w:byacaktır. 

HABERCi 

Yeni neşriyat 

Veni adam 
19 bando, 20,10 plAkla klasik parçRJar, Yeni Adamın 216 mcı sa1191 Ct~· 

21 radyo orkestras1, 23,30 cazbant. tr Bo fikir ve sanat gasetellnln bu 
ROM ..t: sayısında lsmall Hakkı, Huaamed .. 

20,30 hafif milzik, 22 Napollden temsil din Dozok, Hasan .A.11 Edtı, Htıae:yln 
nakli, 23,30 cazbant. Avni, CelAI Nuri, Lfttfl Jlrltçl, İffet 

l 
Evin, Enver Naci, Nusret KUrkçUot• 

VıiRŞOVA: hı , Hüsnn Giritli imzalı yazılar var-
19,15 Lusyen Puapenln plılkJan, 20, mü dır. Ayrıca Yeni Adam AnslklOJ)e-

zlk, 21 m~ndolln ve kilar orkestraları, 22 disi adlı eserin son ~ıkan forma1t 
harır m(lzık ve dans havaları. verllmektedira 



6 

.Yazan. Kcnnn Çinlll - Mel~kzad ~'lnlU (TercDmt ot lkllbaı hakkı mah/u:dur) 
( EHKEK - KlZ ) - Numara 70 -

Kewifnmn kaçıran bir kadın 

Yeni· bir rezalet 
•• uz ere ••• çıkmak 

Mes'udun annesi, Leyla ve Hıcranla 
oıan maceralarımı biliyor ve bana 
Benan'ın kim olduğunu soruyordu 
Ev sahiplerinin hareketlerinde, ba

na karşı muamelelerinde bir gayrita· 
bülik vardı. Bu gözümden kaçmamış
tı. Önce tercddüd ettim: "Acaba bana 
mı öyle geliyor?., diye düşilndüm. LA· 
kin bir aralık dışarıya çıkmam tered· 
dilde yer olmadığını anlattı. İçeriye 
dönünce Benanı da tuhaf bir halde 
buldum. Bir şeyler olduğu muhakkak
tı. Fakat ne"! 

Ben bu muadeleyi halletmeye çalış
tığım sırada, eve bir misafir kadın 

geldi. Bu kadın da ayni binada otu
ruyordu ve bu bana kat'iyyen yabancı 
görünmüyordu. Nereden tanıyorum dl 
ye dtişUnUrken kadının: 

- Beni tanımadınız mı Kenan Bey! 
diye bir sualiyle kaf§ıla§tım. 

- Affedersiniz, dedim. Hatırlıyaca· 
ğım amma.. 

- Ben Mes'udun annesiyim, şindi 
tanıdınız mı?. 

Evet. tanımı§ttm. Bu kadın beni çok 
eskiden, ta Feriköyünden Leyl! ile 
konu§tuğum smılarda tanımı§tı. Ley· 
laların ahbabı olduğu gibi, Hicranla a 
ramda geçen maceradan da habeniardı, 
Kendi kendime: 

- Eyvah ... - dedim- §imdi bir reza-
let çıkabilir •• 

Misafir kı:ıdın soruyordu: 
- Bu hannn neniz? • 
Kızara boz· "a cevap veı1dlm: 
- Ni§anlrın.. 

Soğuk ıoğuk '19ır§Iladı: 

- Ya! .. Çok iyi! .• 
Artık keyfim kaçmıştı. Bu aite benim 

bir kızdan baıka, eğlenceyi, macerayı 

seven bir kızd<m başka bir gey olmadı· 
ğımı biliyordu. 

Bir fırsatım bularak ayağa kalktım, 
gide~cğimi göyledim. Rahatsız olduğu· 
mu söyledim. Bu vaziyette sinemaya 
filan gitmek te tabiatiyle suya düşü

yorJu. 

Evde kalmamı israr ettiler. Zaten 
o ıekilde hareket etmeyi evvelce de ta· 
aarlanuı bulunuyorduk. Ben otele git
mekte israr gösterdim. 

Benan bem apartımanm alt kapısı· 
na kadar uğurladı. Annemden henüz 
cevap alamu:iığım için parasızdım. Köy· 
den ayrılırken, öteberi almak için Be· 
nanın bana teslim ettiği paradan ancak 
ü~ lira kadc:ır bir §ey kalmıştı. Bu para· 
yı kendisine iade etmek istedim. Ka· 
bul etmedi: 

- Bende beş l:ra var .. Sende 1 ·lsm, 
dedi. Hiç olmazsa bir lirasını almasın· 
aöyledim, ona da razı olmadı.. Ertesi 
a<>bab saat dokuzda otele gelip beni a· 
ramasını kararıaı;tırdık .. 

Otele gidip te yatttğa girdiğim za
man saat on bir vardı. 

Çok heyecanlı olduğum için gece u
jYUyamadım. Aıı:ak 'Sabaha kar~ biraz 
dalnuıım. Erkenden uyandım.. Benan 
büyük bir merakla beklediğim halde bir 

'\ 

türlü gelmiyordu. Saatler geçti. Onu 
aöz verdiği saatte otelde bulundurmı

yan sebebin ne olduğunu anlamakla be
raber sözünde durmıyacağına pek te 
ihtimal vermiyordum • 

N .hayet öğleden sonra akrabasının 

kocası çıkageldi • Yüzünden çol\ si
nirli olduğu anlaşılıyordu. Odama gi· 
rince, ilk sözU: 

- Otur bakalım karşıma, seninle bi· 
raz görüşeceğiz .. - oldu •. 

Ses çıkarmadım. Sandalyemi çekip o
turd..ım .. 

- i~tanbuldan, dccli, bir tarudıüa, 
,.... __ ... - . .. . .. . 
-•UYQ ~«ü&IACH yıtp.nar. ıçın meıttUp 

JMlmttrm. Ce.abını aJdnn.. Maı.ıılet1ef 
aleyhinde .•• 

Tepem attı: 

- Ahll~ mı ımı~. 

- Bilmem, okuyayım da dinle. • 
Elinde ııkı sıkı tuttuğu ve bana göı

termediği mektubu okudu. Bunda benim 
kız olduğum, bundan önce de Hicran 
adında bir kadını awyni tekilde kandıra
rak mahkemeye ve gazetelerin diline 
dilştüğüm, söylediği aileye mensup ol· 
madığım gibi hiç bir alikam da bulun
madığı bildiriliyordu. 
Me~tupta ben:m "o aile,, ile alalcam 

bulunmadığı iddia edilmesi, bende, 
mektubun uydurma olduğu kanaatini 
uyandırdı.. Yoksa, bu kadar dilpec:!Uz 
yalan olamazdı: 

- Yalan, dedim .• 
· - Hayır .• 

- O halde mUsınde edin de bu ylve
Ieri yumurtlayanm kim olduJunu öf re-
neyim. 

- Vaziyet artık anlqıldı. Bunlan 
neden yaptığrnı da öğrendik • 

- Neden yapmııım?. 
- Opu dolandırmak, paraırnı yemek 

için. 
Bu dakikada ne kadar kızdığımı, ken

dimi nasıl Jr.aybettiğimi'taaavvur ede
meı'siniz .• Yerimden bir ok gibi Srrladı
ğımı, sonra da durduğumu hatırlıyo -
rum. Ona: 
· - Ne? diye bağırdım •• Parasını ye

mek için mi? • 
Sotukkanlılıkla cevap ._.: 
- Evet. dedi, beıktm, ıenç -n bekar 

bir ki% •• Biraz da paraıı var. Umit bu· 
ya, parasını yemek istedin •• 

Bu adamla boğu9ını,a kuvvetim kl· 
fi gelmiyecekti.. Çarnaçar aineye çek
tim. Yalnız ona yanlıt dütündüğünil 

anlatabilmek için: 
- Yanlıt dUıUnUyorsunuz. dedim •• 

Ben kimsenin beş kuruşuna tenezzUI et 
İnem, buna ihtiyacım da yok .• 

- Şimdi gelirken müdüriyete uğra
yarak vaziyeti anlattım. - dedi. - Senin 
bir dolıxıdıncı olduğunu söyledim. Şim· 
di buraya gelecekler ve ıeni tutacak-

lar. • 
tıte bu dakik~da. ağlayan, igiınde 

bir gülme belirdi : 
- Hay, hay, ded:m. Geleinler ve 

gidelim .. Ben de size kim olduğumu, 
dotandmcı olup olmadığımı ilbata bir 
fırsat bulmuı olurum. 

Bir müddet konuşmadan · otuiduk.. 
Sonra o : 1 

- Biz gidelim, gelmediler, dedi • 
- Peki gidelim. • 
Çıktık. Ağır ağır yürilyerek Polis 

MüdUr:yetine ~dar geldik. O önde, 
ben arkada müdüriyet koridoruna dal
dtk. Kapıda duran polislerden birine 
bir isim ııöyliyerek gelip gelmediğini 

sordu. Memur : 
- Bugün pazar, ıelmez, dire cevap 

verdi. 
Adam bana döndü: 
- Kendisi Karııyaka!da oturuyor .. 

Telefonla görüştüm, gelecekti.. Gel ba
kalım.. Şöyle iskeleye doğru yürüye· 
lim, dedi • 

Yürüdük Onun, soğukkanlılıkla ha
reketime pek mlna vercmediğ:ni anlı
yordum. Hiç bh· ıeyden ~orkmuyor ve 
çekinmiyordum. Yalnız dolandırıcılıkla 
itham edilmem canımı ııkmı§tı. Bütün 
arzum, ona kanaatin'n yanlı§lığını is· 
bat etmekti. Ne y<1payım ki yabancı bir 
muhitteydim ve tanıt:iığım yoktu ... !&
kele boyunca bir kaç defa inip çıktıktan 
sonra bana: 

- Ben 'u kahvede bir parça otura· 
yım vapur gelinciye kadar, -dedi.- Sen 
de otelue i :t, heaabmı öde.. 

- Lllzumu yok, dedim. Beni tanırlar. 
Versem de olur, vermese~ de ... 

- Hayd•, beni dinle git. Sonra bura-• 
ya ıelir, beni bulunun. 

(Dm1amı 001') 

'· .,, ... ı· ···•·. ··ı· ., .. ~ ...... :· 
~ -. .. -~- . ""~\i T 1.ı· 

r:::::::•rmsrna:nw ••••...• ·--·-··•••r•ıız ... ın !i 
r. .ı .. valisi ile bir 

Yurdun 

Dıleklerı 
ı: 

ı " Nüfus başına bir 
Barlın kUylUlerl il v • f • 
zabıre ıstıyor fi agaç IS ıyorum ,, 

Geren ıene Barlın mıntaka.sında kıl U B J k . d b • ı • b • J lık olmamakla beraber maıısuı kd/ı:: a l es1r e zr ıse ınasının aO 
derecede bol de4lldl. Ba ıebeble, bir !! • 
çok kö11lüler ambar mevcullari11le li yap Jmasın b .. ..k b. ·hı, ç 
,ımdiue kadar ancak idare edebllmiı- i; lt a u 9 u ır l l g a 
ler ve ıon haftalarda zahire lhli11acı li 
hlısetme~e baılamıılardır. Tüccar ma· •i 1 
ğa:ala~ı~ uıhire tedariki irin baıvu- İi · ,,,..tlltll• 
ran koylu/erin ıauııı 11itlikce artmak- i= 
fadır. P. 
Şimdiki halde mııırın kilosu peıin fi 

para ile ue perakende olarak 5 karuıa •: 
&atılmaktadır. Fakat, köylülerin bir fa 
co4a peJ[n para vermedikleri için, bf. I! 

1 
riblrlerine kefil olmak ıuretile borçla
narak, veresiye veren tüccarlardan, 
iki misli f lyatla, bedeli yazın ödenmek 
ıiure muır almaktadırlar. 

Piuasndn da fazla miktarda ıtok mı
sır bulunmadığr irin, Bartın'a cluar I! 
iıkelelerden mmr ve lıtanbuldan ke· fr 
pek netlrilmektedir. · ·ı; 

Barlın cif irileri kıı mev.,iminln en : 
1 şiddell/ aylarını 11erlrml1 olmakla be- il 
iti raber, henüz yeni mahıul :amanından I! 
il rok u:aktadır.lar. Binaenaleyh, %aruret ı: 

l 
ıevkile, ihllkı1ra kurban olap fazla :j. 
borrlanmamaları icln, hüktlmetin müm ı: 
kün olan yardımı biran evvel yapmaıtı !! 
pek 11erinde olacaktır. 9 

RARTTh1.T 1: 
w .... 'iiiii :saawwwwwwwı 1111Nnwıııııw 

Bir baba 
Taşla vura vura ve sürükleye 

silrllkleye 
Oğlunu UldftrdU 

. Mersin, (Hususi) - Şehrimizin Ev
ciler köyünde yürekler sızlatıcı çok 
feci bir ka.til hidisesi olmuş. bir baba. 
22 yaşındaki oğlunu tekmeliye tek
meliye ve taşla. vura vura öldür -
mUotür. Hadise §Öyle oİmuştur: 

Evciler köyUnde 8 numaralJ evde 
oturan 44 yqlarmda Hüseyin Esen 
22 - 23 yaşla.rmdaki oğlu Ahmedi çift 
sürmek Uzere tarlaya. gönderir; Ah -

· med bir müddet çüt sürdükten sonra 
biraz dinlenmek ve laf atmak üzere 
diğer bir tarlada bulunan a.yni köyden 
iki arkadaşmm yanına gider, Tam bu 
sıralarda babası tarlaya gelir, Oğlu -
nun işini bıraktığını görerek a.sa.bile
glr ve bulunduğu yere vararak; Sen 
niye işini bıraktın. burada 00§ boğaz.. 
lık ediyorsun diyerek ka.rnm.a. bir kaç 
tekme indirir, bununla hmcmı ruamaz, 
yakaladığı büyük bir taş ile de yere 
yuvarlanan oğlunun ka.rnma. vurur ve 
ağzından burnundan kan gelen gen -
cin boğazına atkısını dolayarak tar
laya kadar sürükler, işe müdahale e
den iki köylü: 

- Yahu sen ne yapıyorsun ~ocuğu 
öldürecesin derlerse de; 

- O size Mt bir vazife değildir, ev-
18.d benim istediğimi yaparım, cevabı
nı verir. 
Akşama kadar tarlada kalan bed

baht, akşam sürünerek eve gelir ve 
sabahleyin ölür. 

Ölü şehrimiz memleket, astanesine 
getirilmiş, otopsi yapılmış 1/e katil 
katı kalpli baba tevkif edilmiştir. 

Balıkesir (Hususi muhabirim.iz- - Ona ne şiiplie, ne şüphe.· 
den) - Balıkesirden geçereken bir Yurdun her yanım ayni hara.re111 

gün kalayım ve ilbay Etem Aykutu mekle beraber Ba.lıkesirde baJtl 
ziyaret edeyim, dedim. Kendisinin ka,.. bir hususiyet hlssedenın. 
za.lan ~teftişe gitmi§ olması beni bir Türk Spor Kurumunun eski 
gUn daha bekletti. Fakat bu arzum da nm. gençlik mevzuu etrafınd.8. 
pek çabuk husul buldu; ilbay evine 
uğramadan makamına gelmişti. He- olsun dinleyebilmek imkft.nınJ, 
nüz nefes alır.adan arkadan 'Qen dam· müsaadesizliği yüzünden ına.al 
tadım .. Beni mutad nezaketiyle kabul de edemedim.. Ve onun vali ile 
eden vali, yorgunluk kahvesinden ba..- h,alinden doğan bir kaç daJdkS. 
na da ikramda blundu. • da Balıkesirin kıymetli meb'USU 

Fakat, üç günlük gaybubeti ona Sabihaya sordum: 
bir yığın iş biriktirmişti. İstirahat et- - lzmiri ve lzmirll iaıebe1 
meden meşgul olınıya başladı. Daire a.lsmedtnm mit. 
mUdUrleri oda.ya mekik dolrujvi"lar. l'arr.ettik ki sualim Ba.yall 
llbay, 8nüne getirilen evrak tomarla.. nm üzerinde tatlı bir tesir ~t 
rmı seri bir tetkikten geçirerek bir çuıc bir tevakkuftan sonra cevs., 
dilzüye imza ediyor, bir yandan da be- di: 
nimle konuşuyor .• - !zmir .. lzmir•taJebeJer.. _,. 

Böylece bir saat eridi. Yalnız kala,.. terim, daha açığı kızlarım.. onl.., 
cağnnız sırada içeriye Gönen belediye lemez olur muyum? Epey zaın 
ve parti başkanları girdiler. ki, İzmire gı' demedim. Daya.ııııııı 
nbayın bu zevatla hasbihalinden an d 

la.dım ki vilfiyctte bir ağaç sef erbcrli- zumu derin bir i§tiyak }UılitJ: 
6 

ği vardır. Diyordu ki: saklıyorum• 
''- Arkadaşlar, vilayeti muhakkak 

ağaçl~dıracağız.. Günün en mühim 
işi; ağaç yetiştirmek ve köy yolları
nı ıslah etmek üzerinde toplanmıştır. 
İşlerin azaldığı bu mevsimde ağaç me
selesine ehemmiyet vermeği ihmal et
memenizi arzu 'ediyorum. Sizden nU
fus başınıı bir ağaç istiyorum.,, 

Ve sözlerini yaptırmağa alışmış bir 
insan itminaniyle bu mevzuu bıraka
rak başka meselelere ilişiyor. 

"ılo-... -. ----
Ziyaretler zenginleşiyordu. Saylav

lardan Bay:ı.n Sabiha ile general Ali 
Hikmet geliyorlar. Muhterem general 
gene eskisi gibi ~en ve yaşlandıkça 

scmpatiliği biraz daha. artmış. Kendi
sine: 

- Generalim, Balıkesiri çok sev
diğiniz anlaşıhyqr, dedim. 

• • • 
Balıkesirde bu sene pa.ınult 

doğru geniş adımlar atıı.ınıştıt· 
kezde, pamukçu ve Susırlık ovsl 
bu sahada. büyük hazırlıklal' 
yor .Vilayetin bu seneki ih~i~çd 
rasında bir lise binasIIlJil uış-
lunmaktadır. 

Mektebin kifayetsizliği ~r. 
çifte tedrisat devam etınekte 
Usa binasının yapılmasına. beste 
zu umumi olmakla. berıı:bct . 

tahakkuk edip etmiyeceii beıJı 
dir, 

Bu arzumun tahakkuku içitl 
. k p--- tetıl ıane şe liyle halktan - ... 
mek meselesi düşünülüyor· ..,.c 
halkta teberril temayiilil JJlC 

._,ıe 

Gönül ister ki güzel BalıkeSJJV 
fan yurdu daha yükselsin-· ti· 

Yurddan 
KUçUk 

-.---and 
• Balkan harbmde k~ aııs. 

150 neferle Edirnede duştı'l it 

koyarak son nelerine ve 50P aft 

na kadar döğüşerek şehid 01 

man yüzbaşı Seyidie onut11~ıılıl 
ölen 150 askerin mezarla.fl :&djtfl 
tur. Bu kahramanlar için 1,cflı-"1Rll•.,. 
Hasköyde bir ı;ehitlik kU1'11

1 
... 111 

·ıer ., * Karsta polis ve bekçı . seti 
bilgilerini arttırmak için. bif 

,,,; # ...;_,,} 
f eranslar tertip edilıniştil'· dl ' 

ç Kars -hrine Borlult 
3 ı<C 

Tekirdağı Halkevl temsil kolu gençl ert, geçen hafta içinde tbnirrefik Ah
met Nurinin "Ceza kanunu" vodvilini iki defa muvaffakıyetle temsil etmişler
dir. Bu iki temsilde 1200 den fazla seyi rcl hazır bulunmuş ve gençlerin muvaf
fakryetleri giddetle alkışlarunıştrr. Ceza kanunu bir ay evvel halkevleri tiyatro 
repertuvarına alınmış ve ilk defa Tekir dağı Halkevi tarafından temsil edil
miştir. Resmimiz Tekirdailı ~neleri temsilden sonra bir arada ,uöstermekte-
dir. . .n 

!ıf"' ' • • ı sıı " 
civardaki temiz ve ıyı bil' ,;0ıı 

·ıiJ1de 
miştir. Şimdi şehir dalt1• ~·~ 

•-4-<> ,,e 
ra borular c!öşenme~....... 1.1 ' 

}\il > 

meler açılmaktadır. BU s~cr el 
rindekl evler ve muesseııc• 
lArmn mı alR'bi1P<'("1<1,.,rdfr. 



saıçu ~Dlb>D l9>Dır ©Jcaı~~ aaa 

Umar mı oyn mışlar 
Şarap mı içmişler? 
lf Şah iti erin karakolda verdıkleri 
adeyıe mahkemede söyledikleri 

birbirini tutmuyor 

~lik 
.) ~bu ya ... Her tilrlil faz.ayih 1 
~~ taliime çıkar .. Bu sefer de 
~arın içine dü§tilm. .• 

~ıu 
~rıh 

Bakırköyde, beş 

altı ahbab, Salfı.

haddinin evinde 
toplanmışlar. Gel
sin Cimdn.llı. Pa -
ralar ortaya dö -
l<ülmUş... Kazana
nı da knzannuya -
nı da keyifte. Hey
hat ki bu eğlenti
ye polislerin mu -
dahalesi "pifJ?lli~ 
R§a soğuk su kat
mış,,... Esasen bu 
anlattıklar;m dıı 

zabıt varakası -
nın hulB.sasıdn. 

Yoksa suçlular 
''asla kumar oyna· 
ınadıklarını, pirzo 
la ile şara.b içerelı. 
eğlendikler i n i, 

~--· 
~ lıdt·tlıtanıaraan sonra, şahitler 
''ıı. · Osınanıa Ahmet... Evvela 

ge!df, usulen hUviyeti tesbit 
olundu ve doğrf t 

söyliyeceğine nu 
mus ve §erefi üze
rine yemin etti 
rildi. 

- Anlat baka· 
lım, orada ne a . 
rıyordunuz? .. 

- Bay reis .. 
"'- Bendeniz bu ar . ·•qla 

'l{itn .. 
' "1ı 0 arkadaşın? •• 
, Sa illet. .. 

'"' nra ... 
~ ~ll.lib· 

c .. , a~t ın kahvesinden kalktık. 
ı.. .\lılllet Bekiz buçuk ... 
"il ' kalk gid l ,. ~id ~tte c lm ! dedi.. ~ nhv, 

ıtır~ ll. SOnrn gidilr mi .·edim . 
~;' ~n.a, dedı .. 

··· tanıyor muydun bu adaml8· 

~~\'ok ~r 
t"ı.."' Sıktık endinı, Ahmet tanıyordu. 
'- · Salfilıaddinin evine gel · 

'liaııgt 
~' Za~n .Odada oynuyorlardı? .. 
~' 'h 

1ki odaydı efendim. Henı 
~· -vaı1 ~<ki lc\ltn 1 fakircikler, paraları 
~~:i, Ce tr 0Ynnsınıar ... Vallahi re-

t kı. l> etinden k' i d . . 
"l'\lr:ı k' un n en yırım 

' ıı, ıın· ~ Can ınden bir lira ... 
r>;; 1llı kes "d o:ı"l'ıiU.... , mu afaayı sen bun . 

...._ ·~ tnU ' 
Vaıılllı OYtıarken ? •• 

~~ ~ekı 1 
görmedim efendim ... 

oı-ıal'\iı ıun~, if adendc Cimdallı oy . 
1 'b ' COrdU •\ ~ ~~ıa be m demişsin! ... 

~lt~etnış~' ben _ömrümde karako· 
·· ın.. horktum söyledim 

'?-\ 1 

'ltu ''eden k 
tr, Orktun . t rik . , ... . senı az) mı 

'lıaYir 
··· lllna d" ....._ lı ... overler diye kork. 

~~' 4;tj~ )f 

~~I~ ~etle~ın:~i .dövdüklerini gördü 1 

ıll, ~ltdin Silnlet"?.. Demek ki. 
"<>'it "· GördU 

, h sa u~a n de mi söyle . 
v~d\U-ın Urdun mu? 

adırrı ef""d' - d" ~ ım, gor um. 
- Cimdallı oy· 

~ • .... · nadıklarım mı?. 
• - Hayı:-, pişpi· 

rik oynuyorlardı . 
- Bu kağıtlar • 

!a ~:? 

~ C!ı~ - Evet.. 
' lt: daııı 0 - O halde ne • 
' ~ <>t-ktıun ~:Yorlardı dedin? 

'1tıı rsöy~ bey ... 
y~ 

- Yok, ne yalan söyilyeyim reis 
bey ... 

Llı.havle ... Yani, hiddetten ne hale 
geldiğimi tasavvur edemezsiniz... Şu 
hfıkim cinsinin mutlaka melfilke ile a
lakadar olduğuna derhal ve bilatered
dUd hUkmettiın. Herif insanı hiddet 
ten kudurtacak, yeisten ağlatacak şe· 
kilde idarei kernm ediyordu. 

Reis, bUyük bir sabır ve sUkunctle 
sordu; 

- Peki ama, oğlum... Polisteki i· 
laden cimdallı oynandığını, buradaki 
sözlerin oynanmadığını gösteriyor ... 
Yalan mı bu? ... 

- Neye ~alan olsun reis bey? .. 
::- Peki, ya şimdiki sözlerin yalan, 

ya polisteki... Şimdikiler doğru mu?. 
- Doğru efendim, doğru .. 
- O halde polistekller yalan ... 
- Korktum da söyledim. 
- Nasıl söylersen söyle. Yanlış söy 

ledin ... 
- Evet. .. 
- O halde yanlış ifade verip tah-

kikatı şaşırttığm ve bu adamları bu-
raya kadar sürüklediğin için hakkın· 
da takibat yaptıracağım ... 

Bu hiç ummadığı mukabele, §ahit 
üzerinde dehşetli bir tesir yaptı. Bu
na rağmen fikrinde Jsrar ettf. Sanki 
yalan söylemediğine yemin eden o de

ğilmiş gibi ... 

Reis suçlulara sordm 

- Ne dersiniz? 
Biri kalktı: 

- Reiz bey, kabul etmem ... Biz ka· 
ğıt oynamadık, şarab içiyorduk. Ka · 
ğrtları görmUş mu mnsada ? .. 

Soruldu. 

- Nereden göreceğim, oda tostu, 
karışıklıkta ... 

Filhakika karışıklığa getirmek iste· 
diği meyd_andaydı. 

11dncl §ahit dinlendi. O da hemen 

hemen ayni şeyleri söyledi! 

- Peki, diye sordu reis; sen masa
dakileri görmedin mi? 

- GördUm cf endim, ~arab şişesi 

vardı .. 
- Peki ama, polisteki ifadende ar

kadaşının ifadesini tasdik etmişsin, 

bu imza senin değil mi? .. 
- Korkudan ... Öyle mi dediler, ben 

de evet dedim reis bey ... 

lediğınden dolayı 

Su~lulnra sorul
du; demin kalkan 
adam: 

- Bunun ifa • 
desi tamam! de -
di. 

Reis şöyle ce -
ı ap verdi: I 

- Onun ifa · 
desi. yalan söy • 

aleyhinde tahkikat 

başlayınca tamam olnca.k .. 
Sonra zabıt tutan komiserin tek

rar şehadPtine müracaat edildi; 
- Efendim, ifad~lcr onlarındır. 

Hatta. Osman ''cezalarını çeksinler, 
oh olsun!,, biJc diyordu. Orada bulu
nan arkadaşlar şahittir. Dedi, hem 
bunlar ifadeden sonrn da müteaddid 
defa vakayı anlattılar, şahit Osma -
nın annesi sık sık mevkuflarla tema· 
sa geldikten sonar ifadeleri değişti. 

Bu darbe, şahitlere herhalde biraz 
ağırcaydı ki, reis ikinci defn Osmana: 

- Doğru söyle! .. 
Oayince herüin adeta yüreği çarp-

Yirmi sen.edenbe
ri kfilı centilmen ve 
ya serseri, kAh do -
landırıcı ve ya polis 
hafiyesi rollerini y~ 
pa yapa ismini, sine
ma afi§lerinc koca· 

man harflerle yazdır 
maya muvaffak olan 
bu sevimli artist, A· 
merika sinema yıl
dızlarının başta ge
lenlerindendir. 

Buna rağmen ha.
yatının ilk devreleri 
~ok sıkıntılı geçmiş

tir. 

Povel, Pitsbı...rg -

da doğdu. Ailesı z.en· 
gin değildi. Orta 
halliydi. llk ev -
vel avukat olmak is· 
tedi. Kanas Sitl Uni
vcrsitesine devam 
ettiği sırada talebe

ler tarafından veri -
len bir müsamerede 
sahneye çıktı. Çok 

alkışlandı. 

a 

'1 

Poveı 
cısı' 

Ve aktörlüğe Vilyam Pove1, Grand Ziegfild filminde ... So7d~n sağa doğru: Poueı, TAliz Rem~ye, Minuı Loy, 
heves etti. Maruf bir Virjinia Bm1•, altta: Casuslara '/oo.rşı filminde Povel ve BilUı Ba'l'1U3$. 
sanatkardan ders almak lA.zımdı. Bu ya studyoları sesi güzel artistler ara- bar'la. evlendi. Fakat, geçinemediler, 
ise paraya mUtevakkıfti. Fırsat bul- mak mecburiyetinde kaldılar. Povel ayrıldılar. 

dukça küçük ve adi tiyatrolarda figü- bundan çok istifade etti. Çünkü sesi Povel en ziyade polis, hafiye ve en-
ranlık yapıyordu. Çok sıkıntı ~ekti. güzeldi. trikalı rollerde muvaffak olur. Şlındl 
Nihayet ln13 de Brodvey tiyatroların- Pövel, kadınların çok hoşuna gidi· (Arsen LUpen) 1 temsile hazırlanıyor. 
dan birinde ilk mühim rolünU oynadı, yordu. Güzel yıldızlardan Karol Lom- Bunda da muvaffak olacağı muhak .. 
şöhret kazandı. kak ... 

1928 de sinemaya intisab etti. Be· --------------
be Danyel ile birlikte (Senorita), az 
sonra da CŞerlok Holms) filmlerini 
çevirdi. 

Sahne vazıı Stembergin dikkat na
zarını çekti. Onn, (Zaferin Zevali) fil
minde bir rol verdi. Bu filmde ve bilfı
hare (Baskm) dn gösterdiği muvaffa
kıyetle büvük ~öhrct kazandı. 

Sesli film çıktıih zaman Kaliforn.i-

t1. Başını hafifçe suçlulara çevirdi ve 
sonra vinc: 

- Karakold n 
korkudan ... 

Diye başladı. 

Reisin tahammü • 
lü taştı: 

- Demek ka -
nundan kork -
mak hiç nklınıza 
gelmedi. 

Diyerek, ifade 
alınırken hazır bu 
lunanlnrm funmc 

§llıidi sıfatıyla celbine ve duru~a -
nın talikine karar yerdi. 

Holivudda büyük yıldrzlarm kora 
ları bir klüp tesis etmişler ve buna: 
''Onun kocasıyım!" ismini vermişler • . 
dir. Bu garib klübün mücssislerinden 
birisi de Mari Bettinin kocası (Her -
man O. Nelson) dur. Taliinden çok 
memnun olmnsı lazımgelenlerden bi
ri... Çünkü studyolarm tekliflerini 
reddetmekte ve kendisine (Mösyö Bet
ti) denilmesini istememektedir. 

Hcrman beş senedir evlidir. Daha 
evvel tiyatro acentelifri ve cazband 
eefliği Y.apl'l:ordu, 

(Cesur kaptun) filminde gösterdi
ği muvaffakıyetle pek büyük bir §öh· 
ret temin eden (Spenser Trasi); Jon 
Kravfordla beraber yeni bir film. daha 
çevirecektir. 

Sanatkar studyoda i§inl bitirdikten 
sonra atla. gezmeye çılnnaktadır. Yu
kardaki resimde, elindeki kocaman bir 
elmanın yarısını (Con Kravfo:-da). ı· 

snttığı görülmektedir" 

• 



Bu haftaki milli küme maçlarında1Vücudünüzün zar~ 
Takımlar nasal neticeler alabilirler ? fetini muhafaza içi 

Bu haftanın milli 1..-ilmc mfı30bak.a,~nı !tapaca.1~ olmı il.-i letan'bul takmıt: Gılneş 'Ve Fener ... 

Ankara llk maçlarında bu nıevslnı 
en baş iki yeri almağn mu\·affak o
lan Harbiye ve Muhafız takımları 
mllll küme maçlarına başka bir he
yecan vermiş bulunuyorlar .. 

Askeri bir disiplin altında muntn
v.am bir şekilde hazırlnnan bu iki te
şekkUJUn Ankarngücü, Gençlerblrll
ği gibi cidden lhmnl cdllmiyecek bi
rer kuITet teşkil eden takımlara te
fevvuk ederek milli küme maçlarına 
dahtı olması bize daha. çetin maçlar 
görmek fırsatım hnzırlamışdır. 

Oyun tekniğ-1 htrsı.7. nokı:ıan olmak-

la beraber bu ikl takımın fevkalA.de 
sert oynadıkları hiç yorulmadan bir 1 
buçuk santl a. ni silratle çıkardıkları 
söylendiğinden bugUn ve yarın yapı
lacak olan karşılaşmaların çok he
yecanlı seçeceğini tahmin etmek 
yanlış olmaz kanaatindeyiz. 

Bilhassa Fcnerbahc;:e gibi mUda
faası çok kuvvetsiz bir takımm sert, 
mticadelecl, "o nefesll oyuncular kar 
şısmda alncnğı noUce çok karanlık
tır .. 

Kendlslno lstanbuldn. mllnaslp bir 
,-nzlfo bulunnmadrğr için Ankaraya 

Trakya stadları 

ı k •ı Umumi Müfelliti General Kazım Dirik T«ıkirdağı stndının teme
line iJk kazmayı vurduk.tan Sonrn gençler arasında.. 

Tckirdağı (Husust muhabirimiz. 

den) Bu hafta Tekirdağında sahil ke

narmda 35 bin liraya yapılması karar· 

lapn stadyomun temel atma töreni 
yapılmıştır. 

Bu törene Trakya Umumi Müfettişi 

Klznn Dirik, Tekirdağı valisi, tümen 

komutanı, devair miidürleri, spor klüp
leri ve mckteplr.r •ira"k etmişlerdir. 

Davif }ack 
-2-

.Maç biter bitmez oyuncular, topun 
üzerine atıldılar. Bu eskidenberl de· 

vam edip gelen bir an'aneydi. Filhaki· 
ka Wembley'de bir final maçında kul-
lanılan top, mukaddes bir hatıraydı. 

Smith'le Ted Vigard en evvel topa ye
tişmielerdi. Vigar bafü bir avantaj al

mıştı. Fakat tam bu sırada SmiUı, 

tıpkı bir rugby oyuncusu gibi ona doğ

ru bir plonjon yaparak ayaklarına sa
nldı ve topu kapmasına mani oldu. I
kisf de yere yuvarlanmışlardı. Bunun 
Uezrine Alec Finney, topu rahat ra
hat aldı ve bun~ Joe Smith'e umta-

Bu törende bölge namına B. Emin 
Ataç, Gençlik namına B. Haydar Edis· 
kun özlü birer söylev vermişlerdir • 

Son olarak GenerLt! Kazım Dirik te 
gen!ilik ve spor hakkında şümullü birer 
söylev vermiş ve cumhuriyet rejiminin 
spora verdiği önemi belirterek ilk kaz
mayı vurmuştur. 

Yeni sahanın bir an evvel ikmali için 
faaliyetle çalışılmaktadır. 

rak, bu müka.f atı herkesten evvel ta
knn kaptanının hak ettiğini söyledi. 
Smith topu aldı, fakat ayni .zamanda 
David Jack'a dönerek bu an'anevi mü
kfı.fab ona verdi ve şöyle dedi: "Öyle 
goller vardır ki, lnıpa maçları fina
linde cidden bir mükafata müstahak· 
tır.,, 

Bolton Wenderers 1990 danberi ku
payı kazanmamışt. 

O gUn Jack'm hayatında cidden bü
yük bir gündü. çünkü o, taknnmı za. 
fere stiriiklerken, zevcesi de, evde, mi
nimini bir kız çocuğu dünyaya getiri
yordu. Taknn arkadaşlarından biri 
çocuğa "Wembley Jack" isminin ta
kılmasını teklif etti. Fakat futbol yıl
dızı baba bunu reddederek: 

- Bu erkek değil, kızdır! dedi. 

"Hayalet,, 
Bolton Wanderers takımı, gayet sö

nük ild futbol mevsiminden sonra, ni
hayet 1926 dn, tekrar kupa finaline 
kaldı. 

Bu defa polisin, inzıbatıru iyice te
min edebildiği Wemblcy'de Bolton, 
Manclıester City ile karşılaştı. tık 

devrede bir tek sayı yapılmadı. lki 
takım da ayni kuvvetteydi ve müteva
zin bir oytın oynuyordu. Fakat ikinci 
de\Tede Dı.vid Jaek, maçm yegane go
lUnU atarak kupayı bir defa daha tn
kımma kazandırdı. 

Bolton Wanderers, böylece, hıgilte
renln en büyük şamplyonasmı, üç se
ne içinde iki defa kazanmış oldu ve <>-

gitmek mecburiyetinde kalan mtıda
fi Yaşarın yerini dolduramıyan Fe
nerliler son günlerde bu kıymetll o
yuncuyu tekrar tstanbula getirmek 
teşebbllsUnde bulundularsa da ıson 1 
pişmanlık para etmemiş olacak ki 
Yaşar oynatılamadı .. Ve bunun so- , 
nu Güneşten beş gol yemek gibi pek 
acı bir mağlubiyet oldu. Fakat ne 
kadar şayanı hayrettir ki Fenerbah 
çe takımı on senedenberl yerli ta- 1 
kımlara karşı böyle bir mağlftbfyete I 
dilşmemlş olduğu halde Fenerbah
çeyl idare edenler hA.lA. istikbal için 
hiçbir gayret göstermemektedir-
ler .. 

B takımında Faroıt ve ldlçllk 
Muzaffer gibi iki kıymetli müdafaa 1 
oyuncusu bulunduğu halde hA.lA. Si"· 
dat Lebib hattile uğraşmak cidden 
şaşılacak bir keyfiyettir. . 

DugUn Muhafıza karşı Fenerle \ 
nasıl bir kadro ile çıkacağını bflmt- 1 
yoruz. Fakat eğer sarı IA.clverttllc>r 
ayni mUdafaayı Ankaralılar& kar ı 
oynatmak cesaretini gösterebfllrleı-
se Muhafızın galebesine azam! şekil 
de lmkAn hazırlanmış demektir ~ı· 
bundan tltlfadentn 70Iuna bulmak• 
Jıfuhafnı muhaetml erfne ftpr •• 

Pazar gllnQ yapılacak oıan GOne~ -
Muhafız maçına gelince: Bu mnsn
bakaya Ankara takımı nlsbPt<>n 
yorgun bir vaziyette çıkacaktır. ~oı -
ra GUneş Fenere nazaran daha km
vctll bir manzara arzetmektedfr. 
Güneş müdafaası hllhassa kun·etll 
olduğundan Muhafız muhaclmlerl
nln bu haltı yarmaları ihtlmall ol
dukça zayıftır. Yalnız eunu unut
mamak IAzundır ki futbolde kliçUk 
bir ihmal bUyük sUrprlzler doğurur .. 
Eğer GUneş oyuncuları Feneri yen 

dikten sonra lilzumsuz bir gururla 
kendilerinden beklenilen gayreti 
gösteremezlerse \"azlyet bambaşka 
olabltır. Bu ciheti düşünerek fşt cid
di tutarlarsa Muhafız ikinci maçını 
herhalde kaybedecektir. 
Şlmdlllk takımlarımıza muvaffakl· 

yetll oyunlar dileriz. 

yuncular sahadan çıkarlarken, etraf. 
larını sararak kendilerir.den imza isti
yen coşkun seyircilerden kurtulmak 
için adeta müthiş bir mücadeleye gi
rişmek mecburiyetinde kaldılar. 

David Jack, bu heyecanlı perestiş -
karlarından kurtulamadı ve soyunma 
odasına ancak iki saat sonar gidebildi. 
Şayanı hayret bir sabır ve soğukkan
lılıkla, karanlık iyice basıncaya kadar 
imza dağıtmıştı. İşte o günden sonra.
dır ki, ona ''hayalet' 'Ulkabı verilmi1'
ti. 

David Jack, o sene, tatilini geçir
mek için Kanadaya gitti. Tatili geçir
mek için, diyoruz ama, hakikatte, Jack 
oraya F. A. taknnmm oyunculariyle 
turneye çıkmıştı. Bu seyahati esnum
da başından garfb ''e gülünç bir ma· 
cera geçti. 

Gayet müteoossis bir genç olduğu 
için, bir gün yalnız başına, ormana 
gezmeye ç:ıktr. Bir hayli mUddet ylirU
dUkten sonra, arkasından garib ayak 
sesleri duydu. Dönüp baktı ve beş ayı 
yavrusunun peşine taktldıklarmı gör
dü. Bunun üzerine elbet bu ayı yavru

larmm yalnız olmadıklarını ve nerede 
ise "ebeveynleri,, nin de! gelecekleri
ni dUşündü ve blitiln hmyla kaçmaya 
başladı. Böylece, soluya soluya, ayı 

yavnıiarnıı peşine ta'Kmı§ oiciuğu iıai
de otele kadar geldi. 

Bu garib macera gazete sUtunlarma 
kadar gesti ve Jack'a bUyUk btr mu -
vaffa.lcıyet kazandırdı. Fakat zavallı 

Hangi idmanları 
yapmalısınız/ 

t ... ~_ ........ lııııi.ı-
En sade ve en kolay idmanlar, ba

::ıa.n vakitsiz ve usulsüz yapılır. Tabii 
l-unlarm bir faydası olmadığı gibi za
rarları da görülür. Buna da sebeb ko
laylrkları, sadeliklerldir. Çilnkü pek o 
kadar ehemmiyet verilmez. Halbuki · 
bunlar, vUcudun inceliğini, zarafetini 
muhafaza. etmek istiyen ka.dmlarm 
heT' gün ve bliyilk bir dikkatle yap -
mtl.ları l~lcn idmanlardır. Güç o
lanlar, nasıl iki üç gün tecrübe ve 

Jack hakikaten çok korkmu§tu. 
Bir muziplik 

Şimdi size David J ack'm Arsenal 
taknnına nasıl geçtiğini anlatalım. 
1928 senesi yaz mevsiminde, Bolton 
takımı, İsveç turuna çıkmıştı. David 
Jack Fransa ve Belçikaya karşı milli 
takımda oynadıktan sonra takımına 
iltihak etti. Arkadaşlarını Gothenburg 
da buldu ve bUtün mesele bu şehirde 
kararlaştmldı. 

Jack'ın Arsenal'e nakli bir muzib -
Uk neticesinde vukubulmuştu. Bakrn 
nasıl: 

Arsenal taknnı Gothenburgda ya -
pılan bir turnuvada Bolton takımıyla 
final maçında oynamıştı. Maçtan son
ra, akşam üzeri, ayni otele inmi§ olan 
iki klübün idarecileri, salonda topla
narak gülUşUp konuşuyor, meşhur 

meneceri, mt:rhum Herber Şapman'm 
nUktelerini dinliyorlardı. 

Bir aralık David Jack'dan bahse • 
dildi ve Şapman, bu meşhur oyuncu -
nun Arııcnale geçmesinden son derece 
memnun olacağını söyledi. Bu söz, a
lay olsun diye söylenmişti. Fa.kat Bo1-
ton Wanderers'in başlıca idarecilerin
den olan J. Hayward bunu şilphesiz 

ciddi telakki etti ve bu "can sılacı,, 

mevzuu ur.atmamak için, derhal salon
dan çıkarak odasma çekildi. 

Bu çekilişin sebebi. hfç kimsenin gB
zllnden kaçmadı ve ona bir oyun oy
namaya karar verildi: ona, Jack'm 
Anıenale girdiği ~ylenecelrtt., 

(&mu. 1'Gt") 

,, 
tekrar olunuyorsa bunlara ~ ~ 
hernmiyet vermeli, teıcrar eıı;0 '? 

lşte kolay ve çok faydall ' 

usulü: oıtıt=.~ 
A - Bu §U suretle ya~ 

yerde dümdüz durunuz. ?Jft 1, 
zın arasında 10 santimetre~, 
bulunsun. Resimde görd 11JJ1' ~ 
idmana b~layınız. Solw!'°~ ~ 
dirdiğiniz zaman dirseğill~ ~ 
sol elinizi omuzunuza ge~r ·' 
za.ına.nda sağ elinizi kal \fit.~' 
ye uzatınız. Kolların b1l ~·~ 
ketine devam ediniz.. yaJııIS ~ 
diniz, kolunuzun birini :k tJJ ~ 
ve ileriye uzattığınız ~ 'f"' _ 
indiriniz ve klvınnız. TIP ~ 
söylediğimiz gibi. ~ ~ 

Bu hareketi yüz ~~a ~ı 
Bu, göğsün adalelerını :ıcıı 7 J, 

Omuzlarda husule gelell lı' 
izale eder. . ,ısı> I! 

B - Buna (bisikle_t -~~ııl'J . *'~ 
lir. Dirsekler yere doınw~ ~ 
ellerinizle kalçan:ızı tut dijet!~ ':../. 
birisi gerildiği sırada, 1Jll1l" ,l'I;/_ 
lür, ve geriye çekilir. -"'"~ ~ 
olduğu kadar çabuk ~ ııet.~ 
çalışmalıdır. Bu harek tf11~_::; ;, 
smda 50 kere tekrar e ~ JI~ 

C - Buna da (ınak~~ 
ler. Ayaklarm açılı~ııı'..JI > 
ketlerinin makasa . de ~ 
isim verilmiştir. Re!~ fi ,,~ 
vaziyeti alınız. Ark& ~' ~ 
yaklannızı kalftJTilllZ. ge~ ,-.r 
sol bacağınızı baŞtn~zıtl ~ ~ ,./ 
getiriniz. Sağ ba.ca~JSS ---~; 
iğiniz. Bu sırada ltarıı;ı~~/ 

Bu idman, karın ad ~tttı 
lendirdiği gibi f aD~ >'3; _,.I 

Bacakların sinirlerinl ~?'-' 
meye faydası vardIJ"· ~ .# 

tık gUnde 50 def & 'Y" .J. 
na devam ve 400 defa.'!" ~ f'çl 
niz. çUJl~ 

Bu idmanların ber u ıtJr 
çabuk yapmıy& ga.yret 
faydaamı~ 

i 



- -1'-'1- .. 
- Beyaz prenses 

Ve 
Vedi cüce ••. 

-
Miki mucidi \'alt Disneyin yeni 
ve canlı resimli hikAyeıi 

-

!i - CellAl; kil~ kııı öldilr. 
nte)e kıyamadı. Ormana ll~lür 

dü, bıraktı. Kar ıibi beyH pren. 
~s. &Aat>lardan, rüzııArlardan, 

hayvanlardan korkuyordu. Or. 
man; kar • beyas prenıdn snlm· 
li, şirin, hay,·ıınları ve aAaflarJ 

:'!evdi# ıni anladı. 

Şen Fıkralar 

Erken 
u1aomanın 

çaresi 
- Eskiden imldnı yok, sa

bahlan erken blbmaadım. 

- Çalar uatin mi yoktu?. 
- v aıtdı amma, aaatin ım 

de beni uyandıramıyordu. Bı:
nun üzerine bir papapn al· 
dun. 

- Papatam niçin aldın? . 
- Anlatayım: Yatarken 11· 

ati papaiaıun yanma koyuyu · 
rum.. Sabahlan dl çalınca pa · 
pagan uyanıyor ve hiddetin· 
den öyle avaz avu baftnyor 
ki. imanın uyanmamaaına im
kin yol; t 

* * * PalAvra pmpiyonu. 
- _Evet azi. 

'\ ~~ :ikabir çöl~ 
~;, rinde seyahat 
~ ı - ederken, bir ıU-

• rü yamyam ba-
na hücum ettiler! 

- O r.aman aen ne yaptm? 
- Netealml öyle bir kuvvet 

le kestim ki, yUzllm siyah bir 
renk aldı, onlar da beni ken
dilerinden r.aıuıederek çekilip 
gittiler ... 

)$. • * 
- Ne oynuyorsunuz çocuk

lar! 
- .Korsanlık oyunu oynu · 

10nm. .. 
- Peki, ne diye kura çeki· 

J\)l'ISUDUZ ! 
- · Gemi19 alyah bayrak 

~~~..,·· 

-aq boı sftse 
... ~·-·-·o ... a tercih 

ederim,, 

tabak bulmuıtu. Çilnkil bu ev, 
bütün gün ormanda çalıpn y: 
eli küçük cüceye aitti. 

BULMACA 
Merdlvt-.o 

Yeni bir evde b1rin.ci kata 
çıkmak için 26 b119mık, ikin
ci kata çıkmak için 20 bua
mak fazla, üçUnctı kata çık
mak içinse 18 basamak daha 
çıkmak 1bım. Uçtincü katla 
dördUnctı kat araamd& 18 bua 
mak, dördUnctı katla beo1nd 
kat arumda iııe 16 buamak 
var. Merdivenin ba•mak mec
muu 110 dur. 

Bir adam 56 bla•mak çıkı· 
yor, 18 buamak iniyor, tekrar 
26 buamak çıkıyor ve tekrar 
28 basamak iniyor ve dördtln
cil katta olduğunu görüyor. 
Bu adam hangi kattan hare • 
ket etmiıtir. 

Bu bilmecemizi doğru halle 
denlerden birinciye alhn uclu 
bir dolma kalem, ikinciye bir 
hokka takımı, tıçtinctıye bir re 

sinı albilmU ve aynca 200 oku-
yucumuza muhtelif hediyeler 

vereceğir. 

----·---·-
HABER 

ÇOCUK SA YF 4S 

Bilmece hponu 
19 ŞUBAT - 1991 

diye kura oeJdyonuı. 

MDkAfat 1 
Noter -:- Öyle .zannediyorum 

ki, bayım vuiyetnamenizde bir 
yanlI§lık yaptmu. Diyorıunuz 
ki !tannıı: evlenmene 10.000 
Jira, evlenine 50.000 alacak
tır. Her halde akli olacak, de· 
iil mi?. 

Koca - Hayır: · yanhJbk 
yok. .Karımla evlenecek adam 
bu mUklfata cidden mUstahak· 

- ~u_.k 
T 

Hıkave: 

iki gazetecinin 
muvaff akıyeti 

Cim 'le Tom spor otomobille
rine binmieler, ağır ağır gidi
yorlardı. 

- Ne berbat telıir ıu Nev
york... mçbir feY yok... Gue
teyi allkadar edebilecek entere. 
aan bir havadis bulmak lmkin
sız. böyle talihaizlik de görme. 
dim.. 

Bu hilzUnHl sözleri söylerken, 
Tam ua.bt hareketlerle ıigara
smı dudaklarında oynatıyor -
du. 

- Guete sahibi de bizi be
ceriksiz birer budala u.ıınedi -
yor ... Hakkı da yok değil ya! ... 
Kaç gündür iyi bir havadil bu· 
lamadık. Gangsterler adeU 
grev yaptılar. Cinayet yok .•• A· 
dam kaçuma yok... BUyllk ·bir 
htr1ızlık vakaaı yok.. Yok da 
~·ok ... - '. 

Cim •bımz bir tamta: 
- Sus! dedi. Bir sUrU bot 

geve.elik edeceiine biraz ıura-
1& mkt •• ,.1*kb 
ğudJ: 

- A!: .. Bu herifler ne yapı
yorlar, orada! 

- Ne yaptıklarım öğrenmek 
için otomobili münasip bir yere 
Aklar ve seasizce onlarm yanı
na yaklqırrz. 

Cim otomobili durdurdu ve 
dediği gibi yaptı. Bir u eonra, 
iki gazeteci yere atlıyarak, el
lerinde fotoğraf makineleri ol -
duğu halde, ağaçlarm arkum
dan ilerlemeye bqladılar. 

lkl gueteclnln nazarı dikka· 
tini celbeden garib Ahnıe 1U 
idi: bir p.tonun 6ntlnde boz 
renkte bir otomobil duruyor -
du. Otomobilin yanmda bulu
nan iki kitinin de, etrafı gör.et
lediklerl ve arasın. C1a fftoya 
baktıktan besbelllydL 

Birdenbire bir çığlık duyul· 
du. İki meçhul adam otomobile 
atlıyarak motörll çalıetırmaya 

b&§Jadılar. Hemen akabinde, dl 
fer iki klfi de, kollarında, afzı 
mendille tıkanımt genç bir ka -
dm olduğu halde ptonun kapı
emdan çıktılar ve otomobile at
ladılar. Otomobil dertıal hare· 
ket etti. 

Tom sevinçle mmldandı: 
- Eh! ... galiba yqzyonız. 
Cim de ayni sevinçle cevab 

verdi: 

- Mükemmel bir kız kaçır
ma Mdlseeini filme aldık. 

Şimdi dostum bu herifleri ta -
kip edip yazılarunızı da huır
lıyahm. · 

dq1an olan haydutları bekllye· 
bilirler. 

Tom hayretle: 
- Bak bunu dll§Unmemiı

tim! dedi. 
- En iyisi gidip görmektir! 
iki gazeteci arabalarım bir 

köpye sakladılar ve gayet il -
kayt adımlarla, yanın saatten 
beri gözetledikleri, küçük eve 
doğru ilerlediler. Bu ev, Nev
yorkun en kenar mahallelerin -
den birisinin tek eviydi. 

- Azizim, her eeyi göz.e alıp 
içeriye dalmaktan bqka çare 
yok, guetecilik dediğin böyle 
olur. 

Tom, gecenin karanlığı için -
de parlıyan tabancumr çıkara
rak cevab verdi: 

- Ha,.U bakalım! 
İki dost aUratle yaklqtılar 

ve birdenbire kapıya dayandı
lar. Kapı açıktı. Ktlçilk bir ida
Te kandllinin hafif ııığıyla ay
dınlanan bir odada bulunuyor
lardı. Bir adam onlarm ayak 
ıeslerini duyunca, lilratle geri
ye döndtl. Bağırmak için ağzını 
açtı. Fakat Tom onun tlzerin -
deydi ve tabancumı onun ea
kafma day&mrftr. Cim de bir 
tniltl duyarak o tarafa doğru 
yflrlldil ve bir kaç aat evvel 
taçınlmJf olan genç kadını 
görerek onu bağlıyan ipleri 
çözdü. 

-~ 

Can tutar ... Neme IA.zmı ! 
Bu it de birkaç saniye içinde 

bitti ve iki gazeteci, deJıeet i -
çinde kalınıg olan genç kadmm 
refakatinde otomobillerine doğ
nı yUrildlller. Tam otomobile 
yalrJ111caklan sırada bir ta -
banca patladı! Cim, kureunun 
vızıltumı kulaklarmda duydu. 

Tom da bağırdı: 
- Ça.buk .•• dua bu, öteki • 

ter .de geldiler! 
Filhakika, yolun öbUr tara

fından, haydutların otomobili 
geliyordu. 

Cim bilttln hmyla hareket e
derken ayni zamanda bağırdı: 

- Sen de ate§ et ki, §Oförle
ri biraz pşrrsm. 

Çılgın bir takiple beraber, 
milthiı bir ate§ de başladı. Fa
kat bereket ki, guıetecilerin o
tomobili, haydutlannkinden da
ha 8Uratliydi. 

Otuz dakika sonra iki oto -
mobil arumdaki mesafe o ka· 
dar uzamııtı ki, gazetecilerle 
genç kadın, artık haydutlarm 
ta.bancalanndan korkmamağa 
başladılar. 

Tom bir kahkaha atarak ba· 
ğırdı: 

- Evet!... Ucuz kurtulduk 
ha!... 

Cim de alaylı bir tavırla: 
- Bunu bana mı söylüyor· 

BUD! dedi. 
Yavq yavaş kendine gelen 

ıenç kız: 

- Mösyöler, dedi, size nasıl 
teeekktlr edeyim! 

- Biz mll.kemmel bir teoek· 
küre nail olduk, matmuel ! 

Sergbeştlnlz ayeelnde, ga -
• :rıetemiae enf ea bir riSportaj gö

- l~e bir tek kitinin kal- Ulreceliz. 
dıfmı mı iddia edlyonnm ! - Latfen bepm kaldırır 

Bir dakika aonra, gazetecile
rin otomobili haydudlarm peei
ne takıhmştı. 

• • 

- Cannn, içeriye girdikleri 1WUDm! Bir resminizi alalım! .. 
zaman dört kifiydller. Uçtt çık- - Bir az sabret, Tom. Mat-
tL Hesap etaeael muelln resmini, gazete l&hlbi-

- Bunu !Hap edecek kadar nin odumda, pmpanya kadeh
rıya&lyem kuvvetli defil ! Fakat lerl &ıihıde çekenin, 
IUJlU dllfllnebillyonun ki, bu 0 a.Jroam, Nevyorkun en bft. 
~ birçok adamlar bulmıablllr yt1k guetelerlnden biri, itte 

mM~~~~~---~~~~~:::::::__J[M!IA..l! .. ım.Jio.İllılt..MılmfjllL~ft_}glar, mlbu6ırtlım· 

Biliyor musunuz? 

Tanrının yanında 
bulunmak için l 

Dilnyanm en garib mezan
Japonyanm en asU ailelerin • 
den birine mensup olan Bunge
Bo Budanın resmi altına p 
mUlmtıftUr. ÖlilmUnden evvel 
ailesine bunu vasiyet ederken, 
Tanrmm yanmda bulunmak is 
tedfğint söylemifti. 

Yılan derisinden 
elbise 

Tamam ile 
yılan derisin • 
den yapılmış o
lan bu garib el 
~iseye ne der
iniz! (baston 

da elbiseye ne 
güzel yakıştı -
nlmış!) Bu el
bisenin bir A
merikalı tara -
fmdan yaptı • 
nldığmı söy • 

1~ l11zum 
·~:s-- ..... 

Plib yılan 
derislle bp lattınlını§tı r • 
İnsan böyle bir elbiseyi ürper 
me duymadan giyebilir mi der 
siniz? 

Biaikletli asker! bando, Hol-
1,,.ıa ordusunun bir hususiye
tidir. 

sonun kızının ziyaretine sahne 
oldu. Filhakika haydutlar, bu 
genç km kaçırarak babasından 
bir Jıayli para koparmak isti • 
yorlardı. 

Gazete sahibi, bu hldiseden 
o kadar memnun oldu ki, iki 
cesur gueteclnin aylıklarını 

arttırdı ve polis röportajlarını 
her zaman için onlara bıraktı. 

- Bqmızı kaldmn... Bana 
bakm, milkemmel .. Teşekkür e
derim. 

Tom gazetecilik hayatmm en 
güzel resmini çekmişti: milyar
derin km dostu Cim'e glililm • 
lilyordu. 

Tam bu tebesaümiln manuı. 
nı anlıyarak şöyle mmldandı: 

- Biz gar.ete sahibinin kal
bini kazandık, fakat bana öyle 
geliyor ki, Cim de bundan bat
ka bu genç lmm kalbini de ka· 
andı ... 

Haydutlara gelince, guete • 
ellerin çektikleri mtıkemmel re
ılmler onlann birkaç saat son-

' ra yakalamnalarmı kolaylqbr-
dı ve bltti1n suç ortaklarmm 
da meydana çılmıalarmı temin .... 



19 ŞUBAT - 1938 

~lYıt~n <dllYınyada 

20 milyon 
ikiz var 

21 defada 57 çocuk 
doğuran kadın 
Bir bHşka kadm da yedi sene içinde 21 çocuk dlin
yaya getirmiş, hepsini büyütmüş ve yetiştirmiştir. 

İnsan vUcudu kadar mUhim ve In
snnlar için bizzat kendi vücutlarını 

tetkik etmek kadar ehemmiyetli ve 
111craklı bir §eY yoktur. Zira, maddi ve 
manevi birçok kusurları olmakla be -
raber mekanizması birçok gizli harika 
ları havidir. 

İnsan vücudunun gösterdiği mu -
ammalar karşısında en ziyade dikkat 
nazarı çeken şey doğumdur. 
Doğmak, dünyaya gelmek!... Bun -

dan, bunun sırrını nnlıyabilmekten da
ha meraklı ne var? .. Doğmak ve öl
mek ... Hayatın esas prensipleri. Dün
ya lmrulalıdanberi insanları diişündU
ren bir mesele ... 

Her devirde en büyük ·A.limler, en 
meşhur falcılar, kayıptan haber ve -
ren kfilıinlcr bunu araştırmışlar, do
ğurma sırlannı öğrenmek istemişler

dir. 
Romanın temeli atıldığı gün, (RomU
lüs) le (RomUs) ten birisini ~ef tayin 
etmek !~gelmişti. Devrin hukuk 
alimleri, (Romülüs) Ü seçtiler. Çün
kü o, havada uçan kartallani adedini 
aoğru olarak saydı: 12 dedi. Halbuki 
kardeşi (RomUs) ancak 10 tanesini 
sayabilmişti. 

Bu gibi kararsızlıklara tarihte pek 
~ok tesadüf olunur. Ekseriyetle büyü
ğün tayininde güçlük çekilir. 

Hükümdar sülalelerinde saltanat 
hakkı büyük çocuğundu. Thki Fran -
sız kanunlarında. ikiz doğan çocukla
rın en son doğaru büyük telakki olu
nurdu. 

ya yüzün.de bir buçuk milyar insan 
olduğu düşünülürse, 20 milyona yakın 
ikiz mevcut !bulunduğu anlafiılır. 

Bu hususa · dair birçok mütalealar, 
fikirler ileri sliıiilmüştür. (Dionis) 
ve (Ambroise Pare) nin hatıralarını 

okuyunca insanın tüyleri diken gibi o
lur. Fevkalade raporlara gelince bun

lar da böyledir: (Kinlof) adlı bir Rus 
köylü kadını 1753 te (Büyük Katerin) 
e müracaatla, 21 defada 57 çocuk do

ğurduğunu söylemiş ve kocasının bun
ları bcslemclt istemediğinden §ikfı.yct 
etmiştir. Pariste (Brunct) adh bir 
kadın da 7 sene 

1

içinde 21 çocuk 'dün
yaya getirmiş ve hepsini bUyütmilş, ye 
tiştirmiştir. 

Son yüz yıl tıb yıllıkları, ikiz doğur
malann çok olduğunu kaydeder. Fa • 
kat, bu müddet içinde dört ve beş ço
cuk doğuranların sayısı düzüneyi geç
mez. Bunların çoğu da., doğduktan bir 
iki sant sonr::ı. ölürler. Kanadalıların 
(beş kardeşler) diye şöhret alan (Di
yon) lara o kadar ehemmiyet vermele
rinin sebebi de bu değil mi? 

Daha eski devirlerdeyse aksine idi. 
lsparta kTaliçesi (Egine) iki cocuk do · 
ğurdu. Bu sırada yanında iki hizmetçi 
kadından başka kimse yoktu. Çocuk
ların her ikisinin de hükümdar olabil
mesini temin icin, hangisinin evvel . 
dünyaya geldiğini söylemedi. Bunun 
Uzcrine (lhtiyarlar meclisi) kraliçe -
nin hareketlerini göz altında bulun -
durma.ya karar verdiler: ilk stit vere
cern çocuğun veliahtlığa hakkı oldu -
ğunu söylediler ... 

Fransa tarihinde, ikiz doğurma va
kaları pek çoktur. Bilh'\SSa <Kape) 
sülfllesinde (Filip Og'ist. vm inci Lui 
1 inci Sarı Danjo}. (Burbonlar) dan 
(Mari Lecinska). ve (Savun} hanedn
nınd:ın ikiz doğuranlar c;ok görülmüş· 

lllr. İstatistikler gösteriyor ki, yiiz c;o 
cukttın ynlnız ikisi ildz doğar. Bun •

1 
la.rdan bir kısmının doğal doğmaz ve
Y.& az sonra öldüğünü fa.ıV.eder ve aUn 

Çehreyi değiştirmek için saçla
rın tarama tarzını değiştirmel'i 

\ 

) 

- -Eskiler; kadınların saçına <:ok .e-
hemmiyet verirlerdi. Bir kndının 
güzelliğinden bahsederken: "Saçla
rı topuklarına kadar ..... diye methe
derlcrdl. Hususile saçların kesilme
sini hfp f;rf g6rmezlerdi: "Sa~larını 
kesen bir kadın güzelliğini, kadınlı· 
ğını kaybeder .... derlerdi. 

yorlar. Herhalde hnrelt, bukleli bir 1 leb8z)Un Knmelyal::ı.r altındaki buk 
baş, tcpesir.dc kocama bir topuz leli sn.çlnrınn bakınız; ne kadar bOf-
bulunan baştan daha güzeldir. çehresine ne h.ade:- <le. yakışmış! 

Ylmz, saçlan ketirdikten son Sonra (Greta Garbo)yu ekseri" 
ra dlkk'nt etmek 10.zımdır. Yoksa ışa.11 
a1tı nylılt bir permanant yaptırıp yotle filml~rl.nd.e . karışık, per 

Ne kadar yanlış bir fikir! Kaoın
Iar, bugÜnkll kısa ve ondille sr..çlari
le daha başka bir gUzelllk arzedl-

Tavan avizelerini 

lNJa~on 
süsOemcenı ? 

Bu abajuru yap 

başı koyun postuna sarılmış gibi bı- saclnri19 g$~Uz. r 
rakmak pek çirktndlr. Ustte ve ortndekl reS'lni Greta G:ı .. 

Saçın tarama tarzı cebreyt gQzel· boya ·benzetebiliyor musunuz? l1 
leştirlr. Bazan da bllsblltiln değişti: bukt ta kendisidir. dıt. 
rlr. Fakat bunu yapmasını öğrenme- Usttcn sa.ğ tarafta ve alttan orta r 
11 gördüğilnüz baş tuvaletforl suvareıe 

• Sinema yıldızları, rollerine g6re. 1clndir. Alt sıradaki birinci ve uçU~ 
saçlarını dUzeltirler. Mesel:\. üstle en resimler gUndUz tuvnletlerıne ıı 
sol tarafla gördUğUnnz (Kla.ra Del- modellerdir. __..-

Asri bir 
işleme 

mnk için Hlzım o
lan şeyler: 40 
t'lantlmetre kut
runda buzlu cam, 
14 santimet -
re yüksekliğinde 
ve davul kenarı Fisto ve kordone işleme ile yapı. 
şeklinde bir lske- Iır. Ajurlu olan motifler ve oyma 
ıet. 90 santimet- olmıyan yerler tamamile kordoneı 
re eninde kumaş- yapraklar ve ltenarlardaki fisto lşle
tnn ı metre 25 me ile yapılır. 
santimetrelik bir Renkli keten kumaşların Uzerlne 
parça kumaş. 4 beyaz veya bej: beyaz ketenlerin U· 
metro ıo santim zerine de renldl kontonln işlenirse 

it , cok güzel olur. 
şer .. 
Şekil 1 - Bu gi

bi cnm abajurlar 
biraz fnzla ziya 
nn·tr. Bunu ha -
fifletmek Hl.zım
dır. Bilhassa sa· .. 
lonlnrda yemek 
odalarında ... Bu. 
nun için de etra
fını ipek bir ku
maşla süslemek 
ka.fidlr. Turuncu 
ve llmont renk -
lor çok iyidir. 

Ştkil 2 - Bun
Jnr l'kS('riyC'tle> 40 santimetre kutrun 
dadır. Bu formnyn. ı:ldecck, yani 14 
santimetre yilksekllğlnde iskeletler 
herhnnı;i bir ıtımbacı dUkkdnmda bu
lunabilir. 

Şcktl 3 - Du şemn, cam abniurun 
isk<-letln içerisine nasıl konulacağı

m gösterir. Tabit hu, iskelet üzerine 
kumaş ~ccirlldil<ten sonra yapılacak
tır. 

~Pldl 4 - lllc evvel iskelete hafif 
koyu rf'nkll bir kıltf ~ecirmcll. 

ŞPkll o - Süsleri koymazdan ev 
vel ah" turun vnzlveti bu şekli alır. 

$"1~1l 6 - Ru süs. Ur. par<'ndan 
ibarettir. Bu resimde alt tarafındaki 
kenarlarını~ nnsıl dikildiğini görüyor 
ımnuz. 

Şekil 7 - 1 st tarafta Uç dikfş. 
Ş"kll - Volanı dikmek için ilk 1 

(•Vvl'l l~nc ile tesblt olıınur. Sonra df. 
kt1tr. Yukarıdnkl galon en sonra ko 
nqlur. 



NDk&lh t 
liüıem lYI ıro uğu nda 

Gelin ve damad, davetlilerile bir -
likte, belediye dairesine gittiler. Her 
r-.ey hazırlandı. Fakat nikah memuru 
d~rnadın zil zuma şarhos olduğunu 
gorUnce: 

b· - Bu ne hal? dedi. Bu vaziyette 
~1:_ adamın ben nik~hınt kryamam. 
-..ı.şka bir gün gelin! 

Geri döndliler ve üç gün sonra tek
~ar belediye dairesine müracaat etti
~r. Fakat damad yine fitil gibiydi ve 
nıkaıı ..... . ·t· . ..... emuru yıne ı ıraz ettı. 

Zavallı gelin bunun üzerine nikah 
trıd ernurunu bir köşeye çekerek yaJvar-

ı · 

d - Aman ne olur, sarhoşluğuna al • 

1 
~ayıp nikabımızı yapıverin. Oç ay· 

1
1 hfunileyim, nişanlım ayılınca ev
enmct;ten vazgeçiyor! 

içi - Nckadar güzelsini.:. Sizi öpmek 
iat>ı kim.bilir kat; ki~ miisaadeni:::i 

enı~tir' 
ıe,. - 1~k defcı siz i.stiyorsmıu:::. ôteki· 
rrt~~fı!ıdc cılma.ycı W~ıtm görme::: • .. 
•t ~r~adaşBık 
·--:ıuz yem evlenmişti. Küçük bir 

ıııla..'&atten dönerken otomobili bozu
'!'ı:ca zavallı f cna halde üzüldü, ka • 
~e~. _sözlerine inanmasından ve 
ltıı clısını aldattığını sanmasından kor-

~l)rdu. 

ıt~lhakikn korktuğu başına geldi. 
lltırıa~"Yen zamanda doğruca kansı, o
b.e b·en samimi arkadaşlarından Uçü· 

.. ~rer telgraf ~kerek sordu: 
ll· OCaın sizinle beraber mi?,, 

tı.i :kaç saat sonra üç yerden de a;.·· 
"l\ C<ildc birer telgraf aldı: 

~tltte<>:anız benimle beraber, merak 
Yın o . ., 

laı-1;~ :: r:ı-~adaşlarma iyilik yaptık· 
-n~dıler. fakat. .. 

'~ RAsA THANEDE t\.._ ;"raya. gel, daha iyi göritnııyor! 
L ''fler ,!tteın bl ır s es 
•ıtır ""Unt•• \. __ 
ıı Grig b' ~tekarı Non·eçli meş-
l eııcıı e.,~ 

1
1r konser vermiş, bunda 

•ıor . "'\:r erini k· enın b' • en sonunda da Bet • 
ı ttıu ır ese . . 

ltıa l'lekk'dl .rını çaldırmıştı. Musi-
le :aıeain~ erınden bir i ertesi günkU 
l\t:rı 0nSerin e konseri tenkid etmiş. he· 
~ Gı-ige en ~?unda çalınan parça-
"l-' l:rı~i 01 ınusıkışinas adı verilmesi
C <>lduğu acak derecede berbat bir 

ı ~lg bu nu Yazmıştı. 
e: lerona :a~ıyı okuyunca müne:<ki

agırdı ve boğuk bjr ses -

"..' ~n d -
"<.e ~ • eaı Be 

Qli , bUr dU • thofenfn ruhuyum. 
"" g in 1. nyadan h itab -~· " l> ıı;onser· ıcuıyonım. 
li~ırarça, be~r ınde Çalman en sonun

. tı· «ıD! '--: Be t?ıaenaı ' ,J G.Ul Uıof enin ese-
eyh siz bir bud&las:mJZ! 

- ikiz 'J..VJrdC§ olan ()ir:nr: ııişan1an
mak pek tuhaf bir şey... Xişanlınt, 

karcle.5indcm nrı.<ııl cıyırd edebiliyor· 
~m1 

- Oıııt nişmılım1a 1."llrdcşim düşiin

~ün, bana göre kaı:a ho.~! 

Erkek mi güzeldir, kadın mı? 
Mecliste bunun münnkR.ı,c;ası yapılı • 

yordu. Horosların ta'\'Uklardan, erkek 

ördeklerin dişilerinden, aslanın dişi -
sinden çok daha güzel olduğu misalle
ri sayılıp dökülmüştü. Bir ihtiyar sö
ze karıştı: 

- Uzun söze ne hacet. Biz kuvve~ 
li olan cinsiz. Allah evvela erkeği. 
sonra kadını yarattı. 

Bir kadın atıldı: 

- Doğru. Şaheserini vücuda getir· 
meden evvel bir müsvedde yapmak 
istemişti herhalde! 

CE!'\UBI AMERlKADA 
- Kimdir o1 
- Hükıimct askeri. 
- Yakl~·rnna! h'f<T .. -ıimat devrildi, 

sen asisin! 

- Fransız karikatürü -

oımedDn mn? 
Ahbabını hayretle karşıladı: 
- Vay! sen hayatta mısın ? ben se-

ni öldü sanıyordum. 
Öteki şaştı: 

- Öldü mü sanıyordun? Neden? 
- Birçok arkada~larmı görmüştüm, 

hep senin iyiliğinden bahsettiler de ... 

Erkek - Fnlbimde hiç yeri olma • 
rlığı hadc uatağımda bu kadı1r fazla 
yer fııfma.'fı ne tali! 

Eski ellb>nse gllb>D •• 
- Karım kavgacı, asabi, huysuz.. 

dur ama fçl çok ca'dir. Kalbi temlı. 
dir. 

- Mademki öyle, neden tornistan 
ettirmiyorsun ~ 

ı MtYıkemmeo 
fFDkD ır R 

Küçük çocuğu. annesi günah çıkart
mak için kiliseye götürmüştü. Papa.s 
sordu: 

- Ya\TUm. ne kabahat yaptın? ıın
lat bakayım. 

- Hiç kabahat yapmadım! 
E'.ı.ic;iik. pek afacan bir şeye benzi • 

yordu. Parı:ıs o!lun bu sözüne inanmı
yarak ısrar etti : 

- SCivle. söylP ... Mesela annene. ba
bana "a'an söylemedin mi? 

- Hayır! 

- Arkadaşlarınla döğüş yapnmdm 
mı? 

- Hayır! 

- Mcselfı kardeşinin kunıbarasın • 
dan bir tel pa.rçasiyle para çıkarıp al
madın mı? 

Çocuk yeri&ı.dcn fırladı: 
- Teşekkür ederim pnpas efendi, 

bu mükemmel bir fikir! 

- Eskide1ı nuısaların 1"lstünc kliğıt 
scrcrdiııi:::' 

- Şimdi oozgaçtik, 'kağıt çok paha
lı~tı. Onıın yerine bir taba.k /azla 
ycmc1• veriyoruz. 

- Fraruıız karikatürü -

Taıııı adam 
Apartımanın birinci katında otu • 

ran Ahmedin kapısı çalındı. Ahmet 
kapıyı a<'tığt zaman ka112ısında fena 
halde hiddetli bir adam gördü, zaval· 
lınm kafasında kocaman bir şiş pey
da olmuştu. Meçhul ziyaretçi ağzını 
açıp gözünü yumdu: 

- Nodir bu rezalet! Balkonun uzdan 
başıma bir saksı düştü! 

Ahmet hiç istifini bozmadan cevab 
Yerdi: 

- Talili bir adam mı§Sınız, tebrik 
ederim! 

- Üstelik benimle alay mı edi· 
yorsunuz? 

- Estağf lrullah ! iki gilı! evvel biz 
apartımanın beşinci katında oturu -
yorduk. Saksı o zaman düşseydi ... 

- Zavrıllt bayılıyor, çabuk bir ka
deh konyak! 

- Bir kadeh değil, bir şi§e konyak 
getirin. Görün<Biğiimden da.ha rnh.at
sızım. 

i z i n 
Direktörün yanma çıkıp rica etti: 
- Bir hafta mezuniyet vermenizi 

istirham edeceğim; evleMCeğim de o
nun için ..• 

Direktör itiraz etti: 

- Peki ama, senelik mezuniyetiniz 
geçen hafta bitti. Mezuniyetiniz sı • 
rasmda evlenemez miydiniz? 

- Evet ama, mezuniyetimin tadı
nı kaçırmak istemedin' 

1J 

IHIDSo ~$~ va O~TD~AIF'> ~OM~NO 
Nakleden : SUHEYLA ŞEFill 
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Nerminde başka bir incelik. başka 
bir ruh, herke5tC olmıyaıı maddt Ye 
mane\1 bir güzellil\: vardı. Ferit ve 

Hikmet paşanın bütUn meşguliyetlerin 
den hoşlanan zekrtsı, fikirleri vardı. 
Nermin. Ferit gii>I bir ndan'u meşgul 
etmek için yaradılmıştı. Fakat o 
kendisini bir hnyat arakadaşı. ismi
nin mnhn,dilmemcsi için almnuş 
bir kadın diye telt\l{ki ediyordu. 

Kalbi, dUşUncesi ondan çok uzalc
taydı. Nermin odadan çıkarak Hik
met paşanın bulunduğu salona git
ti. Hatice Müncn·cr hanımefendi de 
gelmişti. Genç kadının elini sılcnr
ken sordu: 

- Rahatsız mısın Nerminclğim? 
Her zamanki gUzel ren~in uçmuş. 

- EYet bugün biraz yorgunum. 
HikmRt paşa muhabbetli nnzarla

rile gelinini sUzerek: 
- Nermin evimizin idaresi için 

çok yoruluyor, dedi, her zaman da
ha iyi, daha muntazam olsun isti
yor! 

Nermin güldU. Onun öyle bu ka
dar uğraşmasının, Ferldin hergün 
artan ltikaydillğlni unutmalr, dUşiln
memek için olduğunu kimse takdir 
edemiyordu. 

Herkese çay verdikten sonra Fe
rid do geldi . .Alnında elemini göste
ren bir çizgi vardı. Nermin onun ne 
kadar güçlfikle konuştuğunun far
kına varmıştı. tzmlttekl bilyük amca 
smdnn bahsediyor, onlıırı göreceği 
gelrllğinl ı:ıöylüyordu. 

Halbuki bu ay içinde o bir kaç 
defn lzmite kadar bir gezinti yap
mış Nermin do hicblr gün beraber 
gitmek istedlf!;inl sliylememfştf. 

Biraz Mnra Hatiçe hanımı kapıya 
kadar geçirirken llıtlynı· kadın, Fe
ridin biraz uzak k:ılmasından istifa
de ederek sordu: 

- Mesut musun gUzel yavrum? 
Ferit cok tyl değil mi! 

- O ... ta bit çok ıyt ! 
Ncrmfn bunu söylerken dOşilnU

yordu: "Bir fnsan çok iyi olduğu 
halde gene karşısında.kin\ bedbaht 
edeblllr ... 

Hatlco hanım So'\"imle arabaya 
bindikten sonra Fcritlc. karısı geri 
döndüler. Ferit merdivenleri çıkar
ken içeriye doğ'ru giden karısına: 

- Biraz benimle gelir misiniz? 
dedt. 

Yandaki salona girdiler. Ferit bil 
yük hlr mahfaza alarak !':ermine al
dığı yakut YC pırlantalı bir diynde
mi gösterdi. 

- Sizin kestane rengi saçlarınıza 
yakışnC'nğım dilşünerok :ıldım. Her
halde Nl'lzım beylerin ziyafetinde 
kullanırsın .. 

- Çok güzel, teşekkür ederim. 
Fakat ... 

Koyu renk kadife UstUnde parla
yan elmaslara baktı. Sonra gözleri
ni kaldırarak devam etti: 

- Şimdiye kadar böyle pek çok 
şeyler aldınız. Artık başkasına ihtf· 
yacını olmadığını size söylemek is
terim. lzdivacımm bana verdiği mev 
kil muhafaza edecek kadar elmasım 
var. 

Ferit bugün biraz solgun bul • 
dusu yüzüne baktı. Yarı ciddi yarı 
müstehzi devam etti: 
- Elmasların siz bu kadar mı sever-

siniz? Doğrusu çok yUl{sck bir ka-
dın::;ımz Nermin. 

Feridin biraz kızdığını görerek 
tatlı sesile tekrar etti: 

- fnsnm sevindirecek şeyler bun
lar değflcl!r. Bunlar insanın bir za
man için hoşuna gi<lecok süslerdir. 

Mahfazayı alarak kapadı. Sakin 
bir halde, Feridln kendisini bu ka
dar dilşUndilğü için teşckl\ürler l"ttl 
ve çıktı. 

Penbc abaiurlu <.'lcktrik Himb:tsı
nm c.ltmda F erit yalnız kaldı. Pen
cereye yaklaştı. Gayri ihtiyarı 
tülü kaldırarak g<.'C'Cnin karanlığını 
seyre daldı. Dilşilnilyordu: "Belki 
o beni seviyor f&knt bon yapamam .. 
Yapmamalrynn F'l"rldeye söz Yer-
dim. "Ölünceye kaılnr ~eni scvece· 
ğim,, rl<'miştlm. Ben sözümü tutuyo
rum. nundnn belki !':ermin üzülür. 
E.ifor bir çocuğumuz olsaydı o zaman 
bütiin vaktini ona hasreder ve be
nimle meş~ul olmazdı.,, 

Pencerenin önilnöon ayrılarak bir 
kaç adım ilerledi. Hnlınm Uzorlnae 
bir mendil duruyordu. Bu küçUk ' 'e 
ajurlu mendil. Nerminindi. Çok na· 
zik ,.e husust bir kokusu vardı. Bu 
koku Feri din hoşuna gider fakat söy 
l y • 

Ve hırsla cebine koyarak dışnrı çık· 
tı. 

-7-
J\rtık kış gelmişti. Rüzg!\.rlar, 

bahçedeki son kalan yaprakları u
çuruyordu. Hikmet paşa romatizma
larından çok ıstırap cekivor, odasın 
dan çıkamıyordu. Nermin yatağının 
kenarında uzun uzun oturarak lmin 
pederini memnun ediyordu. Şimdlye 
kadar Ferldenin tesirinden kurtula
mıynn oğluna kızıyor, elemini kim
seye belli etmfyen bu genç kadına 
çok acıyordu. Nermin de gittikçe 
güzelleşiyordu. Onun biraz asabi za
manlarındaki nazarları kimsede 
yoktu. Ferit onu ilk gördilğU zaman: 
"İyi, fakat birnz soğuk,, demişti. Ha 
yır o lıic soğuk de~'1ldl. Hikmet pa
şa onun yüksek bir hissi olduğunu 
nnlıyordu. Fakat o, kocasının bu ka
dar soğuk nezaketine karşı hiçbir 
şey bellf etmiyordu. 

Ferit babasını çok severdi. O da 
oğlunun kalbinden başka her şeyile 
nrn.kadar olurdu. Zaten l<"'erideyle 
evlendiği zaman da hiç karışmam1ş, 
bu emrivaki karşısında hC'men mu
vafakat cc\·abı vermişti. Şimdi de, 
onu unutarak bu kadını sevmesini 
sl:Syllyemezdl. 
Oğlunun Nermine karşı devam e

den, hatttı. gittikçe artan Hlkaydi
lfğinf do ı;ekemlyordu. Onun her haf 
ta !zmitteki amcasına gitmesinin se
bebini anlamıyor, bu kadar güzel 
ahlAklı bir insanın bn harclrntine 
akıl ermiyordu. "Zav1ı.llı Feride o
nu no kadar şaşırtmış,. diyordu. Ve 
düşünüyordu: 

''Acaba bu tesir altından hiç mi 
kurtulnmıyacalc?,. 

1'\ormln hergUn biraz daha Umit
sizleniyordu. r"eridln kendisine yak
laşacağına bilı\kis uzaklaştığını his
sediyordu. Ferit bu her hafta devam 
eda;ı aeyahatlerl, herhalde kendisini 
sıkan b!r kadının yanından ayrıla
rak biraz nefes almak için tertJp e
diyordu. Genç kadın kendisinden 
nerret edildiğin! anlıyordu. 

Ferldin dairesi yanında Fcridenin 
Hikmet paşa k6şkUnde kaldığı za
mnn işgal ettiği odası vardı, Nermin 
bunu bilmiyordu. lbtiynr Safinaz 
hazan girer odayı temizlerdi. Bir gün 
Nermin oradan geçcrlrnn kapıyı açık 
gördü. Eski bir dolabın üstünde ası-
lı duran bir tablo gözüne ilişti; bu, 
Deliçesine sevilen Feridenln res· 
miydi.. Açık kumral saçları beyaz 
alnına düşüyor, uzunca yüzü şakak
larına doğru penbeleşiyordu. Küçük 
kırmızı ağzı, gözleri gülilyordu. Ne 
güzel Ye ne parlak gözler! Feridenin 
çok cazip olduğuna inamyordu. lnce 
tülden yapılmış es'\"abınm, bilezik
ler taktığı beyaz kollnrınm manzara 
sı ne kadar zarifti! 

Nermin, bir müddet, Ferfdin kal
bine hükmeden bu kadına baktı. San 
ki onun müstehzi ıtazarlarındakl gil· 
zel tebessümündeki manayı anlıyor
du. Bu muzaffer rakip: "Kendini 
seYdirmeğe çalış, hlc üzülmem! o, 
mezara kadar bana aittir!,, demek 
Jstfyordu. Porselen bir vazonun için
de gUller duruyordu. Feridln karı
sına lrnrşı olan rabıtasının güzel bir 
nişanesi! Demek Ferit bazan Ner
min Şaklrle evlendiğini unutarak 
Ferideyi düşünmek için buraya geli· 
yordu. 

Snflnazm biraz evYel açtığı bu o
dayı keskin bir çiçek kokusu doldur 
muştu. Ferit, Ferldenin sevdlğ-i bu 
kokuyu muhafaza etmek istemiş o
lacaktı. 

Hlzmeteinin ayak seslerini işite
rek Nermin uzaklaştı. Gözünün ö
nünde hAld onun güzel mayi gözleri. 
mütebessim yüzü dolaşıyordu. Ken
di kendine: "bu öyle hemen unutula 
cak lrndınJardan değil ... diye düşü
nüyordu. 

Bu gl1li ıstıraplarına. rağmen va
zifesine tıpkı babasının evinde yap
tığı gibi ciddiyetle devam ediyordu. 
Artık Ferldin aşkını kazanmak iddi
asın<la de~ildi. 

En bUyUk arzusu "bir erkek evlftt 
yetiştirerek onu memnun etmekti. 
Bir ' 'alirle olacağını anladığı zaman 
çok sevinmişti. Ve bu haberi Feride 
s6yledi61 zaman onun dumanlı, ha
=in gözlerinde ilk defa olarak bir 
sevinç ps.rlaklrğ; gördU. 

- Deni çok bahtiyar cdec~lrniniz 
N'"rmln! 

nunları söylerken onun elini ala
rak uzun uzun öptU. 
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Avusturya-Almanya 
arasında hudutlar 

kalkıyor mu ? 
D9"" Bn!'jtarafı 1 irıl'llle 

şart olarak muhtemel Alman taleple
rinin Prag hükfuneti tarafından red· 
dedilmesi takdirinde Çekos!ovakyaya 
hücum etmek fırsatı ele geçerse, A vus· 
turyanm Alman askerlerini kendi ara. 
zisinden serbestçe geçinnesinj ileri 
sürmektedir. Çek meselesi bugün çok 
daha büyük b:r şiddetle ortaya vaze. 
dilmiş bulunmaktadır. Bu mesele garp 
devletlerine ye\! endişeler vermekte -
dir. 

Oeuwe gazetesi de, Viyana büyük 
elçiliğine Dr. Şaht'm tayin edileceğini 
ve eski iktısnt nazırı bu yeni i~e baş
lar baelamaz ekonomik münasebetle -
rin tesisine çal~ncağını yazmaktadır. 

Hariciye nazırı Delbos, ayan harici
ye encümeni rclsile Avusturya mese· 
lesine dair uzun bir görüşme yapmış. 
tır. 

Avusturyada 
Viyana, 19 (Hususi) - Avu.s.turya 

dahiliye nazın, Seiss !nguart Alman 
dahiliye nazırı Frick ile görli§tükten 
l!!Onr& tayyare ile Berlinden a.y~lmr§. 
tır. 

Hitlerin pazar günü söyliyeceği nu
hık bütUn Avusturya radyoları tara
fından da neşredilecektir. Yakında A
vusturya devlet şfirasmda yeni deği -
§iklikler olacaktır. Neşredilecek olan 
bir resmi tebliğde, şimdiye kadar ya
pılan ne~rlyatm Avusturyanm Alman
yaya. yapabileceği tavizlerin hududu _ 
nu göstermi~ olduğu ve iki~i bir mer
haleye dnir olan r;ı.yiaların asılsız bu
lunduğu bildirilecektir. 

Fransa sefiri Gabriel Puaix Şuşnig 
ile görüşerek, Fransanm A vu.sturya -
nın istiklfı.lile alakadar olduğu hakkın
da François Poncet ta.raf mdan Ber -
lin nezdinde yeniden yapılan teşebbU
~u bildirmiştir. 

Avu.sturya.nın Mfllctler cemiyetin • 
den çekilmesi, Almanya ile askeri bir 
anlaşma yapması ve iki memleket hu

dutlarının tevhidi meselelerinin Ber • 
linle Viyana arasındaki görilşmelerde 
mevzubahs olduğu tekzip edilmekte -
dir. Almnn dnhiliye nazın Berlinde, 
yalnız A vusturyıı. nazilerile Almanya.
nm nasyona.1 - sosyalist makamları a. 
rasmdaki mUnasebetlcr hakkında gö_ 
rUşmli§tUr. 

Alman yada 
Berlin, 19 (Hususi) - Birkaç gün 

!çinde, Avusturya için birinci derece
de olan bazı tedbirler almacaktxr. Bu 
meyanda. iki memleket arasındaki 

gümrüklerin tedricen knldmlınası, iki 
memleket arasında mü.5terek bir pa
ra ihdası, işçiye ihtiyacı: olan Alman 

ziraat ve endüstrisinde Avusturyalı 
i§Bizlerin çalı§tmlması vardır. Bu ted
birler gerçi bilyük fedakflrlıklan icab 
ettirecekse de, harici siyasette temin 
edeceği avanta.31arla tevazün edecek
tir. Avusturya, kendi siyasetini ko _ 
münist aleyhtarı paktla Milletler oe -
miyeti meselesinde Alma.nyanm .siya. 

setine uyduracaktır. Bu arada A nıs
tu.ryanın dahili siyasetinde de büyük 
değişiklikler olacak, mUhim makamla
ra naziler geçirilecek, vatansever cep
he umumi katibi bu vazifeden çİkan
lara.k kumanda mevkilerine nasyonal 
sosyalistler geçirilecektir. 

Bu §8.I'tlar Bitler • Şuşnig mülaka -
Pııda. Avusturya başırekili tarafından 
kabul edilmLsf,ir. Alman hUkfımeti ve 
adanılan Avusturya ile münasebetin 
Danzig serbest §ehrl ile olan münase.. 
betlerin ayni olacağını telmih etmekte
dirler. 

fngilterede 
Londra 19 (Hususi) - 1nglllz oJ

çisl Hendersonun Berllnde yaptığı 
teşebbüs Ye AYusturyadn bilhassa 1ş 
çl sendikaları mahaflllnde baş gös
teren mukavemet cereyanı İngiliz 
matbuatının bu temayillUnU km·vet
londlrmekten halJ kalmamıştır. 

Diğer taraftan Berllnden gelen 
~!.herler, Almanya llo Avusturya a
rasında yeni bir lşblrlfğl temin için 
dahlll ve hattA enternasyorral saha
da amell bir takım tedbirler alın
mak th:ere olcluğunu btldlrdlğlnden 
bUyU • endişeler baş ? göstermiştir. 
Binaenaleyh Hltlerin yarın söyliyc-

ceği nutuk I..ondrada derin bir sa-
bırsızlıkla bekleniyor: 
Reyidm mı? 

Bcrlln, 19 ( IIa\•as ajansı ) Bugün 
Bcrlfnden toplanan malümat, Avus-

turyaya hazırlnnan A.klbetln bugünkü 
Avusturya - Almanya münasebetle
rinden ziyade milfrit nasyonal sos
yalist mahfelJerlnln arzu ''e menfa
atlerine uygun olduğu merkezinde
dir. Filhakika. bu mahfellcr, ya.kın
da Avusturyada reyiama müracaat 
edileceğini ve bu suretle nazı huın
lünc mukavemet eden son nüvelerin 
de ortadan kalkması mtimkiln ola
cağını ihsas etmektedirler. 

Keza, cumhur başkanı, Mlklasın 
kanunu esasi vaziyetine de açıktan 
açığa telmih edUiyor. Bununla bera
ber Almanyada fikirlerin halihazır
daki vaziyeti ve son Avusturya - Al
manya görilşmolerlnln uyandırdığı
her tUrlU ümitler dolayıslle, bazı 
mahflllerde büyük bir sevincle yayı
lan bu maH'imatr ihtiyatla karşıla

mak 10.zımdır. 
Giimrük ve para birliği 

Bcrlln, 19 (A.A.) - Radikal nazi 
mahfilleri tarafından Avusturyanın 
tedricen tamamllc Almanya.ya temes 
suı edeceği hakkında yayılan haber
lere slyast mahfiller itimat etme-
mektedirler. 1 

Siyası mahfiller Avusturya siya.
setinin Romada imza edllen Avus
turya - Macaristan - İtalya protokol
larının çerçevesi içinde inkişaf et
meğe devam ettiğini llAve eylemek
tedir. Jlu mahfiller mezkfır proto
kolları imza etmiş olan devletlerin 
muvafakati olmadıkça Avusturyanm 
:Milletler cemiyetinden çektlemlye
ccğ!nl ve Almanya ile Avusturya a
rasında ~mrilk ve para birllğl vü
cuda getirmek tein de gene bu dev
Jetıerin muvafakatini istihsal etmek 
H\zımgeldiğtnl kaydetmektedirler. 
A vusturyada nikbinler 
ve bedbinler 

Viyana, 19 (A.A.) - Nikbin olan· 
1ar Avusturyanın istikbalde Alman
ya. lehinde yeni JmtlJ adırda bulun
mıyacağım söylemektedirler. 

Bedbin olanlar bllAkls Avusturya
nın fatlklt\11 fçtn giriştiği mücadele
nin sona ermekten uzak olduğu ka
nnattndodlrler. 

Bitaraf müşahitler ise HJUertn Ra 
yfştagdald nutkunu ve Şuşnlgln Dl
')'Ct meclisindeki beyanatını alft.ka i
le beklemekte ve bunlar malfım ol
duktan sonra vaziyet hakkında cld
dt bir hUkUm vermek lmka.nı hasıl 
olacnğmı ilmlt eylemektedfrler. 

Fon Papenin 
sözleri 

Berlin, 19 (A.A.) - Angriff gazete
si Von Pc:ıpen ile yaptığı bir mülikatı 
neşretmektedir. Bu mülayt esnasında 
Von Papen ezcümle demiştir: 

.. _ Avusturyarun Avrupadaki vazi
yetini Almanyaya karşı olan tarzı ha
reketinden ayırmarun kabil olmadığı 

hakkmdaki kanaat gittikçe kuvvet bul
maktdarr. 

Şimdi mesele talihin bize Cermanlık 
sahasında nasip ettiği bu temessül ~cy
fiyetinin seyrini kolaylaıtırmCJktır. 

Ayni faaliyetin fikir ve ruh sahala
rın da tecelli etmesi lazımdır. Cermen 
kavmine aynlan sahakia inkipf .zcmı

rct ve imkanları için ayni fikirler haklın 
olmalıdır.,, 

Balkan antantı 
konseyi 

ÖnUmilzdekl cuma 
giloil toplanıyor 

Yirmi bet şubatta Ankarada toplana
ca~ olan Balkan ant2.clb konseyinde 
bulunmak üzere Yunan Başvekili Me
taksas, Yugoıılav Baıvekili Stoyadino
viç ve Rumen hariciye nazın Tatarea
ko 24 §Ubat perıembe gUnü §chriınUde 
bulunocaklar ve ayni gün huıusi tren
le Ankaraya gr3eceklerdir . 

Misafirleri Başvekilimiz ile Hariciye 
Vekili karşılayaca~ ve kendileri Anka
rapal.ısta ikamet edeceklerdir. Anka
rado dört gUn kalacak olan dost devlet 
nazırlan 28 §Ubatta ıstanbula hareket 
edeceklerdir • 

Nazırların şehrimizde bir kaç gün 
lıjalmuı muhtemeldir ı 

Londra 
müzakereler· 

Ba taı atı l lndde 

za.kerelere öğleden sonra fasıla ve
rilmiş ve saat 3dc tekrar devam edil 
m1ştir. 

B'u mtiznkerelcre başvekil Çem
berlılyn f Uılyan büyük elçisine valı:i 
da.vctl Uzeriue girişilmiştir. Çember
H\yn daha evvel Fransa büyük elçi
sine haber göndererek İtalyanın 
Stresa anlaşması hususundaki hattı 
hareketini l)ğrcnmek üzere ltalynn 
bUyUk elçlslle görilş<"ceğlni bildir
miştir. 

İtalyan büyük elcisi Grandlnin 
ÇembcrlCtyn ve Eden ile yaptığı mU-
10.katın bilhassa Avusturya vaziyeti 
ve alelUmum lnglliz - İtalyan mUna
scbetleri etrafında. cereyan etmiş ol
duğu zannedlllyor. İtalyanın lspnn
yadakl gönUllUlerln geri çekilmesi 
meselesindeki hnttı hareketine tdlf 
bir mevzu olarak temas edilmiştir. 

Bu konuşmalar, İtalyanın Der-
chtesgaden anlaşmasını ve onun nP.
tlcelerlnl nasıl tcHıkkl ettiği hakkın
da lngllfz nazırlarının bazı tavzihat 
elde etmelerine fmkfın vermiştir. 

Tebliğ 
IIarlclyo bakanl:ğmdan aşağıda

ki tebliğ verilmiştir: 
"Kont Grandi bugün sn.at 10 c!a 

hariciye bakanlığına gelerek Eaşn~
kil ve hariciye nazırı ile beynelmflel 
vaziyet ve iki memleket arasındaki 
münasebetler hnkkmda muza.kerede 
bulunmuştur.,. 

Fransız elçisile mülakat 
Çemberlft.yn - Eden - Grandi top

lantısında biraz sonra, Fransız hU
yUk elçisi Corbln Edeni ziyaret et
miştir. 

Verllen ma.ınmnta göre, Corbln 
Avusturya Ye orta Avrupa statükosu 
hakkındaki Fransız noktayı nazarı

nı bildirmiştir. 

Hasıl olan intiba, Fransa ve tn
gtltere tarafından bu meselede ta
mamen menfı bir hattı hareket ittl
hnzmın bUyUk bir hata olacağının 
Corbln tarafından knbul edildiği 
merkezindedir. 

İngiliz kabinesi. yarınki toplantı
sında 1nglllz - İtalyan ve tngntz -
Fransız görUşmelerlnln neticelerlle 
meşgul olacaktır. 

Grandi izahnt vermedi 
Londra, 19 (A.A.) - Grandi, Çem 

berlft.yn ve Eden arasında dUn yapı
lan lkl mUJa.kat esnasında İtalyan. .. 
İngiliz mUnnsebetıorlnln ıslahı me
selesi görüşUlmüştUr. 

GörUnUşe göre bu iki millA.kat A
vusturya h9.dlselerlnin Musollnlyl 
daha uzlaştırıcı bir hattı hareket it
tihaz etmeğe sevkedeceğinl ümit e-
den lngllterenin teşebbfisU üzerine 
tertip edilmiştir. 

Öğrenildiğine göre dünkU görüş
melerin bir başlangıç mahiyetinde 
tel!kki edilmesi 10.zımdır. Çember
lAynln etrafındakiler dUnkU muıa.

kattan sonra İngiliz nazırlarınm 
ha.Hl Musollntnln ha.kik! maksatlau-

ı n ŞUBA'T- ms 

Dolmabahçeden Taksime çılron Gümü rsuyu oadde8inin geni§ıetüerek 08'° 

/alt cW§cnmcsino kılrar uerilmi§, Znı hu.sıısta 'belediye fmı heyeti tarafıtı
dmı 1u.ı::ırlanan proje §ehir meclisinin geçen haftaki t-Oplantımnda ta,,dik e
ılilmi§ti. Yolun düzeltilmesine ba§lan mı§tır. Bıı yolun etrafındaki bazı 714-
rab baraka. oo binalar da kılldınlaoo kttr. 

-------------------------------------------------------------
lns!lllz BaşveklUnln nutku 

Süratle silahlandığı
m ızı söylemekle 

bahtiyarım ! 
lngilterenin sesi bütün dünyad8 

pek yakında işitilecektir 
Londra, 19 (A.A.) - Birmengham- ten hası !olacak neticenin meyval~ 

da bir nutuk söyliyen İngiliz Başvekili vermekte geçikmiyeceğini söyleyebib' 
Çemberlayn, lngiliz siyasetinin hedefi riz. tngilterenin sesi bu son seneler ,Z'~ 
her şeyden evvel sulhun idamesi oldu- fnida işidilmtmekte idi. Bu ses şıııı 
ğunu kaydemtiş ve ezcümle demiştir bütün Avrupa meclislerinde işidilece~· 
hl: ti~ _____________________ ___....,,.. 

''- SulhU idame etmek istediğimizi 
söylilyorum. Fakat bundan itil kalmak 
ve limit ile iktifa etmek istediğimiz ma-

nası çıkanlmamalı!dır. Bilaki:o yeni bir 
harbin çıkmasına sebep olabilecek her 
türlü hadiseye meydan verme:nck için 

foal ve mUsbct bir tekilde harekete gc
~ebitmek ilzer here fırsattan istüade et· 
meği kendimiz için, borç telakki ediyo
ruz. 

Telçrar silahlanma sahasında büyük 
adımlarla ilerlediğimizi bildirmekle bah 
tiyanm. Her gün yeni silihlar yapıyo

ruz. V c bu silahlar sayesinde günden 
gUne kuvvetleniyoruz. Bu yeni kuvvet-

ııı anlamadıklarını beyan etmekte
dirler. 
Görüşmeler pek samimi olmuş fa

kat Grandi Berchtesgaden itilAfları 
hakkında İtalyanın noktal naazrla
rını bildirmekten sarahaten imtina 

c:ıtmtştir. 

Şikayetler, temenniler: 

Bu nasll 
bekçid!r? 

EmlnUntı kaymakalll" 
lığının nazarı 

dikkatine 
Beyoğlunda Bostan ma,halleS~ 

Tayyareci Rıza sokağmda 11nUJll
131

• 
1ı evde oturan okuyucularmııı.dail ti 
yan Nuriye bize yolladığı ınektlll' 
§Öyle bir hadiseden bahsediyor: }ıil-

''Ayın on be§inci günü akşanı1 o1JS' 
çUk çocuğumla. beraber M.arPuçÇ sf11l" 
caddesinden geçiyordum. 75 yaşı~ 
da kadar görünen ve sonradan ıı. itt' 
Hüseyin olduğunu öğrendiğim .b~ iJı' 
tiyar, elinde tuttuğu bir sepetın ç Şl' 
deki beş on portakalı satmaya çal1tıl1' 
yordu. Bu sırada yanma büyilk Jtçl• 
hiddet ve hıııımla yaklaşan bir. btte1'' 
adamcağızın elindeki sepete bit ertıtri 
me sa\ı.ırdu ve portakalla.rJll ~ııi çı
bir ya.na fırladı. !htiyn.r hiç ses1 ıı! 
karma.dı; göz!erinde."1 yuvarltı~Uf 
damla ya.'} sakallarından a.sağı çel'iJıP 
ken portakallarını topladı. v~ .~ 
gitti. Dayanamadım. Bekçınifl .~ ,ot• 
yal:laşıp bu hareketinin scbCb1 bt~ 
dum. Bana: "bu kaymakaJ%l tıl~ 
emridir, ben de belediye pıe ıc-1 ' 
yum!,, cevabını verdi. şa,şırdıtJli,eıedl' 
dım. Çünkü karşımdaki adaJll J<Çİ~· 
ye memuru değil, düpedüz •. 1Jerd11 : l6 

Hem de numarası da görUnuY0 

numaralı bekçi... J<O~ıı· 
"Ayni bekçi biraz ilerde yere ge'_~ 

ğu bir tabla içinde peynir sa~ f11''' 
bir museviye de yan gözle b~ di ~ ı· 
onu nedense, görmemezliğe gel 

0
ttd°_ ' 

za.metle yUrUdü gitti. Şinıdi 8 ts~ 
rum: bekçilere seyyar esnafın -ıı ' ·rn il"' , 

m tekmelemek salahiyet.in.i k~ ~ı· 
şetmiştir? Lfıt!en bu bA.diSe) diıttc' 
rak alakadar makamın na.W'1 
ni çekmenizi rica ederim·•' 

• • • .it'~ 
,:;,ı ~tf , 

Okuyucumuz, eaJıit oldUb- JıV" , 
ha.diseden mUteessir oınıaJ<t& tJf ~ 
dır. Şüphe yok ki, bekçi ıne~ll teıs' "' 
dir ve olamaz. Bilhassa hali< tJJ1l ııJçtı f 
pek fazla olan belediye nı~ııı b(Sfıe 61 
lamaz. Kaymakamın bekçıye ~ııı~ ...... 

· oldlU'-...:trr 
emir ve salfilli'-·et vernıiŞ rJY. ~ · ve ' ,ti' 
asla inanılamaz. Haddinl 1,,rı ıs.., , 
ni bilmlyen bu bekçinin bU ~tıe ~
ketlerde ('Ulunmaktan giddC~ .·j 

dilmesi ve ceza.landınlill1 



HABER-

1 
Yazan: 

B. Tur 

T u r gen i e f k ı z ı ıa ... tanışmak istediğini daktilosuna 
41t f söyledi.. fit b! rata Luklnlşna'ya şflnln na- yordu. Evet; hem de şiddetle ne ret A!trata Luklnlşna, genç Jnz yilre-
~ r &dam olduğu aoruldutu za- ediyordu.. ğlndeki kı"kanc;lıtı boğarak şefinin 

.._ ıenç kız Adeta vecd içinde: O. uzun saçh. baygın gözlU, ince bu teklifine razı oldu .. 
-~an yarabbi! .. Erkek dediğin narin yapılı, Adeta şiir ve hayalden Astrata Luklnlşna, ayni evde o
~ Jle olur derdi: düz bir burun, yaratılmış kızlara Turgenlef kızla- turmıısına rağmen uzun saçlı Turge 
'-t 7ah ıaçlar, yakıcı gözler, bıyık· rına hasret c;~kiyordu. O. evde otu- nief kızını pek az tanıyordu. 
taf.kt Sonra, tahıına mahsus bir yazı rup gergef işli yen. ince zarif örgU· ı Akşnm yemeğini yedikten ıonra 
)~ neal, telefonu, kaloriferi, ban- ler ören böyle bir kıza Aşık arkadaşının oda kapısını c;aJdı. Tur-
'it k havag zi velhasıl ber şeyt var. olmayı ne ka<'tar RTzuluyordn ! gen lef kızı masa başında bir 'eyler 

O. •lime ile erkek güzeli. Bir akşam tiyatroya gitmişti Ti- vazmakla meşguldtl. Yanında bir 
'Gat ıı~ kız gözlerini kapar ve tllve yatroda "Kuğulu göl.. bo1esi va rdr.. ~ı~ın kitap vardı. Ktlc;ük daktilo, 

ftl: O. esuen hep bıı rdbt 1 ·" 0 oyunlar· fı.~ırtnln arzusunu söylediği zaman 
la ~1'\'a ıe&lni leltaenlz! .. Başlı başı- dan boşlanırdı .. oyunun btrlnc-i per- Turgenief kızı hayretle gözlerini ac;
>or. r roman .. Adeta tnaanı a~latı- dosl bittl~i ııımnn mklar yandı. Bu tı ve kahkaha ne gUlmele başladı; 
il ııtrada. part('rln beşlnrl sırasında o- 0 lrndar çok gUldll kl, yüzündeki bol 

~&klkau söylemek IAzımgellrse, turmakta olıın bir genç kız aya~a pudraya rağmen dakttlonun ytıztl 
.._~ıo Astrata Lukinişna yalan söy kalktı ve kapıya do~ru :ı UrüdU. kıpkırmızı kesildi. Ktzcatrı adam 
'-t• 10rdu. han Arturovlc Mladenı.. tvan Arturovlç gE>nç kızı görür akıllı içerlemişti.. Kalkıp gitmek 
~il fevkallde güzel iki odasını, görmez. tJtrPctı .. F.Jlnrteld tiyatro uzera iken Nata"a (Turgenlef lıcızı
Ctte lla IDahsus 7azı makinesini ve programı yere rlURtü. Biran için Ade· nın ı~ınl hHyle idi) onu durdurdu: 
'-k ~ M:vlerlnl nazarı itibara alma· ta başı döndl\. Glıien k'Tz. yıllarc-ıı 0 - - nurun hakyayım, gitmeyin, de· 
h..~ -ile onu gene ha7atta bahtiyar nun hayallnd.. yaşı~·an Turgentef df. sıı onun. tröstUntııtın direktör 
~larttan biri olarak 11ayabillriz. kıılarrndan hlriy<'!t muavini olduğunu söyltlyorsunuz, 
\iti .\rturo,·lçln sosyetede işgal et- nu baklltatf'n. diz kapa klarma kıı öyle mi?. 
.. lrle'Vkl d b t ı k bir dar inen uzun san saçlı. mavi gBzlU. A11trata Luklnlşna Adeta matrur 
'lltttı e ya ana a 1 aca hülyalı hakışlı. Msanr.vl bir kızdı .. 
\ıt lr"-~eğtıı11. Herif. koskocaman fdeal kızlardan biriydi. Bu bir kız bir eda ile: 

) U15lUn direktör muavini ldt.. - Evet, dedi. Hatıl şimdi dlrek-
ı..:,'ıkat ıoayetede yUkı;:ek bir mevki değildi .. Başh başına bir romandı.. tör vaziyetindedir. ÇtlnkU hennz tr&I-
~ tde b bl Adt>tA insanı ağlatabilirdi... tUmUze yeni direktör tayin edtlme-
,.. bllı n u erkek güzeli adam· ç Uzun saçlı, mnvt gözlU Turgenief 
~ .... t U:var dettldl. Onun tamamen kızı tekrar tc;erl gelip .verine oturdu- dl .. 
"' '" 'Ve babtl 1 bil ı ı.-ın Nataşa biraz dUşUncelt bir tavır-vıt \et yar 0 a mes " ğu zam-an fvan Arturovlç onun ya-
'' lbtıytere; iyi bir bayat arkadaşı- nında, ayni hizada kendi daktilosu- la:_ Amirinize söyleyiniz, dedt, o-
lıa .. acı vardı.. nun da oturmakta oldu3 unu farket-

l.. • - Artur l tik ve lirik 6 nunla tanr•mata haıınm .. ~.... ov c;. roman tt .. tvan Arturovf.-in ldeall zaman v 
•1--~•lbdı Yn .ır.ı d d ima ken .,, Tanışma "Gamsız babce .. de oldu. 
~1lt ·• re& n e, a • - zaman yanındaki Astrata Luklni•· "- ~ de fark madıtı mUb v Nataşa onu, bahçe sıralarından bl-"'lb bt ına var - naya eMllyor ve blrka" kelime söy-
~ r arzu ta d o ince zarif 61 

"' rine oturmuş olduğu halde bekliyor şır 1•• • • • ltıyordu. Demek ki daktilo Turgenl-ı.; • bir tak hl ı ı dobdolu du. Derken bah"enin derinliklerin- B k .,.. \? ım 8 er e ef kızı blriblrlerlnl tanıyorlardı .. Bu " a ış 
~ ... 14• lıte bunun içindir ki hayat ne bUyilk bir ıaadettl. den tvan Arturoviç söktın etti. Nata- bahsetmek suretlle hayat hakkın· - Dak· canımın içi, dedi, bugtln-
"-t O. lıfırtı ıeçerten çok mtışkUlpe· Oyun devam ettiği mtldde~e tvan şanın yanına gelir gelmez: dakl rnUsbet görüşlerini lsbat etti. Jerde tröstUmuznn yeni dlrektöı1l 

4ct:"'1'anırdı. Arturovlç, sahnedeki yalancı kutu- - Sizi blltlln hayatımca bekliyor- Sevdadan Adeta sarhoş olan tvan gelecek.. Benim yerimde bir başkası 
~ .J• ıöylemek lAzımgellrse 1- lardan ziyade beşinci sırada otur. dum, dedi. Arturovtc, genç kızın altından buk- olsaydı, sersem sersem 7ent direk .. 
.._...._~rovlç bugünün kızlarından, makta olan n mlltemadlyen çfkola- Gene: kız zarif bir eda ne gtıJnm- lelerlntn örttüğü penbe kulacığına, törlln gelişini beklerdi. Halbuki ee
'\ h kızlardan boşlan:nıyordu. ta yiyen hakiki kuğu ile meşgul 01_ sedl. Ve bir $eyler tıöyledi.. Ah, ne bir maliye müfettişine söyllyebtlece nln "tvan .. ın hlc de ö7Je bir adam 
~11111, onıuzlu, keılk eac;lı, bakır du .• Görtıntlte göre bu kutu çok tat- harikullde aeıl vardı!.. tinden de fazla, tröst işleri hakkın- değildir. Ben daha şimdiden ona ve-
' 1,ı1aınane tıılan onu sarmıyor- 11 sevt,-ordu. BrteBI akşam gene buluştular.. da izahat verdi.. receğlm raporu hazırladım .• Gelclllf 
~ b llıı rakamlardan, pllnlar- JDrteıt gUn tvan Arturovlç kendt han Arturovlç, aşk hakkmdakt ıö- Daha sonra, idealine, hayat hak- zaman kendisine okuyacatrm tebrik 
"': ~hlleden bu mllhendla kızlar- dalrtlloeuna kartı gayet nazik mua- rllşlerinl tzab etti .. Gene 1nz, tasdik kındakt görllşlerlnt, sosyetede iyi nutkunu yazdım .. Onun göztlntl bo-

lı:ta lııenı kaç bin metreden at· mele etti. Aktama dolru da kendisi- makammda başmı ıallf1'orda. bir mevki elde etmek tein takip edil 1 yamak için nrecettm ztyafett teıbtt 
lC}tl '11ıı iftiharla anlatan bu pa- ne getirilen klfrtlan imzalarken, Gt!nc kız o tatlı ıestle tundan bun meal llnmgelen yollan uzun uzun ettim .• 

lr~lardan Adeta nefret edl- tiyatroda gördU~U... şu sanşın kız- dan bahsetti. Hattl tröst işlerinden anlattı. LAf arasında: '(IMflfl 11111011 "~ 
~._ ... ~iiii~Iİiiİiiiiiİiiii~iiiiiiieiiiiiiii~--~=-=!iiiiiiiiiiiiiiiiliiilİiiiiiiii--ii!iliii!!iiiil&ii 

kAHRAVAN KJZ 
.ıtitün·· - ~- -
~ UZ takdirde kılıcınızı alıp eseri- \•eaileler yaratıyor? tıte yekdiierini çıl-
aU: 't&ınamlamanu cmretmittini%. O gmca ve temiz bir afkla seven ilci in-
"d)ide~beri artık buna milıtt~ıak defil san, teaadilf onlan bidqtiAli, halbuki 
~ ltı · • onlar ölüme doiru ıürüldeniyorlw l. 

b:r llıtaiı, batını önüne eidi ve boiuk Korinyan ,ıö.zlerini faltap ıibi aç-
leahı: nuıtı .• Raılrıaı titriyordu. Kimbilir bel· 

~Mösyö Trankavel, dedi. o elin ki o her ıeyi anlaıruttı ve belki onun da 
-~tU.ph.e ediliyordu. Kardinalı CSl- içinde bir mücadele vu.kubuluycwdu. 
' iri ı »den rica ederken, bu ıüp- JtUçiik caıuıun tabllOı etmiı çeh-
"t ilrıt hakıız olduğu huıuıunda kendi- resinde, bir ıUn Lonjumo yolu Uzcrin· 
il 1

1 etmek iatiyordum. de, Molilıün söylemit oldulu bir sö· 
-...

0
:: nıınldandı: zUn ilk tobmulannı serptiği •• o A· 'l' "lllı çocuklar 1. • mandan beri onda bir iç mücadeleli y• 

-... l'llalraveı inler cibi baimb: rattıtı yeni bir düıüncenin ifadesi beli· 
~ tialdi? • riyordu. Ve bu küçük casuıun içindeki 

lılı ~ •uıtu. Şüpheıiı: içinde aon mücadele, Annaiıin qka yllrUYÜ§Un-
~ dele vuku buluyordu. Nihayet den daha az müheyyiç değildi. 
._;'1e •~r •fır kaMırds. Ciöderi Tran- Annaiı şayanı hayret derecede sakin 

lııı dildldl . bir aesle : 
4eliıdi. btkıı artık muharip kmn bakıtı -Mösyöler, dedi, maatteeuüf hileye 
'ttl. .,..;:u vaziyet bir saniye devam bat vurmak mecburiyetinde kaldım. 
'l'r..~ t bu bir tek saniye içinde, Madam da -"ttCSzden, kurtulut baha-
tlt. bt eı. bütün kalbiyle, beni seviyor ıına olaralr, bu mektubu yuıp üma· 
'tt ~rabUecek bir erkek eururu Jamuaını istedim.. Eğer kardinal bu 
,, duydu. mektubu alına, bu gece muhakkak bu· 
...., l>o de sadece ıöyle dedi: raya gelecekt:'" .Binaenaleyh bUtün me-

'- cSa irutnı, eter ben ölürsem ma- sele ıundadır : 
"'1t ba~rla lazmm intilcammı al- Bu mektup nasıl ve kimin vautuile 
.... atı ınal.kainiz .. Bu hakka val· kardinala varacaktır? Bu mektubu kim 'l',1lhiniz, möıy<S. . götürecek? . 
...., •el ba"'-----k ..1:-1 · il 
.:~e dUıınem 5uınama ve QUl en - Raalıf.e aakin bir aeale bağırdı: 'tt .. lf ek için fevblbefer bir _ Ben götürecelfm. 

lroıu. ettf. Annaiı hayretle ona baktı. Tranlca· 
'- ı. tekrarladı: vel ba4mı: ufbdr. Fakat Molüı töYle 

~1l 1ca:1 Çocukları dedi: 
:..._.. ... ,d - Bu, gelip geçen bir aık ... _ · "'' u. B - Bravo, Raaku t •• . --.ı .._L u. bir yeminden, ilk bil-
t~ ;. Ulvi~dl .,e bu. iki atqin O uman ltorinyan, Raıkum çok iyi 
..,;~ "Vlft, iki terem maıumiyetin bir kir pe9inde kottuğunu unnetti ve 
11.t çehrede Oldu. Bu bir d~ içinde, mağrur bir edayla ilerliyerek: 
'~ lfad taıvtr edilemez bit- gençlik - Ben ne diye götürmiyeyim? 

"'-- tal belirdi Dedi. Rasab ta hiddetle bağırdı: 
"'Vi'l ......... • 

"' uv "• ~&ilde ~ftl. • - Bizi rahat bırak, cübbeli 1 
"'"- -...':"• dU.Unüyordu: 
dtenı11ceızıı1et içindeki bayat, ni· 

,....,...,__... ... d lbahvetıneır, gençlifi aol

Korinyan devam etti: 

etl Siinemek içim aefU 1 
- Fakat madem ki artık ben rahip 

delilim.. Sen fula ~sqoraun docru
ıu, pmcU uma .•• 

Molüı sakin haliyle mmldandı: 
- Dut- da Şevrtiı: 1 •. Rahip Korin

yanm Marfönuara niçin celdiğini tim
di anlıyorum. Şüphesiz kardinaldan e
mirler aldı. 

Trankuel de atıldı: 
- Şu halde, dedi, bir an evvel bu ra

hibl ~: brdinalm mabat
larını ondan ölreni.riL 

Annaia devam etti : 
- Demek ki, bu itte bana yardım et

meğe l'Ulllruz?. 
Kolili te hep ayni clddt tavriyle ce

vap Terdi: 
- Madam, Trankavel bu akpm, ha

yatım ilsin için tehlikeye atamadığı 

için aten canı 11kılıyol1du: Bana ge
lince. ben de Trankavel için ıeyahat 
ediyor ve binaenaleyh onun zevklerine 
ortak oluyorum. 

Annaia, teıekkür mahiyetinde batını 
•idi: o kadar ••• Halbulçi kalbi adeta, 
titriyoıdu.. Tı-ankavel artık yaralannı 

hiuetmiyordu. Bu anda, yalnız bqına 
bir ordunun üzerine yürürdü. Bu anda, 
yalım bqma bir ordunun üzerine yil
rllı'dü.. MolU. her .ıamanki pbi l&kin
di. Bir an aonra, odadan çıktı • 

Korinyan, gelip av kötkünün etrafın
da dolqtıktan ve atını bir ağaca bağ

layarak RaakaaJa karfılattıktan sonra, 
kont da Moltıa tekrar Tibonun evine gir 
cl1 ve WCSyle dedi : 

- ltarpmuda Korinyanla Rukastan 
bqka kimse yok.. 

- Şu halde dostum, biç zahmet edip 
benimle gelmeyin.. Ben yalnız batıma 

ıtdiyonım.. Yarım saat içinde Madam 
dö Şevröz burada olacaktır . 

. Fakat Molüı, eı~ ilatadmm yal
nu bapna ptmeaine razı olmadı, An
naiae ıelince, o da düteıi derhal gör
melı; iatecUğini ileri sürdü .• 

Bunun üzerine tiçll blıden yola ko- 1 1 
,Wdular. 

Bu urada Korinyan, Rarkaaa, Mar-

fCSnuara niçin ve nuı1 seldilial lala 
ediyordu. 

Bizim Uç kahraman eerıilnttıçi, ci
rit kapısını kapalı buldular. Fakat bu 
kapıyı sessizce açmak, Tranlravel iç.in 
bir çocuk oyunc:aiz oldu. !çeriye &irin
ce, karanlık bir nevi 90fada bulundü
lannı gördUler; eoldald lıalif l'flli bir 
kapıyı gösteriyoı1du ve bu lrapmm ar
kasında sesler duydular. Trankavel bu 
kapıyı birdenbire açtı ve ayni .saman
da, kendisine doğru, yddmm buiyle · 
bir cismin geldiğini gördü.. Ellerini u
zattı ve bu cismi laılaJdanndan yaka
ladı. 

Raakas, lıalf. ıilren bayretlDclen IOD-: 
ra, kendisini topladı .K.orinyana ıelln
ce, o da yavqça kapıdan eıvıtmala ça
hftı. Fakat hemen ceriledi ve ddıfet 
içinde mmldandı: 

- A 1. Şu un 'lrpcağız t. • 
Bu urada Molüs te içeriye perek, 

arkasından kapıyı l:apadı.. KorillyaD 

ridip en karanlık bir ldSfeye uimdı " 
Sdeti veçhile yarım dilsüne kadar ia • 
tavroz ipretl yaptı.. 

Traokavel sakin bir lelle eordu: 
- Merhaba, Mösyö Raüu. Parla.. 

ten bu kadar uzaklarda ne itiniz var?,. 
Korinyan ıfilümaemeğe ça1rpralı; b· 

keledi: 

- Şey.ı. Hava almağa çıkmıttzk •~ 
Raakas sert bir ıeale bafırdı: 
- Sm cübbeli 1. 

- Fakat ben artık cübbeli değilim 
kit Hem de bava almağa niçin ba1dam 
olmasın .• 

Trankavel tehditkir bir taınrla: 
- Molüs, ldedi, 1€1tfen bana ıu Sen 

- Libr iletini verin. 

Bu sözler üzerine Korinyan, "debfet 
içinde kÖ§esine çöktü. Traııl;avel de 
devam etti: 

- Möıyö Raıbs, prdi,.am bulun
duğunuz madam da Jnraıe latfen ı.. 
ber verin., 



• 
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--430- Sol elle yazılmış yazınızı, ellnlzin şek-
Bebek, M. O. 11. 90: lini göndermemiş bulunuyonunuz. Tam 
Genç, orta boylu, orta bünyede bir zat- bir tahlil için bunları da beklemekteyirn. 

sınıı. Size işlerinizde dikkatli ,.e iUnalı Gönderdiğiniz yazıdan aldıilım neticeler 
olmodığınm ve bu itibarla yaptığınız bir şunlardır: Ruhen tam manası ile? neşeli 
işf sonradan kontrol c?tmek medrnriyetln- olacak yerde bedbinliğe miltemoyilsiniz. 
de bulunduğunuzu söl·liyebllirlm. Kalben Tali ve mukadderata fazla belbaAJamış 
cok iyisiniz, fakat bir taraftan umumi bil- J:örünüy~rsunut JHdlselerl bu bakımt1an' 
ginizi arthrmoRo ,.e diğer tarallan da ne birer fchcfeye raptetmek iliyadınız nr
kndar zor dn olsa bir işin mesuliyrtlnl ü- dır. Biltün bunlara lüzum yoktur. Hayatı
zerinize alacak k3dor bir işe h!lkim olma- mız üzerinde tesir yapan muhtelif Amiller 
~a alışmalısınız. işlerde intizama dikkat arasında hiızot kedimiz de varız ve zeki 
etmek, fazla hır zahmet dc~ildir, bilakis hlr insan odur ki, harici te~irleri ya lc?hte 
vakitden ve emekten tasarrufu lemin eder. kullanır veya huna lmkAn bulamıyorsa hiç 
Uysa}lığınızı, hayırhahlığınızı zekanızı i- olmazsa bunların nıC'nfl ıeslrlerinf azaltır. 
yi buldum. Siz ne dhorsunuz.? Umumt hllglnl7:1 artlırma~a, dikkatinizi 

-431- çoğoltmağa, Cikrl kabiliyetinizi ço~alta-

Fatih il. N. J. 308: cok ,.e sizi Ç()k ne~ell ve nikbin yapacak 

_.._111~11mt111nant1fllnıllllıır.nı""""""'81_....._..." rı na w a "'* 
lvan Arturovlç bu mukaddemeler- bini ezmef;e başladı. 

den bu .'havat,, bahislerden sonra Srın bir ümitle, ona, kalbinin hA.-
asıl mlksada strmtşU: kimestne, doğru atıldığı zaman, kalbi 

- SözUn kısası, dedt, siz benim nln hAklmest betondan, c:ellkten da-
çok hoşuma gidiyorsunuz! Sizi sevi- ha sert bir sesle onu durdurdu: 
yorum .. Benim hayat arkadaşım o- - Vatnndaş MladentMv dedt, lflt. 
lur musunuz? fen şimdi tröst lşler1nl bana devret-

• • , ~ meniz\ rica ederim. Bugünden ltlba-
Nlbayet, tröste tayin edilen yeni ren size işten el <;ektiriyorum. 

direktörün yarın geleceği haber a- Turgenlef kızının bu sözlerinden 
Jındr .• tvan Arturo,·fç hemen paçala- sonra her ~eyi anlayan lvan Arturo
rı sıvadı .• şişirilmiş ve uydurma ra- ,·iç, yıılvarAcak kadar kü<'üldU: 
kamlarla hazırladığı raporunu bir _ Ne olursunuz, dedi, işten el 
daha gözden geçirdi.. Ziyafet listesi- çektirme kararınızı yazarken .. ken
nt teeblt etti. Zlynfotte s!Syley~ceğl dt arzusile ayrılmıştır.,, kaydını ko
nutkun son kısımlarım da ezberledi. 
Tröstün kapıcısına yeni şeritli el
biseler verdirdi. Ziyafet salonunu 
sUsletU .• Sandalyaları, masaları ha
zırlattı. 

Nihayet, beklenen an geldi. Trös
ttin kapısı önUnde blr otomobil dur
du. tvnn Arturovlç ceketini düzeltti. 
Amirini karşılamak üzere merdiven 
başına koştu. TröstUn kapısı açıldı· 
ğı zaman lvan Arturovlç hayal gö
rüyorum zannetti: Kapıdan lçerl e
linde bUytıcek bir meşin çanta oldu
ğu hnlde Turgentef krzı giriyordu. 

tvan Arturovlç. şaşkmh.ğından ye 
nt dtrektl\re takdim edilmek Uzere 
eUnde tuttııl"n rılhllmU ı'!ilf:ürı'!U. Fona 
bir blsstltabletvn'lrn ontin ~7.el kal 

yunuz! Size çok yalvarırım •• 
''Turgenlcf kızı., sadece: 
- Peki dedi. 
Ve hayretinden dona kalan dakti

lo Astrata. ı..uklntşnaya karan dikte 
etmeğ'e başladı: 

- Yazınız: "xxx tröstünUn direk
tör muavini !van Arturovlç Mladent
sev: kırtaslyedllğlnden, çanak yala
yıcrlıltından, ve bllUln tröst işlerini 
rı.ltnst edişinden ötilrü, kendi arzusl
le işinden ayrılmıştır.,, 

Bu haberi görünllr bir yere ası-
nız .• 

Yeni dlrekt6r bu emrl verdikten 
sonra sert adımlarla kendi odasına 
girdi. 

!22 KAHRAMAN KTZ 

HABE..~ - AJcşam poatan 

Ceva pi arı veren 
Profesör Sanerk 
Grafo ojl ve Orafo:netrı 

mUtehassısl 

eserler okuma#a ve boyJe muhıllerı bul
ma#a ihtiyacınız muhakkaktır. İntizama ve 
işlerin baricl gilzelli~ini temin etmeğe de 
alışmalısınız. Bu suretle merhametli ve iyi 
kalbiniz ~ize oldu~undan daha fazla mem
nuniyet temin eder. 

-432-
1 + t: 
Nihayet orta boylu bir zatsınız. Yaşınız 

herhalde 25 den az olmıyacaktır. Endüstri 
ve tatbikatı işlerine kabiliyetin iz iyidir. 
Bilnyece ortlısımz, fakat şişmnnlamaf;a ls
tidadınız vardır. Saı;larınızın vaktinden 
enet dökülmemesi için tedbir alınız. El 
işlerine kabiliyetiniz inkişafa mü~it ve 
muhtactır. Tulumlu def:tilsiniz, halbuki 
tulumlu olmnltn mecbursunuz, hu hem bQ
gün ve hem de l"arın için c?lzem ve zaru· 
rldir. Kendinize ve zekanıza itimadınız 
vardır. Zekisiniz, fakat hareketlerinizle bu 
zekAnız her zaman kendini gösfereme
mektcrlir. für lşl bitirmeden dijterine baş
lamak, ayni znmanda birçok şeylerle meş
gul olmaAn çalışmak da huyunuzdur. Bun
dan vazıteçiniL Siz, ı;alışmalannıza yar· 
dım edemese bile evde sizi rahat bıraka
cak bir ev bayanile evlenmelisiniz. Zevco!
niz mutlaka uysal ve soz dinler birisi ol
malıdır. Moda ve eJ:jlenceye düşkün birisi 
sizi mesut edcme:r:, çok güzel dc?~il fakat 
ı;ok usla bir bayan ile evlenmefü;inlz. Bu 
tahlillerim hakkındaki dü~ünt'enizl yazar
sanız tekrar konuşuruz. Tavsiyelerime ri
ayet şartlle muvaffak oluabilirsiniz. 

-433-
A. S. 2 E. M. P: 
Kibar, zeki v" uysal bir nt:oımız. Baş· 

kalan nzerlnde müsait tesirler uyandır
mak httm yapmak istedi"iniz ve hem de 
yapehlldlltinlz bir iştir. fyi ve bol şeraitte 
ve mümkün oldu~ kadar lüks yaşamak 
hedeflerinbdendlr. Size bunlan temin e
decek vuıtalan aramakla meşguhilnüz. 
Hnllhnzırrlnki şcrnlllnizden pek memnun 
görünmüyorsunuz:. rıenç olduğunuz mu
hakkaktır. Yalnız imr.anm oku~·amadığım 
için ynşınııı lı:atlyetle tayine imkAn bula· 
madun: fm:r:onmn açık şeklini bllrlirme
nlıl ve sol lt'linl7.lc yar.ılmı, yazınızla eli
nizin şeklini ııöndermenizl ve dirsekler
den hflrlUnh:e kadar uzunlultJ işnret et
menizi rica ederim. 

-- - -

O vAl(ıT t>E8A R>Q· 
Mc/H E~I 8cJL.t:ıC.ıtK 
\/~ l ic. 4 OıM DA HA'l
OUD U/\/ EtiNFGE'-E 
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----------------..-..--..------..~----------------------------------- ........ .. _...------------------~----~ ----------~----------------------~ 
Raskas birdenbire ayak uçları üze· 

rinde doğrul<lrak : 
- Ben onun gardiyanı değilim 1 de-

di. 
- Şu halde nesiniz? • 
- Onun ahçıbaşısı l .. 
Korinyan derhal müdahale etti: 
- Ançdığı ona ben öğrettim.. 
Trankavel hayretler içinde kalarak 

sordu: 
-Ahçı mı?• 

Raskas da mağrur bir taıvırla cevap 
verdi: 

- Evet! .. ispatı da şu iki tavpndır. 
Bunları mükemmelen kızartacak ve 
güzel bir de salça yapaca~tım. 

Korinyan iki adını ilerliyerek: 
- Bu salç::.nın üzerine bir de nefis 

prap ilave etmek lazımdı, sonra .• 
Raskas tehditkar bir tavırla : 
- Sus, d:yoruml •• 
Diye bağırdı ve Trankavele hita

ocn devam etti: 
- Madc:.ım la düşes, size kendisi de 

aöyliyebilir ki, ahçıb.ışısı olduğum gün 
denberi, bir tek defa kapıyı kapama
dun. Sadece ona, bu evin mülevves 
pençeli adamlar tarafından sarılmış ol
duğunu söyledim • 

Molüs başını sallıyordu. TrankcweJ 
Raskasın zekasına adeta hayran lyildı . 

Annais düşüncel ydi; korkunç bir plan 
tasarlıyordu. 

Kısaca sordu: 
- Düşes nerede:. 
Raskas, Marinin y<•;,lmtş olciuğu jesti 

taklıt etti ve t ıvanı gösterdi. Annais 
hemen odac1an çdctı. Merdivende onun 
hafif ve seri adımları duyuldu. 

Trankavel güliımsiyerek: 
- Raskas, dedi, eğer ben kardinal 

olsaydım, size jandarma kumandanh
iı makamını verirdi.n • 

R .:ıkas ·çini çekerek: 
- Evet amm:ı, de..ıi kard;n;ıl bana 

sağlam b·r ip verec~lt. 
Korinya" da, !deta sevinçle: 

- Hem de yepyeni ve yağlı bir ipt 
Raskas sabık rahibin ıeıini taklit e

derek, garip bir tavırla §Öyle tdedi: 
- Mer~ etmeyin!. .Sizden ditleri

min acısını çıkarmadan, asılmam. 
Korinyan ulur gibi bağırdı: 

• - Ne demek istiyoraunw:?. 
Raskas ta, meslekta§lllm tifkin ya· 

nağına manalı bir nazar atfederek ce
vap vereli: 
~ H!çt .• 
Molüs tc ıözc lçarııtı: 
- Raskas, dedi, hiç te asılnuyacalc· 

smız .Kardinali tcrkedin, ıizi hizmeti· 
me alıyorum. 

Raskas samimi bir ümitsizlikle: 
- Mösyöler, dedi, ben lekelenmit 

bir adamım 1 Düşes dö Şevrözün yaka· 
• lanması benim §ahcserimdi. 

Trankavel de ıefkatli bir tavırla: 
- Bu kadar ümitsizliğe kapılma 

Raskas: iyisi mi, bu p.hcaeri nasıl 

meydana getirdiğini anlat . • 

Raskas mağrur bir tavırla, hadiseleri 
olduğu gibi anl:ıtmağa başladı, Korin
yan da, bunları kıs~çlığından sarar
mış bir vaziyette, Molüs &illümsiyerek, 
Trankavel -de hayrwlığını belli ederek 
dinlediler •• 

L, 
UZLAŞMA 

Raskas, hikayeı.ni bitirdiği esnada, 
Annais tekrar içeriye girdi.. Çehresi 
sapsımydı" Elinde bir mektup vardı. 

Trankavel müthi§ bir ıeyin hazırlan

dığını derhal anladı . 
Annais: 

- t~te madam dö Ş:vrözün bir ır.ck; 
tubu, dedi. Bu mektubun hemen bu ak
şam kardinala varması lazımdır, çünkil 
yarın ~r:ırgah kalkacaktır • 

Molüs iterliyerek, sakin sesiyle sor
du: 

-Bu mektubun ne ihtiva ettiğini 

bize sôylcrnek lutfunda bulunur musu

nuz? • 

Trankavel bir hareket yaptı.. Anna
is tc devam etti: 

- Bunu söyliyecektirn, mösyöler. 
işte madam dö Şevröı.:'ün yaztdığı şey
ler: "Marşönuar da, bu mektubu geti
recek acJ.:ııınzn size göstereceği evde
yim.. Beni ve bazı kimseleri alakadar 
eden ciddi meseleler hakkında, mösyö 
lö k,ardinalla görüşmeği arzu ediyo
rum. Eğer monsenyör lö kardinal bu 
görüşmeği kab-Jl etmek §Crefini bana 
bahşederse, beni yalnız bulacaktır. 

Kendisini gece yansına kadar bekliyc
ccğ:m.,. 

Bu mektubun muhteviyatını ve bel· 
l:i de bunu okuyan sesi, derin bir sükut 
karşıladı, 

Annais ilave etti: 
- Madam dö Şevröz bu mektubu 

imzalamıştır. 

Molüs &ordu: 

- Kardinali beklemeğe mı karar 
verdi?. · 

- Madam dö Şevröz, bu evi terlcet
miştir. Biraz sonra bir araba, kendisi· 
ni Pıırisc götürecektir. Karjinah bek
liyecek olan benim .. 

Raskas hiddetle mırıldandı: 
- Boşu boşuna ahçılık etmişiz!. 

Korinyan da son derece sev.ndi: 
- Oh olsun cüceye 1 • 
Trankavcl kendi kendine 

- Kem:klerimizi bu evde bırakaca
ğız! .• 

Dedi, Molüs de şöyle düşün:lü: 
- işte peşini kovaladığımız fela

ket!. • 
Annais devam etti: 

- Mösyöler, beni gayet az tam· 
yorsunuz. Mösyö Trıınkavel, siz, k,ardi
nalın alçaklığını ve madam dö Lespara 
karşı yapılmış olan cinayetı biliyorsu
nuz 1 Esasen şunu bilmeniz kafidir ki, 
ben hayat:mt Rişliyönün hayatı kar-

şısındit tehlikeye koydum. Bana yar
dım etmeğe iyice karar verdiniz mi?. 

Molüsle Trankavel, içinde korkun~ 
b:r kin ifadesi o~unan bu acı sest:ıı 
dehşet içinde kalmış bir vaziyette eğıl• 
d~~ r 

Annaisin gözlerinde bir kıvılcıın pa 
ladı, sonra genç kız devam etti: 

- Eğer s·yasi bir mesele mevıı.ıı.1 
bahsolstıydı, eğer ben dük d'. Anju, se: 
zar dö Vanıdom, hatta düşes dö şe:. 
röz olsaydım, belki de bir tuzak lc\l t'l1 

mayı düşünürdüm .. Fakat ben mada 
dö Lesparın kızıyım .. 

· b ·· 1 · tasgir cdi· Annaıs , u son cum eyı, 
1 
.. , 

lemiyecek bir vakarla söylemişti. ~o ~-
b. bt'ı 

le Trankavel, dehşetle lyınşık .r. ·al'l 
ranlık içindeydiler .Raskasla l{.orın~atl• 
anlamadan c?inl:yorlardı. Yalnız Ra5 0, 
kendi kendine, genç kızın iki cas:ı;derı 
nünde planlarını söylemek için ~ı .. 

0
u. 

cesur olması lazım geldiğ:ni duşu 
yordu. 

Annn·s devam ediyordu: ıd 
.. .. . o ölU 

• - Ben, olunün kızıyım.. . .. ~·· 
kalbi ayaklar altında çiğnerun ştı' ştı-
vayak, Kral Hamiyi cezalar.ı31.~ilt -
Ben biraz evvel Sen - Piryak'ı 01 e· 
düm; fakat krt•l Hanri, Rişliyöoiı~.10i: 
lindeki aletten başka bir şey de~~ra1'· 

· h" 1 · 1 S J'tlr • annemı ze ır cm ş o an en - sııW• 

ta Rişl:! ö tarafından gönderil 
Rişliyöyu vurmam lazımdır. rdı: 

Burada, Raskas ürpererek sarayab'' 
- Evet 1 diye düşündü. Aoje se 

ti !.. 1111"f 
- Mösyöler. Burzı:la tuzak lcU~0ricJe 

değildir. Sen - Lazarda ve rı>JJ'W 
yapmak i•~eyip te muvaffak o1Jlca1'tıf· 
ğım düello burada vukubula oıııı 
Kard"nat buraya gelece~ ve b~ ~ J. . 
dövüşmeğe mecbur edceeğilll·· tıtjlJ 
onu öldüreceğim ve yahut ta 

0ıı 1J1\l' 
vuracı•~< .. Bu kadar ... Siz kat'i:YYe 
dahalc etmiyecelr.ıiniz. 1,ııfl 

Çehresi sapsarı kesilmiş otan 

k 1• ol· 
ave . dil• 

T ~zar 
- Maıdam, dedi, Sen - µ<> 
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Eserleri ölmez Türk sanatkarı 

'ranburi Cemilin çok sevilen ve çok aranan 
P LA K L A R f satışa çıkanlmıştır. Bütün P LA K satıcılarından arayınız. 

.;.., • • 1 ~ ~ • " • • .. • .. ~, .. • • ,. 1 

'•-.-A O EM i i K Ti DAR~-• 

PATI 
B lE L GEVŞEKLIGINE KAAŞI 

111 HORMOBin 
lnemelerinin ANT1V1RCS ile tedavisi iç ve dış basur memelerinde, basui ı' 
erinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fütüllerde, kanayan basur ·- fabletlerı r.er eczanede arayımz. ' P:19ta .<ulusu 1253 Hormo!lln J -· 
1erinin tecla\·isinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK 1SPENÇİYAR1 LABORATUARI T. A. ş. • Bütün Türkiye 

~-r-.=ın·-= ewa - se.rı;a .. ~n~~.!.~I 1 T C R K antrasiti' ni 

E OK ALM I• NA Kullanmaldadır. ÇUn'kU, en idareli ve bUtUn ev 
lhtlyacatı için en elverlfll kömUrdUr. 

Sabt merkezi: 

~ ~ ı P - f\I E Z L E -

BAŞ ve 
/\GRILARI 

NEVRAL..JI 
DiŞ 

- ARTRlTiZM 

~ 
'it" . . . -'~naklıye resmınden olan ıJorcu ndan dolayı hacız altına alınan StUdbe-
tı~ ı ~·c 243V numaralı taksi oto mobilinin Taksimde yeni garajda 21-2-

esı günü saat 11 de açık arttırma ile sabin.cağı ilan olunur. 
(B) (913) 

~ 
'ıtınakı· · d · ıye resmınden olnyı hac ız altına alınan Buik m~::-kalı ve 2471 
lt de taksi otomobilinin Şişhanede Anadolu garajında 22-2·938 Salı günü 

8.Çık arttırma ile satılacağı nan olunur. (B) (914) 

Kepekleri ve ~köklerini tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ila'itır. 

GiLKRiST VOKER ve Şsı Ltd. 
Galata, Y ,tcu Salonu karıısmda Tahir Han S inci kat. Tel : 44915 

............................... 
ŞiR.KETi 

HA YRiYEDEN 
Usküdarla -. Kaba~ ve sirkeci arasında araba vapurlarının yeni i

laveli seyri sefer tarifesi bu günden itibaren tatbik edilecektir. Bu ta
rif ede- seferler ziyadeleştirilmiş ve her akBam için gece seferleri tahsis 

olunmuştur. 

nkara caddesinde 
kirahk dükkan 

1- Birinci Sinıf Operatör -
· Or. CAFER TAYYAR _.. H~valar so{;ludu 

~Dikkat ediniz 
~ 
~t yurdunun altında (8Jen Framu kitapçısının) yeri ve arkadaki 
l\· ları kiralıktır. 
ı_;-lcıtirilmek ııtretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 

'Yenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatlerL 

Umumi cerrahi Ye sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

Partı Tıb Fakllltest S. asistanı, erkek, 
kadın ameliyatları. dlmal estetik 
"y(lz, meme. karın buruşuklulu n 
gençlik ameliyatı". (Nasalye Te dolum 

mOtehassııı.) 

Muayene sabahlan 
8 den 10 a kadar Mecconen 
Öğleden sonra Qcrctlldir. Tel. 44086 
Deyoğhı, Pnrm:ıkkapı, Rumeli hnn . ......................... 

liirk Ha va Kurumu uzEıR GARiH 
~ SABIK DEVLET DEMlRYOLLARI 

q Ü V Ü k pi va n g o$ U Dit muay~~~:a~:.1:.!e sabahtan 
h~. nci keşide 77 Mart 938 dedir. öğleye 2 den.s e kadar k~bu1 eder. 
(l\iy .. k k 50 OQO L d Beyoğlu İstıklfil caddesı Tokatlryan 
-. ... "JU i ramiye • ira ır. sırasında. Kapısı Meklcp sokak 
lıı..~ ba~k • · 0 00 0 000 ı Hamdi Bey han birinci kat. 
~ ~ a: 15.:JOO, 12.000. 10.000 lıralık ıkramiyelerle (2 . O ve 1 . ) Tel: 21721 

~'adet rnükafat vardır. .. .. _ .. __ , ............ lllil 
!ı'e kadar binlPrce kişiyi ıengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

ilanıarınız için yalnız 

20995 No telefon 
üiJ • ediniz 

[) 
1( OKTOR 

e bl 
\ı~ () a l O z s a n 

~ • l>eratör • Uroloğ 
~~&köy - Abdullah ef. 

' 1~llında Galiçi Han 
den 20 ye kadar 

Tel.efon: 41M5 

lstaobul kambiyo 
mUdllrlUğUnden 

Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 12 numaralı kararnameye ek 
kararn:ı.menin hükümleri dairesinde 
altın ticareti ve altın alışverişi ile 
meşgul olan hakiki ve hükmi ıaahısla
rın mezk(lr kararnamenin dördüncü 
maddesi mucibince tutmak mecburiye 
tinde oldukları defterlerin ntimunele
ri hazırlanmıştır. 

Altın ticareti yapmak üzere maliye 
vekfiletinoe mezun kılınmı§ olan ban
kalarla kuyumcu ve antikacılar gibi 
sanat ve ticaret erbabının ve dişçile
rin ve hurda masnu altın alım ve satı
mını san'atı mutade halinde icra eden 
hakiki veya hükmi şahısların azami 
bir hafta içinde idaremize müracaat 
ederek mezkflr nümuneleri almaları ve 
defterlerini ona göre hazırhyarak tas
dik edilmek Uzere müdiriyetimize ib
raz eylemeleri !Uzumu nın olunur. 

---- Dr. lb11n Saıni --im!!! 
UksürUk şurubu 

Jksürük ve nefes darlığı boğmaca· 

ve kızamık öksürükleri için pek re 
sirli il!çnr. Her eczanede ve «-eza 

- depolmndı bulunur. 

~ ................. ~ ... :a 

.JJ a IE. Gaırn lnl N 
ECZAHANES1 

.ler nevi reçeteler sıhhi levazı
natı ve ıtrıyat. 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazarı kB.r§ısmda 

ı Pa: dö Bebe sırasında. 

SATILIK veya 
KIRALıK FIRIN 

Yeniköy köy ba3ı mahallesi 108 No. 
lu funın 3 oda, 1 hamurluk, 1 harman, 
terkos suyu, elektrik vardır. Bu furun 
hem satılık hem kiralıktır. Müracaat 
yeri Ycniköy bakkal yordan No. 75. 

ZAYİ - İstanbul itharnt g=~-r.r'~t'f.in- 1 

den aldığımız 446946 sayılı ve 8·2·937 
günlU makbuz zayi olup yenisini ala
cağrrnızdnn eskisinin hükmü kalmadı
ğını ilan ederim. Halit 10728 

• 
1 

Ufak bir kırıklık hisseder etmez 
derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş • Baş 
Romat:izma ve bütün ağrıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik va 12 lik amba• 
ıajıarını ısrarla arayınız. Taklitle
rinden sakınınız. 
. . . . ~ . ',: . ". ' . . " ' -------·-

NERViN 
UYKUSUZLUK 

asabi öJ~sürükler asabi zayıflık 
baş ve yarım baş a~rısı 

sa, dönmesi baygın . ı1f, çarpıntı ve sinirden Heri 
gelen bUtUn rahatsız ıkları iyi eder 

•? : • ~ ~ • . ... .. ' ·,. ' • :·~ •• l. 

Yüksek Mtthendis Mektebi Arttırma ve 
Bkslltma komisyonundan : 

Eksiltmeye konan miktarı tahminıPey akçesi Eksiltme tarihi gUn ve saat 
mevaddın cinsi fiatı 

Beyaz peynir 1200 K. 48.00 108 Li. 21-2-938 Pazartesi H. 
Kaşar peynir 1200 K. 72.00 

Mektebi 937 mali scne:\:i mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarda 
c!!!!: m.!l:t:::-:, :::::!:::=~:::. bedeli ve ilk temi.na.tı yazılı e~k pazarlığa konul • 
muştur. Pazarlığı hizasında yazılı gün tarih ve saatte yapıln.calttır. Şartnam&-
sinl görmek istiycnlcrin her giln ve pazarlığa gireceklerin belli gün ve saatte 
Glimü~suyundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müracaatları i · 
lan olunur. (872) 
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amr:ID!i••aa ............................... ıros~ ....... ... 

3 güne 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha gene; \"e gilzel 
görUnmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersiniz, bu basit güz.ellik tedbirini tee
rUbe ediniz. Her ak§am, yatmazdao evvel pembe 
reııglndt:ki TOKA.U>N kremlnl kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde V1yana üniversite ProfesörU Dr. Ste. 
jskalin cazib keşfi olan ve btiyUk bir itina ile inti. 
bap cdilmf§ genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEL" tabır cdileu mUce}Telerl canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinizin ne kadar tazcleşmie ve gençleş_ 
mfş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarınd:ı.ki kadınlara. yapı. 

lan tecrübelerde 6 hnfta nihayetinde buruşuklukla. 

nn tamamen zail olduğu görülmilştilr. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mcsamata nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun 'ihraç edemediği gayri sal maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

li UMurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gün uı.rfında en çirkin ve 
en sert bir cild1 beya.zJatıp }'ıımuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tueliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me::ı bu gUnden bir tilb veya bir vazo TOK.ALON kremı Rlınız ve tarif 
edildiği veçhlle kullanınız. Neticesinden son derece memnUD kalacaksmız 

cwsaızzsns ----HAZ 1MSIZL1 K 
Hayatın .zevkinden insanı mahrum eder 

1 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok tcnıi2 bi K:ıı bonattan ve toz karbonet almaktaki müşkülat 

göz önünde tutularak yapd.tnı§ltr. 

t 1 • HER ECZANEDE SATJJ.IR. --.--~-•-11 

' 

HABER - ~lişam postan ' 

l .S T_A N BUL 

ANKA AA 

.İ Z M 1 ,_. --'\ 

,_g 

Fiye~ ve !•reit herlcesleın uygundU'r.,,.. 
!:f•kıkf bır RC A radyosunu 12 ey taksitle 
odenmek O.zere, .12S. = il reden alabilirsiniz. 

IS ŞUBAT - lHI ~ 
ef 


