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Nasyooal sosyalistler 
nümayiş yaptılar 

Sosyalistlerle nümayiş~ilerio bir 
çarpışmasında 12 kişi yaralandı 
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~lvan .. lnull•z mUz~!<ereıe~ı ba,hyabllmBSl için i 

Grandinin telgrafı 1 

Edenden saklandı 1 

~nrr S©vy~t· 
v a iP> lbJ.I rr lb!I 

mı? 
~<dlen Dstı:nfasıınoın 

se~efP Deri nı 
mlYıırn 'ttelhlnpoe rina 
vereceği bir 

ınutukDa 

l'~Y~tc;;;~, e~;~~c.;~in . 
t\areketini uta.nılacak 
bır hareket diye tav-

sif etti ve sözünü 
ger İ a 1mad1 . lngUi:: B~ekUine ~iddctli hücumda 

lngiliz-Italyan müz8k;fesi 
Önümüzdeki 
hafta içinde · 

başhyor 

Sis yil ünden 
Bir Alman yolcu 
tayyaresi dUştU 
. Yolculan telef oldu 

Lebourget, 22 (A. A.) - Kolonya 
ilo Patis arasında işliyen ''Junkers 52,. 
Alman tayyaresi, bu sabah sis yiizUn· 
den Chakenay ya.kınında yere dU,erek 
par~lanmıştır. Tayyare, ateı almış 

olduğundan, içindekiler telef olmueln.r. 
dır. 

Mercan yokuşunda .. , ... ._ .... ~Mllll--~------

Japonlar tarafından, yolculara 
ve mürettebatlle beraber 

Tevkif edildi ·-
Moskova : 23 ( A. A. ) - Japon memurları, henüz söylenil

meyen bir sebepten dolayı Husnistzkstroi admdnki Sovyet 
vapurunun 35 kişiden ibaret olan mürnttebatmı ve 37 ~· olcıı
sunu tevkif etmişlerdir. 

Bir Fransız vapuru bombalandı 
Tanen, 23, (A.A.) - "Mareşal Lyautey., ndındnld Fransıı vapuru, bir Fransız gc

..mlslnin Val:ınsi~·anın 12 mil şarkında bom b:ırdıınnn edilmiş olduğunu bildirmiştir• 
l\lnrsily:ı, 23 (A.A.) - Prado :ıdındakl Fronsız vapunı,Vnl:ınsi:r:ıya 15 mil mcsafo 

de mcçhfıl bir takım tayyarelerin mitral yözlc kendisine hücum etmiş \'e g~mi için
dekilerden bir kişinin yaralanmasına scbe biyel vermiş olduklannı blldinncktedir. 

Eperricr adındaki Fnınsız torpido muh rlbi, ı;on sfiratlc hadise m:ıhnllin~ gitmek· 
lcdir. 

Balkan antantı 
.mümessilleri 

Vaııron alkşaım saat 20 cıe 
şelhıırDmlz<dle 

buOunacakOaıır 

Ayni günde 
Ankaraya hare
ket edecekler 

_.. :ı azısı 1 llncOde 

r.-·-~·······Aıaıu·rk········-· .. ·1 
i Bugün Ankaraya ] 

hareket edlyorl ıt rl 
Cumhur Ba§kanımız Atatürk bu 1 

gün hususi trenle Ankaraya hareket :ı 
buyuracaklar ve orada memleketimi 1 
ze gelecek olan Balkan antantı dev- İ 

-: Jetleri mUmcssillcrlni kabul edec.e'k I 
i !erdir. ~ 
: : ............................................................. 

(g ıYJ n ~ece ı ~ 

~ Georg~un şiddetli hücumuna 1>ıgili:: Başvekiline hficumda bıılımmı 
\. ... ~kalan lngUlz Başvekili , Çorçil 
~ Çcmbcr'layn _...Yazısı 8 incide 

~irı elcisile Ribbentrop arasında 

~in, e~lş:;rk tesiri 
4,aıtında değilmiş ! 
t ltl.anyanzn ·Mançuku hükumetini 
~1'lıyışı Japonları pek sevindirdi 

t\ -Ve -Da~oını ko'ltaDaıro aırasoını<dlaı 
~'toq,0 Şftcdl<dleton lb>ftır çaır~oşmaı 
ı.. ,..,. 23 (A.A.) - Hariciye nezare duğu hataları göstermek aurctile uzak . 
'\c ... a s" 
'~ ~z söylemeğc salahiyettar şarl\ta i!!tikr~ırı temine medar olacr.k-
~. taıı çukonun Almanya tarafın tır. 
~ ı... ınınış ı llt vı.tlıın ° ması hakkında tefsirler Aynı zat, general Matsuinin geri çağ 

: arak aa t ·ı ·· 1 d · · ~ h' 1 d y )i .b ze ecı ere şoy c emış rılmasının sıyası ma ıyette o ma ıgını 

~~ ~ barck .. söylemiştir. it' hareke e.t dunyayı sürüklemekte Bütün gazeteler, Mançukonun Al· 
~ ııh ti takip etmekte bulunan manya tarafından tanınm:Gından dola-
,~ oırrı:ın .Mançu}\onun teşkiline ha- yı memnuniyet göstermektedirler. 
~ '-~t ~ olan ruhu «ılamış olduğu- Asabi gazetesi diyor ki: 
~Oıtda: er. Bu tanıma kcyfif yeti, 30 "Bu, yeni dünya sulhunun temel ta-
~· tcşçi rn:rekkep bir milletin emel şr.In·.,, 
~' ı c ecek ve Hankeou hükQ- Berlin 23 (Hususi) - Ribbcntrop 

~-il ,~Panyaya karşı takip etmif diln Çin sefiri Tienfowı Gchenr>" ile gö-
Yaıctt · 'k . P e utı ~p etmış •bulun· ~ De\"'amı 8 incide 

lQ>D r cnnaye'lt o Od \\snl 

Çocuk katili ı 
DlYıın sorgu na-= 
kimi taırafondan 

tevkif e(d)DDdl 
Diln gece ?tlcrcan :rokuşundo bir cin:ıyt!I 

olmuştur: 
Do,·ulpıış:ıda a~ık medrese so1rn{lıııd.ı 

oluırın Musııırn oğlu 17 yaşında Hıısıın 
Iercan yokuşunda fırın karşısında bir 

kahvede otururken Tahtnke.lcde oturnn 
17 yaşında Arifin Rırk1 isminde bir arkn· 
dnşı ile kavga <'tliğlni g5rm0ştür. Ağız kav 
gnsı kısn bir zarnnn zıırrmda yumnık ve 
<;illcye dökülünce Hnsan yerinden kıılk· 

09"" Dcrnmı 8 incide 

Dlbı 1ıa1:1:ında tcv7df 1carat'l vc1 ilen 
Katil Salih 

DUn §Chrinıizc gelen Romen ga::cte()ileri gr:upu ... 
--~~~---~--~~~~~ . ~~~~~~~-

: : . 
: 

Terueıın zaptından sonra 

Asiler Valansiyayı 
'tehdit ediyorlar 

~Yazım 6 ıneılSa 
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"HAYAT MI BU,, l 

i 
facia romanını okumalıdır • 

i Hasan Rasinı Us' un 
1 Su romanında: 
i ıztırabın ENşiddetlisini 
Aekın büyO{lünü 
... ısstn incesini i 
Cinayetin mübahını butacaklıırdır ı 

26 ŞUBAT i l Cumartesi günü başhyor f 
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AKŞAM POBTASI 
\S.lı/61 •• N•ı,lı•t &llıli,i J 

,. Hasan Rasim ua 
I DA RE E;. V J ı lstanbul Anhrı caddesi 
,._. ._,_, lote ..... llt. TeıırntMl...ıı lolo•ltel 8AaS& 

· Y•zı lflerl telefonu• 23872 
Jd·are ... - .. : 2 4 3 7 O 

I ilin : 20335 

ABONE ŞARTLARI 
~ 'nrtı,,• 1 -

••"•"• •·••• kr, ı.tot ıı.. 
8 eyltM ile • l.tOI e 
3 ..... ~ '> ••• • • ••• 
ı •v••ll ııe • ••• • 
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1 Değil mi? 1 
r ı· i ; 
,!ı VcDcu ve ~ r . 
:i otcblYıs = 

~ lkovaaamaıcısı rı 
H Şehir içinde ofobils sc/erlcri l:>a§· Ji 
i! lıyalı bir hayli zaman gectig~i halde ii .. . , .. 

---------------- l! iki nokta a141cadarların nazarı dik· :: 
fi katini oelbetmemi§ bulunuyor. İ! 
U 1 - Otobu.& biletçilerinin ve kon- 1li ıJış. Siııas.a -3 deniz devleti 
ii trol mem?trlanmn 1:ıya/eti. : 

:ı·· ! - Otobüs durak .yerleri. ii • ı: 

Bir otobüsün, gördüğü i§ itibarile g 
arasında • bir tramt·rıydan, bir A T:ay vapurun. i! 

H ~~n farkı nedirt O da diğerleri gibi, li 
J APONYA hilkfımeti, 1ngiltere, H amme hi::meti olan nal:liyat işlerin- !! 

Amerika ve Fransa tarafından fi de T;ııP.amlan bir vasıtadır. Böyle ol. ii 
ayn ayrı notalarla sorulan aynı suale, § duğu halele otobüs şnf örlerinin, bi- H 
bu Uç dev!ete tevdi ettiği ayrı ayrı no- ij lciçilerinin kıyafet i~leri hala halle- fi 
talarla aynı cevabı vermiştir: Japon. ;: dilmemiştir. Siz.den bilet '7larasını ;.,. :: 

:ı ,, ... 
ya, deniz inşaatı hakkındaki Slrlannı n fiyen t'C!Jfl bi?ctini::i kontrol etmeye ii 
ifşa etmek için bir taahhUd altına gir- :: danran~n mlam1.arm birihirlcrfoc mı. :: 
mcdiğinden suallere müspet cevab ver. il mıyan sit•il Tctyafctlcri çok çirTdn ~- !~ 
nıekte mazurdur. fi luyor. Bt:leclitıe b:r cnı r.mıel otouil.or il 

Japonyadan böyle bir 11uaUn sorul- :ı mfi..<rfahdem1cri için de bir knıafet !: 
masmı istilzam eden sebeb malumdur: !! tesbit dmdi 1·e aMT:"darlan bu el. !! 
İngiltere, Amerika ve Fransa. 1922 ij bi., .. 1f,r1e çalışmaya mecbur tutmtJ • U 
Va§ingt::m muahedesinin müddeti bite- :ı lıdır. 1: 
ceği sıralarda imzaladıkları bir muka- İl Diijer bir mcsc'e de, otnbüs dzırak İi 
vele ile 35 bin tondan daha büyük harb U yerlerinin r.ok fena intihap edilmiş :i 
gemisi in~a etmemeği ve deniz silahla. ii olmasıdır. 1Jıın1ar c1.scriya mer1:ezi ii 
n hakkında biribirine malUmat ver- il! "erlerde değillerdir. Tramvay durak- i~ 
meği taahhUd etmiı;lerdir. Yani Va. i Zarına 11rı7;ın olma1arınnı mahzurla- :ı 
eington muahedesinin kemiyet hakkın- !·ı rı vardır. Bıtndl!n ba.~ka, d.olan t•e H 
daki hükümleriyle artık bağlı kalama- 1 yolcu almıyacak olan otobiisler, n 
malda beraber, keyfiyet üzerinde an - :: tramtıa11?arda o1rlı!ğu pibi (dolmuş- n 
}P'jm1şlardı. Japonya ne keyfiyet, ne ji tur) kmhası ta1:madı1,larından, du. :i 
do 1-emiyet nol:tasından bağlı bulun. ıii raklarda bcT.Ziyen halk, T;ar~dan ge- h 
ın:ıd·ğından istediği hacimde istediği :l len otob'1,,1cre karşı ko~k, elleri- ı=i 
miktar harb gemisi yapmakta serbest :: ıe dur i.c:aretleri vermek, otobflmln .: 
kalmıştı. Japonyanm keyfiyet itibarile ii 1101unu kesmek vcııa bir miktar d.a ii 
bağlanmak istememesinin sebebi, ke- n ~r1~ınd.an aet1irtmck gibi gar:ö ve i~ 
miyet noktasındaki mUsavat hakkının i; 'liiliinç- mecburiyetlere katlantyorUır. U 
lngiltcre ve Amerika tarafından tanın. g Flalbuki halk gelen otobiiste (Dol· li 
mak istenmemesiydi. Va~ington mu • !! mıt.~h<r) lcvha.,:nı g/5rür:te, bu ka -

1
: 

k:ı.vclcsi, Amerika ve İngilterenin beş n da; rahatsız o?mnz. Rinaen.ale11h, o. ,i 
1 t :ı . ' nispetine ka~ı. Japonyaya Uç nıspe i! tobfi3 ~fl5rk'rinin ile, tramvaylar- : 

tahsis etmişti. Japonya, hacim nokta· ii ~rı,k( fT"fflf (nolmt•, ır) 1C'l•1ı.a~nı kul-
1
f 

sından baı71ı kalmak için İngiltere ve i! annı!!Jtm fmMt. "lunmttlrdır. , IS 
Amerika ile müsavat istedi. İngiltere ::::-.::.-:.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ve Amerika ise, daha küçük bir donan-
ma ile uzak şarkı hlklmiyeti altına a. 
lan Jnponyanın mnsavatmı kabul ede
cek olurlarsa, kendi denizlerindeki em. 
niyetleri de tehlikeye dUşeceğint dU
ıUnd ü klP.rinden buna yanaşmadılar. 

Japonya da f!erbest kaldı. 
Ancak tngiltl!re, Amerika ve Fran· 

eanm, giriıitlkleri taahhUd icabı, otuz 
beş bin tondan d:ıha bUyUk hacimde 
gemi in~a etmemeleri için bu kayıtla 

bn.ğlı bulunmayan Japonyanm da bU
yUk hacimde gemi in.'a etmemesi lL 
zımdır. Halbuki son zamanlarda bu U· 

zak şark devletinin, otuz beş bin ton. 
dan daha bUyUk harb gemileri inşa et· 
mekte olduğunu bildiren ~aylalar or
taya atıldı. İngiltere ve Amerjka da 
yeni deniz in~ıı.atı için millet meclisle
rinden tahsis:ı.t aldıklarından gemi 
ha.cimlerini tayin edebilmek için bunu 
Jo.ponyadan resmen sorma. a karar 
verdiler. Fransa da ayni taahhiid altı. 
na girmi6 bir devlet sıf atiyle bu te • 
şebbüse iştirak etti. Bu hareketin mUş. 
terek bir teşebbUs manasına delalet 
etmesi için her Uç devlet de itina gö11-
terdiği halde, sualin ayni ?.rımanda ~
rulmnsı, Japonyada böyle bir tesir bı
rakmıştır. Hele cevab vermek için şu. 
batın yirmisine kadar mUhlet verilme· 
111, Japonyada U1tlmatom teta.kki edil. 
miştlr. Japonyanın aorulan 11ua1lere 
kate"'orik ve hatta sert cevab verme11i 
bundan ileri geliyor. 

Japonya bu cevabiyle bUtUn muza -
kere kapılarıru kı:ı.p~mrş gibi görünü
yol'!a da deniz ailahlan meselesi Uze- ı 
rinde Uç devlet arasında bir uzlaşmL 
ya varmak iml!~nları bt\sbUtUn orta· 
dan ka'kmı3 de~ildlr. Filhakika JL 
ponya hUkf.lmcti bir taraftan kapıyı 
kapar gibi göri\nliyorken, diğer taraf
tan bazı 11alahtyetli Japon amiralleri, 
İngiltere ''e Amerika ile mUzakere ka
pısını açmaya r;nlı~ıyorlar. Bu amiral· 
lerin sözlerinden anla~ılan ı,udur ki 
Japonya, lngi'tere ve Amerilta i!e re. 
kabete glrf~me!t istemiyor. Bllyllk ha· 
cim de gemi f naa etmeği, kemiyet nok. 
tasındaki mUşnvatını tanıtmak için 
bir tazyik vasıtası olarak kullanmak 
istiyo1'. HattA. bugün bUyUk gemi in-

etm ~ladı katı olarak ma-

l!lm değildir. Japonya biliyor ki, bil· 
yUk hacimde gemi ineası, lngilterenin 
ve hele Panama kanalınnı darlığı do. 

layısiyle Amerikanın l~lne elvermez. 
Bunun içindir ki keyfiyet bakrnı;ndan 
b:ı~lanmak için bu iki devletten ke • 
mfyet bakrmından konsesiyon kopar. 
mağa çah6tyor. 

İngiltere ve Amerika da Japonyaya 
karşı bunun tersi olan tabiyeyi kulla
nıyorlar: Japonyayı, beee karşı Uç 
nispetinden de daha aşağı dUşürecek 

bir rekabete giri~ek tehdidini lleri 
11UrUyorlar. Filhakika serbest bir reka 

bette Japonya tngiltereden ve bilhas
sa Amerlkadan <:ok geride kalmaya 
mahkfımdur. Aiılaema ile beşe karşı 

üç nisbetine razı olmıyan Japonya, bu 
gtln yediye karıjı Uç nisbetine düşmek 
tehlikesi karşısındadır. 

Şu halde deniz devletleri arasındaki 
mücadelenin son safhası ~öyle hulasa 
cclilebi ir: İngiltere ve Amerika, kemi
yet ve hattA "icab ederse keyfiyet ba. 

kımmd:ın büylik birer inı;ant progra
mına ba~lamak tehdidini ileri sürerek 
Japonyayı keyfiyet bakımından uzlaş. 
maya icbara çalr~ıyorlar. Japonya h!e, 
keyfiyet bakımından rekabete girigti
ği vehmini uyandırarak İngiltere ve 

Amerikayı kemiyet bakımından ken
disine konsesiyon yapmağa icbara uğ
raşıyor. Eu ciddc:ı ~etin bir mUcadcle. 
dir. Ve bir uzlaşmaya vn.rılmaz d3, her 

iki taraf dediğlni yapmağa ba§larsa, 
11ulh için en bUyUk tehlike o zaman be-
11 nniı olacaktır. (Ulıı!) 

A. r;. ESl\mR 

ffnlırnlıırını ınlnt11n 

CEY~IS Nonont 
F.nlctlkens Servisin en mc~lıur <'a~uc;l:lrınc1:ın 

TEFRfl(A 
NO: 38 

Dosyanın 
.fotografım 

t'D mUhlm vt's1kası olan 
Kura Şeyl1tnın cebinde idi! 

Çünkü Entellicens Servis mensuplilri· 
le Havr sokal\}arında dolaşmanın kim 
ol:iuğumu ilan etmek demek olacağını 

akletmemck için bud:a:a olmak lazırr.dı. 
Almanlar da böyle dü§Ünmüı olacaklar 
dı ki bu malnmatı kontrol için Havra 
adam göndermeğe lüzum görmüşlerdi. 

Uçüncü vesika, Almanların Havra 
bu maksatla göndermiı oldukları casus 
Arman Jandan gelmekteydi. Gayretle
rine rağmen izimi bulmağa muvaffak o. 
lamadığınr, J. B. nin bir yan!ıı yapmıı 
olmasına ihtimal verdiğini, yakında 
Brüksele döneceğini bildiriyordu. 

Dosyanın en mühim vesikası olan 
fotoğrzôm, Kara Şeytan tarafından 
malQm §ekilde ortadan katdmlmıı ol· 
duğu için geri kalan saydığım bu veci· 
kaların benim içın tehlikeli t.içbir ta· 
rafı katmamıt bulunuyordu. Bu nok· 
tayı farkeden casus mırıld;ıı~dı: 

- işte bir mesele ki hiçbir ip ucu 
yok. Bir &il:nanlıktn bir iğne aramamı 
isteseler belki de daha kolay~kla bu· 
turum 1 Ne fotoğrafı bulunan, ne de e§· 

1 

kali tarif edilen bir adamı ben nasıl 

meydana çık;ınp yakala ta bilirim? 

K<:ııra Şeytanla gözgöze geldik.. Ber· 

gam: 
- Hakkınız var, dedi, bu lşin için

den nasıl çıkacağınızı ben de merak 
ediyorum! 

Ben c.tılciım: 

- Benim de bu adamı Moböjde ni
çin arayacağınıza aklım ermiyor. 
Ceyms Nobodinin Moböje ayak bastı· 
ğına dair dosyada hiçbir malumat 
yok. 

Casus kadın haykırdı: 
- Öyle ya 1 Arkada§ın hakkı var. 

Bizi neden Moböjde Uharriyta ayak 
memur ediyorlar. 

Kara Şeytan omuz ıllkerek cevap 
verdi: 

- Valtahi, doğrusunu lstera:niz ona 
benim de aklım ermiyor. Maamafih 
muhtemeldir ki valii umumi bu husus 
ta bir matQm:'Jt; almıJ olsun. 

- O halde ne d!ye bu malumattan 
dosyada bahis yok? 

Kara Şeytan: 

.:._ Anlaııl:ın ,dedi, mahrem bir vazi
yet var. 

Ve derhrtl ilave etti: 
- Size göre değil tabif. Bu sebepte 

hemen gidip generale sorabiliriz. 
Froylayn Haymler: 
- Pardon! Oraya gideceğimize te

lefon ederiz. Telefon ne güne duru
yor? Lütfen general fon Bissingi tele
fonda bulunuz. 

Bir dakika sonra general 
çağrılmıı bulunuyordu. 

Casus k:.:Jın söze baıladı: 

telefona 

- Bonjur general.. Ben fon Haym
ter .. Mevzuubahı adamın dosyasını 

timdi tetkik ettim. Kim olduğunu bili
yorsunuz değil mi? - .... 

- Ta kendist. Hayretle gör~üm ki 
dosyada bu adamın Moböjde bulundu
ğunu bildiren bir tek vesika yok. Şim
di yanımda bulunan yUzb:11 Bergam 
sizin belki ı°naliunat verebileceğinizi 
ı5ylemiıtf .. - .... 

- Size bu maH\matt fon Birken
haym mi verdi? Şimdi anlıyo.rum. ş:m 
-di n:rede bulunuyor? - .... 

- Mob5jde mi? Mükemmett O hal-

Tonton amca 
koşucu 

Btjlçil.anın bif cıra/ltğun taahlıüd eden 
ve Almanyanın da imzalamı~ buhtn· 
duğıı 19 Nisan 1839 tarihli me§hur 
muahedenin bir fotoğrafı .•• 
Bu mııahedeyi evvela Fransanın ihltil 
ettfğini öyliyerek Almanya umumi 
harpte Belçikaya girmişti. 1931 de 
Belçika ile Alnıanya arll8ında buna 
benzer bir muahede daha a/,tedilmi§
tir. 

de biz de hemen hareket ediyoruz. O
rası için vereceğiniz bir emir var mı? 
Allaha ısmarladık gener.,ı. · 

Telefonu kapattı. Bize dönerek iza
hat verdi: 

- Filhakika mahrem bir vaziyet 
var. Moböj merkezi mensuplarından 

ve cephenin öte tarafında çalıtan bir 
ajanımız Ceyms Nobodinin Moböjde 
bulunduğuna dair mevsuk membalar
dan mali'ımat aldığını yüzbaşı fon Bir-

kerihayma bir raporla bildirmit- Bu 
c.ıjan 1ngiliz olduğu isin ismi gi•li tu
tutulduğu gibi kendi elile yazdiğı ra· 
poroa mcydooa çıkarılmıyor. 

Ufa ben de kanıtım: 
- iyi, güzel ama gene elimizde bir 

ıeyler yok. Eğer fon Birkenhaym da 
bizim gibi mallımata sahip değilse mu
vaffakiyetsizliğe uğr<.cnamız muhak· 

kalf. 
Casus kadro itiraz etti: 
- Göreceğiz. Ben bcndan çok da· 

ha müıkül meseleleri hallettim. Derhal 
hareket edelim. 

Kol saatine bakara~ ilbe etti: 
- H•12:ırlanrnak için size on dakika 

müsaade .• 

Filhakika on d3kika sonra kuvvetli 
bir Mersedes otomobili ile Berlemon 
sokağından Moböje hareket etmfı bu
lunuyorduk. Oraya gecenin .;aat on bi
rinde vası lolduk. 

Yolda casus ~-dın hemen hemen 
hiç konu§madı. Mütemadiyen düşünü

yor, herhalde meseleyi halletmeğe çalı 
§tyordu. 

Moböjde Sodi Karmo sokağındaki 

Alman casusluk merkezinln önünde 
otomobild~n indiğimiz zaman mmldan 
dığını iıittim: 

- G;ı:iba meselenin anahtarını ya
kaladım. Görüşeceğiz Ceyms Nobodi 1 

Bu tehlikeli meydan okuyuıunu 

Ceyms N obodinin büyük bir sükunet
le ve gülümsiyerek kar§ıladığıru ıöy· 

meği fayfdasız buluyorum!. 
Moböjde bulunduğum on bet gün 

zarfında casus kadınla beraber arama
dığımız ev kalmadı. Bu taharriyat ne
tice vermeyince civar köylerde de 
ara§tırmaya ba§ladık. Ceyms Nobodi 
gene ortalardd yoktu 1 

( /Jeu<1m1 tı11r) 
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~~ata dait 
Zorla salış 

~AZAR gUnU Tan'm "Psikolog" 
% .u. en çok satılan kitabdan 
8edıyordu: merak edip öğrenmek 
Un, ''baştan birkaç satırını oku-

ıı 1'luharrir, şimd!ye kadar en çok 
~kitabın lncil olduğunu söyle

SOnra onun zorla. satıldığını, bu. 

için de rağbet görmU§ sayılamrya
gid 1 anJatıyor. O satırlardan sonrası 

etnedim, durdum ve "Psikolog"un 
~gi 

kitabı tanıtmak istediğini öğre-
1 ediın. Merakım geçmiş değildi fa. 

lnc·1·· ' . ı ın zorla satılmakta olduğu 

~ı zihnimi kavramış, sonraki sa

, benim için anlaşılmaz kılmıştı. 
erı da m YllZilarda idi ama kafam on-
değU, o iddiada idi. 

'J!Cil h' .. h • 
~ ~ ıç şup csız çok satılmıştır ve 

adar çok satılmasında din adam-

~ nı, bilhassa Amerikan ve İngiliz 
onerlerinin büyük hizmeti olmuş-

~:a~at 1.or~a mı satılmıştrr? Onu 
~ Yhyemr.ıyiz. Çünk\} satın alındık. 

Sonra b" raf ~ ır a konulmamış. okun-
~ Ur. Anla.sılmı$ mıdır? O da baş
r;:1eseıe ... Herhalde birçok manalar 
~ ?nlştir. 

"'- akat "Psikolog" un iddiaıımı kabul 
~mey· · 
>- ışıın bunun için değildir. Hatta 
"l.lt'!a" k . . 

•
1 

elımesıne çok geniş bir mana 

eh~~~· §artile iddiasına da iştirak 
tab ım .. Ancak T.Orla satılmıyan 

'· S~ar mıdır? onu bilmiyorum. Me
~ t ~kespeare'in ~erini alın. Bu
~! ııgıltere'de, ingilizce konuşulan 
'iıı. eketıerde ade~ kudsi bir kitab 

aııı,~ gelıniştir. Ona edilen hil<'umlar, 

a~ıı.Ya kUfUr gibi bir şey sayılıyor. 
lan lngiltcre'de ve ingilizce konu. 

' drnernıeketterde mi? ... Birkaç yıl 
ostuın Se t l>~are• IAmi u.et Sedes, Sha-

e he e hayran olmadığını itiraf e-

ı~a :en hepimiz kendisine, kar· 
l\tı ır cUzamlı varmış ~bi tu

ıaf bakrnıştık. Sonra Behcet 
geıd,.., ~ağı r.'ın ~a b~ına ayl b ir şey 

ı/4ıbıt "lla h ki XVll inci, XVIII inci asır. 
~· atta XIX uncu asır başlangı
~~~hııkespeare'den hürmetsizlikle 
~ leıı e~, !ngiıtere'de bile bir {'Ü

~llı.Iet"k1~. etmezmiş. ~t"nradan niçin 
~·~ttıı tUbdii bir ••tn:. ·• olmuştur? 
·~ıat-'da Z?.et Scdes ve Behcet Kemal 

aııı rı maada herkes onun cseri-
"'adığı için i., H" .. h . h 

~· "'ıtk m . ··· ıç şup esız a-
~ hır at lncil'in etrafındakine ben. 
l~lrarcereyan da Shakespeare'in ese
~iııı ?tıda teşekkUl etmiş ve o eseri. 

~ ~ k~iss~ttirmez bir ' 'cebir" ile, 
Qo cebı an ınsana gurur aşılıyan tat-

ı ~hakr ile etrafa yaymış, okutmuş
~la 

6 
espeare'in eser i de, ine.il gL 

"dl atılnıış. zorla okutulmuş, zor. 

~Unıi~tır. İtiraf edelim ki Sha-
~ el'lııcı rnısyonerleri. l ncil misyo • 

'nıı. t~ çok daha sevimlidir; fa-
~1lt bui'nde yine cebir. yine misyo. 
~U Unduğu inkar edilemez. 

\ ~~ Çok satılan kitablar da yine 
ıtahc 1tıı ll'ı" 1 \Te münekl<id denilen bir-

~~ll'~sYonerlerJn gayreti ve cebri 
~b ~~or mu? Ke~ke bizde de öy. 

18Yoncrleri olsa ... 

Nurullah ATAÇ 

~hı~eh·r mecllst 
~ d" llıeclisi ~~ lltı. d şubat ayı toplantıla-

\ 1'ıtr r evaın etmiş ve bütçenin 
l:ıırı~ asıııarı a ~ '(ll.aıt 

1 
n a yapılrr: 1sı i~.tenl-

~ et a eleri biltçe encümenine 
~~, ttıisu t>-

·ttı. bo r. ~tediyeye ait vergi 
\ "''kı •- rçiarını ödemiyen!er hak -
1 L "Cl.hsiJi 
~ ~'kltfj cınval kanununun taL 

eı-İlltı· de kn\Tanin encümenine 

r0~' ~elcdiye ve meclis seçi
~ 0iı- ~'l. alıteyt kolaylaştırmak ve 

lallıtı. ?nanda tatbik etmek için 
~ 1§ Ola ~ ~i§t' n Yeni talimatname ka· 
~lis ır. 

tıııı~' ~eni bet . 
"<akeres· edıye talimatnamesi· 
' ~... ıne devam ederek mec. 

eıı~ -..ıgınıar h 
· \!~ gt • akkındaki madde· 
~lanın bı kabul etmiş ve cuma 

ak Utere dağılmııtır. 

Istônbul 
sanatlar 

küçük 
• • 

sergısı 

Bu sene de açılması için ala
kadarlar hazır:ık lara başladılar 
Geçen yaz Çarşıkapıda Ayakka

bıcı esnafı cemiyeti merkezinde bir 
küçük sanatlar sergisi açılmış, zama -
nın darlığına rağmen bu sergi epey mu 
vaffak da olmuştu. 

Küçük sanatlar erbabı. geçen sene 
olduğµ gibi, bu sene de bir küçük sa
natlar sergisi kurmaya karar vermiş.. 
ter ve şimdiden hazırlığa başlamışlar· 
dır. 

Geçen seneki küçük sanatlar sergi· 
sinde malları teşhir edilen küçük sana-

yi erbabından hiçbir ücret alınmamış.. 
tr. Bu seneld serginin d:ı.ha büyük bir 

binada ,.c daha yüksek bir şekilde ya
pılabilmesi için ktiçük bir ilcret alın
ması düşünülmektedir. Bilhassa bu 

Den·zbank 
teşkilatı 

Hususi komisyon 
. işe başladı 

Denizbanka intikal eden vasıtaların 
kıyınetlerini takdir edecek komisyon 
faaliyete başlamıştır. Denizbank da bu 
komisyona aza olarak denizyolları iş

letmesi müdürü Sadeddini tayin etmiş
tir. Bu suretle komisyon, mnliye ve· 
kfileti namına milli emlak müdürü 
Şefik, iktısat vekfı.leti namına deniz ti
caret müdürü Müfid Necdet ve Deniz
bank namına da denizyolları müdürü 
Sadeddin olmak üzere üç azadan te
rekküp etmiştir. Komisyonun mesaisi. 
ne fen müşaviri olarak iktısat vekale
ti fen heyeti reisi Abdürrahim de iş.. 

tirak etmektedir. 
Takdiri kıymet komisyonunun me

saisi altı ay sürecektir. Bu sebeble 
bankanın hakiki kıymeti o zaman bel
li olacaktır. 

Diğer taraftan denizbıı nkm teşkila
tını kurmak iizere yarın gehrimizde 
b:ı.nka umum müdiirü ile muavinleri • 
nin iştirakiyıe bir toplantı yapılacak
ttr . Bu toplantrda bankaya raptcdilen 
miiesseseler ~efleri de hazrr buluna • 
caklardrr. Birkaç gün devam edecek 
olan bu toplantılarda banknyn mülhak 
müesseselerin teşkilat ve kadrolan 
tetkik edilecektir. 

Anknrada idare meclisi azalarının 
hı•.;ıını ile yapılan içtimada. Deniz -
bankm Arıkarada umum müdUrlilk teş 
kilatı ile İstanbul ı:ubesi hakkında ba
- · esaslı kararlar almmr~tır. ÖnUmüz. 
deki av başından itibaren bu karar 
tatbik edilerek bankanın merkez ve 
tstanbul te~~ilatı kurulacak ve bun • 
lann mPmurları tayin edilecektir. 

tÇERDE: 

• DE:\17.Bı\:s'IC irt:ırc meclisi loplnntıc ı 
iınDmüıılrki harta i ç inde Anknrıııla yııpı-

lncaklır. lı;tinına h:ışvrkil riyaset Nlccck. 
lkti~at vekili <k hnzır hultın:ıcııktır. 

• BURS,\O.\ gc>ı;cn sene h:ııı kır.lnrı 
iğfal c;ııçu lılılia!.ilr mahkemeye nrilen 

,.e hcr:ı:ıl cılrn Onrs:ı orman mü<liirü 7.üh 
tü J{iikscl, hfıklıııılrn mii~:ı:ıdC' :ılınndan 
ımıhakeıne ,nfnh:ıtını n<' ~n·cl,•n f..t:ınhul 

{;117:Clf'forj nJcyhinC' Jıjr 11'1\"11 :ırmıŞ V(' c;or 
~u hfıkiıni hu d:ırnyı rrıldctınio;ti. Bu ko

r:ırı tetkik t'ılf'n :ı•li~e <"C7:ı hiikimi r.•ıl k:ı 
r:ırını k:ılılırınışlır. 

• J\17.ILl..\liı\ " ,\!\! cinırınılaki k•h'lere 

serginin, Büyilk Millet Meclisinin önü
müzdeki devresinde müzakeresi mu. 
hakkak bulunan ve küçük sanatlar ka
nunu ile vazedilecek himayeye mem-

leketimizdeki küçilk sanayiin cidden 
layık olduğunun bir delili olarak orta. 

ya konulmasına çalışılacaktır. Bunun 
için sergide İstanbul mıntaka.8mda 

yapılan küçük sanayi ile el ve ev sa
nayiindcn hiçbirisinin mevkii boş bı
rakılmıyacaktır. 

Bu suretle geçen sene Ankarada ku. 
nılmuş olan küçük sanatar sergisi gi
bi 7.ellgin bir sergi, fakat bu defa dev· 
letin eliyle değil, bizzat küçük sanayi 
erbabının eliyle lstanbulda kurulmuş 
olacaktır. 

Orman mahsul
lerimizin ihracı 
Bazı suiistimaller görülünce 
Bazı takyidata 
tabi tutuldu 

Yeni orman kanunu ile, iktısadi za.. 
ruretler gözönüne alınarak perakende 
ihracına müsaade verilmiş olan bazı or 
man mahsullerinin ihracında suiisti • 
mal yapıldığı anlaşılmlştır. Bunun için 
hükümet orman mahsullerinin ihracı 

işinde gümrüklerce bazı tedbirler alın.. 
masma lüzum görmüş ve yeni bazı tak 
yidat vazetmiştir. 

Gümrüklere yapılan yeni bir tami
me göre. meyva sandıkları, ıhlamur 

çiçekleri ve saire gi,bi perakende or
man mahsulatımn ihracında, bunlara 
mahreçlerinde verilmiş olan orman 
tezkerelerinin mükerrer olarak kulla.. 
nılmasma meydan kalmamak için bun 
dan böyle bunlann arkasına ihraç be
yannamelerinin numaralan ve ihraç 
beyannamelerine de bu tezkerelerin nu 
maral arınm yaZJlması esas tutulmuş_ 
tur. Şimdiye kadar böyle yapılmadığı 
için orman mahsulJerinin mah reçle • 
rinde verilmiş olan orman tezkerele
rinin mükerrer olarak kullanılması 

teşebbiislerine tesadüf edilmiştir. 

Yeni kararla hem ormanlarımızda 
daha fazla tahribatın önüne geçile. 
cek, ve hem de bu şekilde ihr aç tica
retinde adeta e~ki takas suiistimaline 
benzer bir şeklin ortaya cıkmasma 

meydan verilmiyecektir. 
Ayni zaruretle, ceviz kütüklerinin 

ihracının men'i hakkındaki 2638 nu -
maralı kararnamenin neşrinden evvel 
kesildiği anla.:;ıılan ceviz kütüklerinin 
memleket dışına ihracında ziraat veka-

• Lonrlrn<la milletler cemiyetine müza· 

lıl•ret kurumunun topl:ıntmnda ml'mlekeli 

ınir. nıımın:ı huhınmuş olan üniversite rck 

ıörii Cemi l Bilse! ıiün şehrimize dönmüş· 
tür. 

t':\t\'··R..:!TJ·;""' ! .. -ı1ı ~~ı1; ı::-or teşki

ı:ıtı için hazırlıklar h:ışlanııştır. lsviçrc<fen 

ı;tC'Iİrtilnıiş olan rııiilt•has~ı~ <la mart başın· 

ela Ank:ır:ııl:ın gPlerck çaJı.,mıığn başlaya· 

caktır. 

•OTOBÜS MESELESi <!lrafınclııki neşri· 
iki ınrtrr kııılor kar ynAnıı~ 'c köylere yuttıın ctol:'ıyı Sahur Sami tara(ınılan Tan 

kurl inmi~lir. J\urtlnr Lıir y:ıHll deveyi 
p:ırç:ılamışlanlır. 

• nm.l:Dt\'E hrr cim taze ve kuru 
d,•ril<'rin depo eılilılikleri ycrlrrin t:ıhı 

olacııkları sıhhi şeraiti gösll'rir hir t:ıli · 

rnntnnme lınzırl:ı mıştır. 

• A:'\K.\R.\D \ ikindkiınun sonlorınıla 

gazetesi h:ışınuharrir Ahmet I:mln Yalman 

nleJhine açılan hakaret davasına dün de 

ıl,•nım edilnı iş ve bu davanın diğeri erile 

lcvhiclinc karar '·eritmiştir . 

• BiR il!A Yl:\'in Erri?li :ıçıklarında J(Ö· 

rüldüğü Deniz ticaret müdürlii~ün" haber 

metresi Ane ile bir olup di~er nıelrc'ii '·erilmiştir. J\aradcnize işliyen postaların 

Mihrih:ını hoı;larak i'ı l ılürcn elektrikçi yolu üzerinde bulunan mayin bü tün gemi-

Alinin ınuh:ılirrnesinc ıllin de ılt•vnm ,•dil· 

miş ,.e iddia m:ıkamı Ali ile .\nrııln idam

lnnnı istemiştir. Dava, rnüı.lafan icin bir 
ınartıı talik edilmiştir. 

lere haber ~·rrilmiştir, 

• MA~ISA • Tl!RlıUTLU :.tra~ındaki 

30 kilometrelik şo enin yapılmasına baş· 

lanmıştır. 

Hava 
Bu~Uo dUne 
benzemiyor 

Baharın ilk müjdecisi olan cemrele· 
rin birincisi ayın 19 uncu günü hava· 

ya düştü. İkinci cemre de önilmilzde.. 

ki cumartesi günü suya düşecektir. 

Beş martta toprağa düşecek olan U· 

çüncil cemreden sonra havalar ısınma

ya başlar derler. Buna göre, şiddetli 

kışı atlatmaya pek çok bir şey kalma

mıştır. 

Dünkü hava, 1stanbulun kendine 

mahsus olan mütehavvil ikliminin bil. 

tün hususiyetlerini taşıyordu. Sabah· 

leyin müthiş bir ayazla beraber kar 

yağıİııya başladı. Öğleye doğru kar 

dindi ve hava açtı. Öğleden sonra rüz

gar istikametini değiştirdi ve kısa bir 

fasıla ile yağmur serpeledi. Bunu on 

dakika kadar devam eden bir dolu ta· 
kip etti. Sonra hava tekrar açtı, kapa. 

dı, kar ve yağmur yağdı. 

Karadenizden gelen haberlere göre, 

burada fırtına tekrar başlamıştır. 

Zonguldak veEreyli limanlarında tah· 
milat durmuştur. tç limanda olmıyan 

vapurlar fırtınadan karaya düşmemek 

için deniu açılmışlardır . 

Karadenizde seferde bulunan vapur

lardan bir kısmı Sinop limanına ilti

ca etmişlerdir. Buradan Karadenize gi 

decek olan vapurlar dün Karadenize 

çıkmamışlardır. Birçok vapurlar BU • 
yükderede fırtınanın dinmesini bekle
mektedirler. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonunun 

verdiği malumata göre, memleketin 

her tarafında kı~ hüküm sürmektedir. 

Dün. Ege mmtakasında hava fazla bu
lutlu ve mevzii yağıı,11, diğer mmtaka. 
!arda kapalı ve yağışlı geçmiştir. Rüz· 

garlar. doğu ve Karadcnlzin şark kıyı

larında cenub istikametinden orta kuv 

vette, diğer mmtakalarda ise şimal is.. 

tikametinden kuvvetli esmiş yağışlar 

ekseriyetle kar şeklinde vaki olmuştur. 

Dün lstanbulda hava kapalı, karlı 

ve rüzgarlı geçmiş. rüzgar şimali şar

kiden saniyede 8-10 metro hızla es -
miştir. 

Saat 14 de hava tazyikı 761,5 mili

metroydu. Sıcaklık en az 1,2, en fazla 

6 santigrad olarak kaydedilmiştir. Bu 

gün de düne benzemiyor. 

Jetinden alman müsaade üzerine ma • 
halli ziraat müdürlükleri tarafından 

verilen ihraç vesikalarının. mükerrer 

istimaline mahal kalmama.CJI için, sa
hiplerinden geri alınmasına karar ve. 
rilmiştir. 

• tS\'EÇIN Upsnln üniHr~itcsi profo-
~ör!C'rinden tanınmı, dahiliye nıütchns:ma 
Hergmrak ile Fohrarm; şehrimize Relmiş-

lcrrlir. Proresörler burada birer konferans 
wrec~klerıli r. 

• HEr.EDl\'E fen lıcycli tarafından şetı." 
rin imarı için hazırlanmokta olan prClje· 

ler tnm:ıml:ınnııştır. S<'hircilik mütehas~ı

sı Pros t martin gelerek }rn pliınlar üzerin· 

de çalışm:ıl:ırınu f!c,:am edcceklir. 

• TERKOS ~nyıınıın ı~l:ıhı ,.e ihtiyacı 

karşılııınası için 1rrşilı lıanızl:ırının 

Jıir mi"li çol!nllılma"ı karnrlaştırılmı~ ,.e 
t ngi llererlcn nınk ineler Jteli rlilm işt ir. 

• DE':\IZHA:'\l-\ umum mlıdiirü Yusur 

7.iya Öni~ Anknrod:ın hmire ıtilmiştlr. 

J\endisi cuma günü ~ehrimizde beklenmek 
teılir. 

• IlALIKÇll.AnI:\ ~ırgırla balık avla

mnlarının balıkçılıRınıız için zararlı oldu· 

flıırıa d:ıir orlnya bir iildia ntılmıştı. nu 

hususla tetkiklere haşlanmışlır. Dalıkçılnr 

iddianın do~ru olmadı~ını söylemektedir· 
ler. 

• DEKlZB.\ :\K umum miidürlüAü yeni 
teşkil edilen kılııvuzluk ve roınorkörcülük 

müclürlü~ünün liman işletmesi müdürlüAü 

tı<! mülh:ık olarak çolışmnsına karar nr 
mi~tir. 
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~ - -- ,.,,,, -............. 
KURUN' da 

ideal daQcı llK 
klübü 

H
ASA.~·: KUMÇA l 'IXIN bııoünkü ya:ı

sından, Çamlıca citıar.ında bir najj
cılık klübü olcluğunu Ö/jreniyoru:. lilüp 
a:aları buraya Ka<lıköyıi11den bir saatte, 
l,'ırkiidardan elli dakikada nitliyorlnrnııf. 
Gerenlerde Selim Sırrı Turcan bu klıibc 
ııDramış, orada karşılaştığı talebelerile 
konuşmalar yapmı1. lla.mn 1{umçayı ~öule 
diyor: 

"Çamlıcanın DaAcılık klübü iki odalı ku 
çük bir taş binadan, içindeki nıohilyelerı 
de birkaç kırık dödük iskemle ' ·esaircdcn 
ibaret. Fakat Selim Sırrı Tarcanın S\talle
rine \•erdikleri ccva11lar göstedyor ki a za
sı k:ılplcri lnııın ile dolıı ~porı:ıı ~<'nçl<'r

dir. 
Bununla herııber Selim Sırrı üstadım ız 

gençlerin ide:ılleri ile klühün maıldi "azi· 
:reli arasınd&ki tezadı görerek çok üzül· 
müş olacak ki o günün gece.,inde hep hu 
ismi ~ayıklayıp durmuş: 

- tclcal da Acılık klühü ! ... 1ılcnl ıhı{lf"t· 
Iık klübü! ... 

Tnbil olarak gönül istiyor ki ideal dağ
cılık klübü her 5Uretle kapısının üzerin · 
deki i~im ile bir ayarda olsun Te eğer 
bu mümkün ddtiJ,e bari <lde:ıl Daılcılık 
klühü) ismi (Duğcı fdealciJcr klühii} adı 

na çevrilsin .• ,, 

CUMHURiYET' de 

Siyasetler deği l, 

metodlar 
çar pışıyor 

H iTLERiN nutkundan sonra lngill: 
Jıariciye na:ırı Bdcnin istif as1, ilk 

bakışta birlblrine bağlı iki Jıaclise gibi 
görünüyor. l'unıu Xadiye oöre Avrupadır 
bir "mcto<l Jıarlıi., cereyan etmektedir. 
Alman metodu diwyaya bir daha meydan 
okurken, /ngillerwin Çcnıbcrlayn mtloclu, 
ltalya ile atılnşmak yolunu lııluyor. Ede
nin harlcifl.! nt:ar,ellnden rekilişi, yeni 
/llJlili: siyasetini havsalasına sığdıratnn· 
yışındandır· 

Cumhuriyet başmulıarrlrl un:mna şöy. 
lt devam tdiuor: 

"Metod mancvrasile harbden korkma& 
.ıörün<!n milletler vardır: Almnnyn, ltnlln 
ve • fiilen harp içinde bulunan - Jnpon
yn gibi. Hayatları silip süpüren, mamu
releri yakıp yıkan h:ırbden korkulm:ız 
olur mu7 l\cndisine göre en emin Yaziyet 
te harbcdiyor görünen Joponyıı bile onun 

ne büyük nıu~ihet oldu{;un bize sö~ li) e· 
cek haldedir. Almanya ile 1tıılynnın harp
ten korknındıkları yalnız birer ı:ır ve bi· 
rer efsanedir. Millet olarak bu de,·Jetlcr da 

hi en mütcYazi fcrllcrind<!n en yüksek 
devlet ndnmlarına kadar harbin hcyulfı· 
$ı karşısınıl:ı şüphesiz pek çok korkmak 
t:ıdırlar. Neticesi bllinmiyen bu ç-0rpışmn 

önfinde tüyleri ürpermiyrcek insan oln-' 
m:ız. O halde nasıl Ilıyor da ' "" niçin hnrp 
ten korkmaz görünüyorlar7 Çok basit hiı· 
seheble : Siyaset metodu ol:ırak. Uir müd· 
dctcnberi bazı memleketlerde yüksekten 
alıp tutma milll davaların hnlline ynrı:ran 
hir sist<!m fonedilmlştir de onun için. 
F:ıkııt, çok dikkat isler, e~cr ölçüsü kacı · 
rılırsa, hu slslenı milletlrri hnrbin ateşleri 
içine k:ı:r<lırahilir.,, 

l·unın Xadi, bıından sonra, lnoili: baş
vekili Cemberlduııın harpten kaçınan bir 
melod takip elli{iini: l:.'denin Mnıan11a • 
Avustıır11a anla,mıasının yaflıldını bııoün
ler<lt ltalua ile uluorla lıir anlaşma mü
zakerelerine mıılıalif bıılıındııjjunu anlatı-
11or. \'c, Aı•rrıpadaki sl11n.sl man:ara111 
~u satırlarla te.slılt ediyor: 

"Almnnya merkezi Anupara inml'k 
için ftalyayn Akdenizi İspanyayı n belki 
Şimali Afrikayı rndetmişlir. Du iki şıktnn 
birinci~i lıakiknt, ikincisi • lıelki folakcl
li hile olabilecek • bir h:ıyaldir. Ve :'of. 
Çembrrlayn mukaye<ıenin ve farkın hu· 
11\ınlerde Romnda dahi hlssedil<'ccğini 
farzetmiştir. O halde eğer mümküns~ ı. 
t:ılyn ile nnlaşılnbllccek zaman şimdidir. 
Bu imkanı hüliin bir soJ!uk k:ınlılıkl:ı son 
hadlerinde tecrübe etm<'k liızımdır. l\I. E· 
<len hu knılnrını ha,·lns:ıınn sıftdıramnmı~
sa buna Çcmberlnyn no :r:ıpsın? .\d:ını 

metodunu r~da edec~k dci;ildi ;rn. II:ıU5 
hu metodu ile Çcmberlnyn, Edenin isıiro
~ından belki memnun hile olmuştur. r.nıı
kü ltııly:ınlar fülcndrn memnun <lr;ı iller· 
di. Delki o yokken daha iyi anlaşırlar diye. 
Eğer anloşmnlla hakiknten niyrtlcrl var· 
s:ı. Nitekim :ı.ı. Bitlerle konu~up ı;cfon T"C 

Almanya ile anlaşmak tnroftorı olan Lord 
JJalifaıt'ın hariciyeye getlrilmesinılc de 
hunu l(ôrüyorıız. 

Hül:h:ı hep metod görüsml'"': \'üksC'klı'n 
nton toptancı devletler metodu, :ılçakı:ın 

görü,en İngiliz metodu. Bununla şimdilik 
znman kazanılıyor. . 
Çemberlôynı çok sıkıştırınanız belki 

size perdeyi açarak bn,ka bir manzara 
l(Östcrir: Orada ge~yi giindiize kntnrnk 
1n1ılliz teslihatını tnmamlıımn~:ı çalışnn 
İngiliz fabrik:ılarının mütemadi bir u~l
tu içinde işlediklerini s örürsün üdn 
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~omaınyada f?tlebnsnt yawoırD Balkan 
Ankara.da: ayın 25 inde top.fanacak 

olnn Balkan antantı mümessilleri ya.. 
nn.. ~hı:imize gelerek doğruca Anka
raya gideceklerdir. 

Jronse~ toplantılarını takip etmek 
Uzerc dün Romany.a vapuruyla. bazı Ro 
men gazetecileri de ~ehrimize gelmiş
ler ve Türk gazetecileri tarafından 

karşılanarak Perapalasa misafir edil. 
mişlirrdir. 

Toplantılarda Y:unanistanı Baavekil 
ve. lıariciya nazın general Metnksas, 
Yugoslavyayı Başvekil ve hariciye na
mı Stoyadinoviç, Romanyayr da ha
ricfye müsteşarı Pctresko temsil ede. 
ceklerdir. Romen müsteşarı Bükre.5ten 
Belgrada giünh;tiı'.. Buglln Yugoslav 
başvelüll ile memleketimize mütevec~ 
clhen yo1R çıkacak ve general l'\Ietak
sasa hUdutta mUlaki olacaklar.dır. 

Belgrad, 22 {A. A.) - Türl:iyenin 
Bclgrad elçisi Ali Haydar. Ankaraya 
gitmek üzere bu sabah Bel~nddan ha. 
retret cL'ıriŞtlr. kvni trenle Avala a.
jan.c;ı genel direktölil Yovanovi~ de 
Ankaraya hareket eylemişjfr. 

Prortrımn 
Balkan devletleri mUmes:ıillerini 

lu.rşılamak' Uzere liazırlanan pro -
grim 611 şekildedir: 

Misa.firlere.tayjn edilen mihmandar
larla Yugoslav, Yunan. Romen sefirle
ri ve başkonsoloslar bu akşam saat 
yirmi Uçte Sir.lteciden lfaJkacak husu. 
st trenle Pit~ona gideceH:lcrdir. Yar1n 
saat on ikide- lfaşvekilleıı Pityomı mu· 
vasalat cdecekleroir..: Burada misafir-
ler hususi trene geçeceklerdir. Hususi 
tren yarın akşam saat yirmide Sirke. 
ci. garlna girecektir. İstasyonda v.nli, 
1..afunbul kumandanı: mcrl\ez kuman -
aam: emniyet direktörU, konsolosluk~ 
1~ crlianı tarafından ka?"ŞTlanacaklnr. 
öır. Bir kıt'a asker resmi selamı ifa e.
decek, mızıka milli marşlar. çalacak • 
tır. Bundan sonra misafirler otomobil. 
lere binip doğruca A'kay iskelesine gi
dip husust \'apurla: Haydarpaşaya ge• 
çecekler, saat 21 d~ kalkan trenle An. 
kanyn gideceklerdir. 

25 :;ubat cuma. g'.inü lren saat 10.30 
da Anlmraya varacaktır. İstasyonda 
B:cy:cltil, haniciye vekili. Başvekalet 
mUı~t'eşan. hnrlciye umumi ktfilbi. An
kara valisi mevki kumRndanı, proto· 

' kol §efi, fıariclye fürinci daire- ı:;efi, 
emniyet direktörü, sefaretler erk5nı 
tuafmdan karşılanacaklardır. fhti -
ram kı~ası resmi selamı ifa ederek, 
:rrtızılta milli ma1'3lar ca.lacıı.k misafir
ler mütcnkihen ot~mobillere binip An· 
karapalasa giacccltlerd!r. 

11,4!1 ile :ın a-rn~mda resm'i ve mu. 
tad ziyaretler başlıyııcakbr. Misafir
ler. evveli har.iciye vekili~ sonra 
Başvekili, daha sonra. Meclis reisini 
ziyaret edeceklerdir. Sonra iadei zl • 
y.rretler yapılacaktır. Öğle yemeği lren 
Qi sefaretlerinde yenilecek, saat on be. 
şe kadar istirahat edilecektir. 

Sa.at 15,30 da Balkan Konseyi ilk 
i~imaını Hariciye vckfılcti binasında 
yapacaktır. Toplo.ntr saat on sekize 
kad:ır slirecektir. 20,30 da Rüştü A
l'l.S hariciye köşlfünde misafirler şere
fine bir all:şrun yemeği verecek, bu zi. 
ya.fette karşılıklı nutuklar söylenecek 
tir. ~emeği bir suvare takip edecektir. 

26 Şubat saat onda. Konsey, i~tima 
edecek. 12,45 de dağıl:ıcaktır-13,30 da 
B'aş\·ekil Celôl Bayar, Anknranalasta 
bir öğle yemeği vere~ek. 15.30 dh 
Konsey toplanacaktır. 

· 20,30 da Ankar:apalasta hususi ma
hiyette yemek: yenilecektir~ 

21 Şubat saat onda Konsey t'.opla -
nacak 13,30 da D:ıliilive vekili ve par. • 

antantı 
meği verecektir. Yemekten sonra mi
safirler serbest kalacaklardir. 

Balkan mümessil!eri TlirRiye Ctım
huriyetinin misafiri olarak istedikleri 
kadar şehrimizde kalacaklardır. 
Atinada 

Atina, 22 (A. A.} - Baır.·ekil Me
taksas yamnda.ı orta elçi P&P.adakis, 
harici siy.asi ışler işler cli~ektöı:ü Kus. 
tos ve. hususi kalem dir.ektörii olduğu.' 

halde, Balkan antantı konseyinin 25 
şubattaki toplantısına riyaset etmek 
Uzere !m akşam saat 22 de Ankaraya 
barelfot edecclftir. 

Gu.eleler, bugünkü \"aziyett:c, A'n -
kar-el.da toplanacak olan Balkan antam 
tı konseyfain büyük ehemmi:yetini te
barilz ettirmekte ve Balkan antantı. 

menfaatleri arasındaki sıkı iş birligJ· 
nin bir kere dalia bu grupun Avrupa. 
nrn cenubu şarkisinde kıymetli bir 
sulh ve nizam filnili bulunduğunu ispat 
edeceğini bilhassa. kaydeylemelttedir. 

Topl:ıntı münnsnhcıtıc hu S.'lbah Bel· 
gr:ıcldan şehrimize ~elen nelgr:ıd el(;imiz 
Ali JTııydnr ile birlikte, Yugosl:ıl'yn hnric.i· 
yo ne:ı:ıreli siyn!':t dairr. umum mfüffirfı 

Smilianic, :ıynı neznret TI:ılli:ııı şubesi şe
fi Risliç, h:ıriciyc. şube şeflerinden Gıı\'rl· 
Jo,•ic, A,•nla njansı umum miidiirü Yova· 
novic, Vroınc snzetesi muti:ırrfrl Sl'ito,·s\d 
de şehrimize ı;elml,lcr \'C Pcr.apnl:ıs otellr 
ne inmişlerdir. -Alimler nasıl 

l<urtarıldı ? 
Şimal kulbu çalışmasından 

alınan neticeler: çok bUyüktür 
.Moskovıı 22 (;A.A.) - Ermak buz kırıınJ 
l'apıu·u dün snl..ınlı Groenlnıl denizinde 

'.fniınyr ,.e . 'ürman buz ktrnnlarile buluş· 
muş \'e Pnponin grupunun kahr:mnınfnri .. 

le. smnimi bir mülakot vukubulmuştur4 Pa~ 
pnnin, Kreııl:cl, Şirof "'e Fecleror, Enn:ık 
vapuruna ~eçmişlerdlr. 

Alim Olto Şmil, Ermak vnpuruııd11 mo.t·· 
buat mümessillerine vordiil beyanatın 

şöyle demiştir: 

"- Şimal kutbu cnlışmıısrnıJıın çok bil· 
yük ilmt neticeler ıılıııınıştır. Tnlıliyenin, 
cv\'elc.c şub:ıt - mnnt nilıal'Ctinılc, !tutup 
secc.sfnln nihayet bularak gündfiziln lfi. 
zumu kaılnr uzayacağı devrede yapılması 
knr:ırlnştırıJmışb. Fnkııt kfınunusani sonun 
dn bnngizlcrin p:ırç:ılannıası, işi tacile 
mecbur elli. 

Taimyr ''c • 'urmıın nıpurlnrı, kampa o 
c!ercc.e ynklaşm:ığn mmınff!ılc oldular ~i; 
mfircllebnt hu:ı.l:ır üzerind~ yürüdü. ve 
yalnız insanları değil bütiin alnt ve eıJc\'Q• 
tı d:ı kurt:ıralıildi. DCirt knhrrımanın so~R 
k:ınlılıklorı hayret uyanılırnrak derct.'"C• 
deydi. Bunlıır, Yaımrların mm·asalatınn 

kııd:ır d:ıynnııcaklorını bildirerek, ameli· 
yatın lüzum ur bir lehlikr.yc ahlmod:ın 

~npılmııı;ını ıımırla isl..-dih•r.,, 

B. l\1. Mecllsl binası 
l\tiisabakada Profesör 

Holsmeisterio planı kazandı 
Ankara, 22 (A. A.) -Türkiye Bü

yült l\.1i1Tet Meclisi binBBı için açılan 
millctlera.ra.sı ve anoninı müsabakaya. 
iştirak edenlerin planlarını, hakem o
larak intihap edilen !sr.eçli Profesör. 
mimar Mr. I. Tengbom, Hollandalı 
Profesör Mimar Mr. Dudok ve !ngilte. 
reli ıfimar Mr. Hovard Robertson tet-

Viyana da 
Nasyonal sosyalistler 
nümayiş yaptılar 

Sosyalistle!!le nümayişçilerin 
bir çarpı~masmda 

On DkD kDşD 
yaıraıaınıda 

Viyana, 23 (Hususi) - Avusturya. 
da nazi hareketleri kendini gösterme
Y9 ba~dığı gÜııdenberi vukua gelen 

ufaktefck kıpırdanışların büyüğü dün 
olmuştur. 

Nasyoruıl sosyalistler dtin akşam vo 
gece birçoR tezahürler tertip etmi§ler· 
dir. Bu tezahürlere büyük bir halk 

kütlesinin de i~irak ettiğini kaydet -
melidir. NUmayişçiler birçok kollarn 
ayrılarak ve nasyonal sosyalist. marş.. 
larmı söyliyerek şehirde doJaşrmşla.t· 

ve fener aiaylan yapmı§lardtr. Bu 
hareketlere polis müdnfüıle etmemiş -
tir. Fakat ayni hareketler Grazda vu. 
kua geldJği sırada. polisin bütün gay· 
rctine rağmen çarpışmaların önüne ge 
çilememiştir. Nasyonal sosyalstlcrle 
sosyalist olduklar.ı sanılan ve yüz ka· 
dar tahmin edilen bir nUmayişc.:i ara· 
smda vukua gelen bu çarpışmada, 
dördü nasyonııl sosyaliatlerden olmak 

üzere 12 kişi yaralanmışfir. Viyanada. 
ki nasyonal sosyalist tezahürlerine 
iştirak edenlerin sayısı 10 bindir. 

• Gecen ilkklınun ayında birdenbire ö
len maliyecilerden Julius Bann:ılın nbş:ı~ı 
tahlil edilerek :zrhirlenme neticesinde öl· 
m~cligi nnloş1lımştır. 

• Musolininln riyns~tinde topl:ınon nn· 
zırı:ı~ meclisi korporosiyonlar,zirn:tt ,.c na 
fla işlerini konuşJlluştur. 

• Bir ı;tnlisliiic göre ltab·ıının nüfusu 
31 tcrwnuz 1938 de 43 milyon 600.000 dir. 

• Miııt Hind kongresi senelik kongresi· 
nl bitirnıiştlr. Kaliul edilen knrnr sure
tinde bugünl<ü nnayııso. ilitilfıli birleşik 
ı;lli'ı.Ycllere \'e Dih:ıra inhisar ettirilmek 
tedir. Dıınunln bemlıer: o.nııya~nnın feshi 
vo yerine Hindliler ~rasınd:ı ynpılnc:ı.k bir 
rcyinm ile tesvit olunncnk diğer bir nru11 
}"asanın konulınn:ı;ı istenmektedir. 

• Mısırda yeni intihabat tarihleri tesblt 
edilmiştir. Yulforı Mısırda 31 maMtn ve 
nşıı4t Mısırda dn 2 nisanda yapılacaktır. 
Dahiliye nn:r.ın yarı o.skerl bütün le ek· 
külleri ve bu mc3•andıı yeşil gömleklileri 
kapntmıştır. 

• Ukrnnyn merkczl icra. komitesi, mez
kl!r cumhuriyet pıılk komls~rleri kon!'leyl 
rcio;li~inc UeHlinn Kriccııkoyu tayin etmiş 
tir. 

• Yüksek- Sov)•.-ıt mecllslnln divanı, 
kı:r.11 ordunun 20 inci yıldönümü münnse,. 
betile. umumi er ilan etmiştir. 13u nfdnn 
devlete knrşı cürüm işlemiş ol:ınlnr müs· 
tesna otııınR ürerc, 3 seneye kadar hapis 

, cezasına mnhkfun olnnlnr istifade etmekte 
dirler. 

• Resmen bildirild~ine göre, Lehlstnn 
ı . hariciye nazırı Bcck ltalynn lıüküınctinln 

ıfaveti üzerine mort bidnyeUcrinde Roma· 
yı ziynr.!l edecektir. 

• Sallıhlyettar mnhnClf, ecnebi memlc· 
ketlcrrlen intişar ede11 'Ve Macnristıının 
yakında milsavi askeri hukuk istiyece/:iini 
iddia Tt!' milli mürlııfıı.n komisyonu toplan 
tı.sınm münhnsır:m 1938 senesi bül<:e pro
jc?slniıı. tetkiki ile nlôknclnr olduğunu il "ı· 

kik etmiş ve 13,14 ve 8 matrikül nu. ve eden hnbcrlcri katı !\Ureltc tekzip ct-
maralı p15nları esçmişlcrdir. Müsaba· " mektedir. 
ka talimatnamesi mucibince bunlardan • Rom:ıdo. cıkan Tııibune gazele•! Sov-
14 numaralı plan cfunhuriyet hUkÜ· yellerin eski Bükrcş maslo.h:ıtg;, arı Iht· 

ti ta-" d tef ·ı ter ili ed"I lenkonun Rorund:ın :ıyrıldığını ynzmakln· mc num an rı t \'e c ı · d 
miştir. ır. 

• Kolifornfn me1hur heyetşfn:ıst:rrrl 
Bu plan Profesör Ho1zmeister'e aiL. ve.. ~font • Vilson ve Yerkes rasathoncl i 

tir. sabık direktörü Dr. George Ellery, 70 
________ ... yaşında olduğu halde '\"Cfnt etmiştir. 

Amerika h1nnbnl asliya birinci hukuk mahkc· 

ti genel sekreteri Şt\ltrü Kaya tara- ı69 
fından Anadolu klübünde bir öğle ye-

parça harp gemlslı 
iı;ln 

mesinden: 
Yani tar:ıfındrın Bıılıkpazan Tütün 

meği Yerilecek, 15,30 da konsey t.ck. 
rar toplanıp mesafsi sona erecektir. 
Gece 21.30 da Uç eefir tarefından An
kara.palasta bir suvare verilecektir. 

28 Şubat günü öğle yemeği hususi 
sur.ette yenecek, §.ehirde gezintiler ya
pıfacaktır. 

Misafir devlet mümessı11eri Anka. 
rada bulundukları müddet z.ırfındn 

bir gün Atatürk tarafmd!ın kabul e
dileceklerdir. 

Misafirler, 2 şubat akşamı saat 
20;30 da hususi trenle Anknradan ny· 
rılacaklar, bir mart snlı sabahı saat 
on birde Haydarpa.~aya geleceklerdir. 

Misafirler resmi merasimle kar.şıla •. 
nrp Pcrapalas oteline ın~ccklerdlıı-. 

AyJJj. gün vali Pe~asta bir öğle ye 

Bir milydr dolar harcayacak 
Vaşington, 22 (A. A.) - Mebusan 

meclisinin tetkik etmekte olduğu yeni 
deniz programı 4 7 ha.rb gemisini ,.e 22 
de muavin gcutlyi ihtiva etmekt.cdir. 
Bu program takriben bir milyar dolar
lık bir masra.11 icah ettirmektedir. 

Romayı ziyaret 
edecek krallar 

Rom<:ı 23 (A.A.) - Dolaşan bir şa· 
yiaya göre B. Hit1erden başka Belsika 
ve Sia:n kralları ile Holmıda kraliçesi 
Arruvutluk Ye Yunan kralları da ttal-
y;.,ya gideceıyerdir. ( 

Rümrüijü caıldesiudc 17 ~umaralı Fnıng:ı
ki dükkônında Anesti Ziıuaridis alcybine 
nı:::lıkeıncmizin 3G-t 149 ticaret numaralı 
dosynsile açılan 1500 liranın tahs!li hak· 
kın<lnki cl:ıvanın müddıı::ılcyhin ikamet· 
şıiıhınrn meçhul olnıası h:ıscbile iJiıncn vn
kubıılan telılig:ıt üzerine gıyaben icra 
kılınan mahkeme neticesinde müddeabih 
1500 lir.anın dava t:ırilıi olan 24·12·!136 
tarihinden itibaren i5liyccek senevi yür.de 
be~ fa;z TC yiir.dc beş fi~rcli '\"CkfıJct TC 

52:H kuruş muhnlieme masrafının mildıla 
ole ·htcn tahsilile müddeiye. verilmesine 
10-1-03g tnrihindı! k:ırar. verilml.,. ve ka
rarın drıhi mumailel'h Anesti Ziınariılisc 
H.U.'.\l.K. nıın 407 inci maddesine tevfı· 
kan illlnen ll'bliği tensip kılınm1ş oldu· 
MUn<l:ın müddıı:ıleyh Anesti Zlmaridisin 
iltının ertesi gününden itibaren kanun1 
müddeti lçlnclc k.nnunt :roll.aı.:a miinıcnnt 

etmediği takdirde ilamın kesbi kntiyet 
edeceği illln olunur. 

Köylü partisi reYiarna 
iştirak etmiyor 

Demir muhafız teşkilatının dağılışı 
Bükreşte hegecan uyandırdı ' 

Bükreş 23 (Hususi) - Demir mu- bu kuYVeti hükiımct vasıtasilc ~ ~ 
hafızlar reisi yüzbaşı Cadreanrn gue- mr. &t 
telerle neşrolun<m tamimi burada büyük Kral, tcıril meclisleri en d ~b1' 
bit' heyecan uyandırmıştır. Yüzbaşı, bir kere içtimaa davet eder. g llİ' 
bu tnmiminde, siyasi hayattaı çelı;jl- meclislerin içtlmama nihayet ve~. 
mek fikrinde olduğunu bildirmekte ve lir. Meclisler, bu tarihten bir ae~ctiıJ"' ~ti 
taraftarlarının kendine yapmış olduk ra, eğer bu müddet zarfında ıç _.,ııı ~ 
lan sa:lakat yeminini çözmektedir. çağnlm::cınışlaraa, kendiliğinden t~ " 

Partinin merkezi kapanmış, demir mak hakkını haitdirler. 
muhafız teşekkülü dağılmış bulunu-
yor. 

Yarın yapılacak olan reyiam müna.
sebetile bütün daireler kapalı kalacak 
tır. Plebisite iştirak mecburidir. Rey
ler mahkemeler tarafından toplanacak 
ve Adliye nezaretinde temyiz azaların 
dan mürekkep bir komisyon. tarafın -
dm tasnif edilecektir. 

Köylü partisi yeni anayasa i~in per
şembe günü yapılacak plebisite iştirak 
etmemelerini kendi taroftarlanna bil
dirmiştir. 

Ana yas'anm prensipleri 
Yeni Romanya kanunu esasisinin bi-

rinci krsmida, Romanya lı;rallığmın 

müttehit ve inkisam kabul etmez bir 

miJli devlet olduğu, Romanya topra~ı

nın temlik. kabul etmediği ve kolonize 
edilemiyeceği bildiriLncktedir. 

tr.inci kısmı, Romanyalılamı vazife 
ve haklarını tesbit etmekte, ırk ve din 
farkı gözetmeme'J\te, herkese yurda 

hizmet vazifesi vermekte, sınıflar ara
sında fark kabul etmemekte, hükQme-

tin ve devletin şeklinde bir değişikliğe 
ldair sözle veya yazı ile §ayi<•~ar yayrl
masınr, başkasına ait servetin tevziini 

sınıf m\icadelesinde bulunulmasııu ya-
sak etmektedir. 

1' 
Kral. nazırlan tayin ve azledet' 

iki parlamento devresi arasında., ~ 
dan tasdik edilmek üzere, karartı 
ler çıkarır. . 

l'oli' 
Kral, harp ve barış nan eder. ~· 

tik ve askeri muahedeler, ticar~ 
kaveleleri vesaire a"kdeder. B Jil 

idahilde kan.un kuvvetini alm!JSC ıııeC 
lerin tasvibine bağlıdır. 

.. ...... ! ....... .-~ 
Mevsimin en güz~l deniz: 

harbi filmi 

DENiZ 
ATEŞLER 

iÇiNDf: 

P.tıpaslar~ ruhani otoritelerini po-

1 
litik propaganda maksadilc ~lanma-

lan veyahut kanunda y:ızılı olanlardan 
gayri vaizlerde bulunmEJlart yasaktır. 

Vicdan, İ§, talim ve tcrbiy~ matbu
at, içtima ve birlik hürriyeti ve ,aııst 
hürriyet teminat altındaidzr. 

Harp zamanına mahsus olan .idzım 

cezası, krala, kralın ail~i erkfi.nma, 

yabancı devlet reislerine suika&tler gi
bi haller de barış z<ı:nanmda nazırlar 
heyeti karan ile tatbik edilecektir. 

ilçüncü kısımda, devletin teşrii ve 
icrai k,uvvetlerinden bahsedilmektedir. 

Teşrii kuvvet kralla millet mümessil 
lerintledir. Kral kaııunlan reddetmek 
hakkını haizdir. 

tnisiyativ krala aittir. Meclisler an
cak devletin umumi menfaatine taal-

Bq rollerde: Noah Beery. Jto~ 
Douz:-laı • ~' 

tııifitm donanmnsınm büyük ~it ,tfl' 
mırun İflirakile çevrilmiş deııiS"" 
hazebcleri hakkında ıimdiye •. tJ ., 
yapılrnıı olan filmlerin en haJ'I'"' f' 
müdhiıi Atk heyecan, casuslıl~ y 
ler önünde canlanan büyük bit 

niz hayatı. 

BUGON 
matinelerden itibaren 

ALKAZAfı 
ICik eden kanunları teklif edebilirler. Sinemasında Bafbyor. 

kra kuv\•eti krala verilmiştir. Kral ./ 

-------------~~--~--~--------;;;~ • Varın akşam EDWİGE FEUtLLEJtSS 
SARAY ve ~ 

PiERRE RlCHARD '\\1'İIJ• Sinemasında 

gibi Fransız sineınasınm en büyük 2 yıldızı: tarafından yaratııarı 
FRANCJS DE CROISSET'nin me§hur ronıanmdan aJın:tl\ 

Malakalı Kadı~" 
zengin filminde en büyük ve me§huıı ş!ıhsiyetlerin rollerini ya,a fiiSu:lıJ" 

ih
. ~e 

Lüks ve muhteşem bir mizansen.. Hindistanın bütün & ır 

Aşkın bütün azamet ve ihtişamı.. 

- Yann ak§am için yerlerinizi evvelden aldmn• :::;;;• 
• ~- 1 • ' • -: . , .. . ' ~ • ~ • - • 

; .. ..,.. ' ı ! .. .ı Bütün şehri koşturan emsclsiz filı:rı &J ati 

Tlno Rossl - Mlrellle Balln .. Mlchel Sif11 
ve senenin yeni inkılabı Yıldızlann en i§vebaıl raUJ,Jtl 

VAKANMBUSEi~~ 
1 -118B '*' Bu hafta SAKA R YA s neu.. ı;ef"" 

. biç bit' 
Parlak bir muvaffakiyet kazanmak,tadrr. Bu fil:n baş~ edi11iı· 
sinem·mnda gösterilmiyeceğinden son günlerinden isufadle 41341 

Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Te -
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n Vazan~ 
AllERtN TARIHI TEFnlKASI: 5 

~ A. Cim 
f\ı:a 't'O>~Uaıırn g©st~ır<fJln~nm n@ktaıva 
~~'8dırdna Mnnvonuarca B<aıır©I®şDmn ... 

~alill ssu~mettn namoına !Q)lYJ nşı 
~ yaıpmaıunsuno;g R 

~e·· es'udiye süvarisi işi bu kerteye şilren bu vazıyet .karşısında mtirette · 
~ltdiğine çok pişman olmuştu; bir. batın gönüllerinde şüphe uyanmıştı. 
~~:Ya~a .. kalktı; kamara kapısına Hele, süvari kamarasmın salonunda 

Ytirurken: bulunan misafirlerin telaşla merdive-
li~;. V ~ilahı Kabuıi, demişti; çok teh ne se~irtmeleri, biri birini itercesine 
4a bı bır adamsın; tıpkı ateş yanın- bir isticalle istimbota dolmaları, ade-
)ors arı.ıtı~ o~ıyan çocuklara benzi - ta kaçar gföi Asarıtevfikten uzaklaşıp 
~ık un. Şımrlı bu sözlere ne lüzum var gemilerine gitmeleri mürettebatın 
~il a~~eşim ..• Sen kendin içirı istedi- şüphelerini, korkuya tahvil etmişti. 
a~ d gıb~ ?areket edebilirsin; fakat bir - Acaba çıldırdı mı? 
~r ~ bızım vaziyetin:izi ~UşUn · sudan Diye biribirJerine bakışan zabitler, 
~tikbU~ak_a~anın .netıcesınde hayat ve konferansı müteakip aheste adrmlar • 
~~ ahnıızı tehlıkeye koymakta ma. . la güverte boyunda yürüyen, kamara. 
~~~ioktur. Rica ederim. bunu burada sına dönen kaptanı seyrederken böyle 
V düşünüyorlarriı: 

~lltı e sözlerini bitirir bitirmez kamara - Acaba ('.ıldırdr mı? 
..,151nı ac;rnrş. giiverteve cr'km1st1. Kabuli kaptan. misafirlerini C'l'Ötü-
<•1teı h'd o ~ b· 1 ı det buhr3.Ill içiııde küple- ren istim botun arkasından uzun uzun 

'ilv 111.e~ Ali Kabuli kaptan. Mı>s'ııdive bakmrştı: sonra omuzlarını silkerek 
tııii arısınin bu sözlerlle çılgına dön - te3:rar yürü.meye başlarken şöyle söy. 
tııış~' 0 da arkasından gilverteve frrla- lenmi~ti: 
tn~l'~j herde, i.stimbntun bulunduf{u - KorkRklar. budalalar! ..• 
•Q~r~~n~ doğru yürüyen Mes'udiye Asarrtevfik süvarisinin son sözleri 

....... sının ark!lsmdan seslenmiş: hiG de doğru değildi. Hele (budalalar) 
~ltn.ı bur bir dakika, bak ne diyece- dedi<p arkadaı:ılarının yanında şüphe. 

l)· siz ki en bUyUk budalalığı kendisi yap· 
ı... ıye b .. 
"1.l 

8
.. agırmış, Mestudiye süvarisi mıştı. 

~ .... e0
:
1ere aldırmayınca doğru baş Ufak bir arkP.daş mUnakaşasmı bu 

Rtıı 0~ eye gitmiş, t..,p talimi He meş.. şekle dökmek, mürettebatı divan tabu-
1~~ ~an baş taret efradile diğer nefer· nına toplayıp top başında böyle mU -

, a:vkırmışb: nasebetsiz bir diskur vermek ~ok ver-
sıı:e~de nöbetçi ~bitJ? siz bir hareket, muhakkak en bllyük 

~iye~l'inin hiddeti önünde şaşkın bir bud~lahktı. 
aıan ni>betçi çavuşu: Buna şimrli ne lüzum vardı'? Bu söz 

-Ça-l)" gll'ayım bey baba! lerin ~ ~nda söylenmesi ne fayda h!. 

~r: ftrla:nuş; ve nöbetçi zabitini sıl edı>rcU? 
~·· ıştı. - Hiç!.. 
~~tçi ta.bitini görünce Kabuli Anrak, AbdlHhe.nıidin kula~na fdt· 

, . me~tle gecikmiyeC'ek olan bu harekettrı 
~Ilı ~abuk, divan taburu! olsa olsa bir neticesi olurdu: Ali Ka. 

~~de "lnı bastırmış, birkaç dakika J. bult kantarıt felakete ~ötürmek' 
~l!ııe dizilen gemi milrettebatınm ö- Ama bu fe1~ket nasıl terem ~derdi'' 
lııı~l:~lkarak şöyle bir nutuk söyle- Şimc'lilik burası m~Hlm de?;ltill 

, Gerci hUrrlyet IHln f'dilmls. mesn.iti · 
~il.ide ~kadaşlar! Düne kadar Atıl bir vet id~resi t~ssüs etmiR. k11mınuesa
b~~~ıı d alicin yosunlu sularında hıra- st tı~tbilı:a ba!';JanmıE>h HUnkar. eski· 

1 ııl'or 0tıanınamızm bakrmqrzlrğı, iyi <:(i <Ylbi bir irı:ıdel1le siiı-tinf' vahut ine 
~ıı~ia ~:? ~i, sizin asil ve mert nıhu- P"?1,,~f'rPTYlezdl. G~n1P'"~""f'7.r1i ı:ı am. her 

ıtetnı Uyuk bır tesir hasıl etmiştir. lıa.1cP nivrı•11hnrho r-1tmek ic;in d~ bu 
~()]U 

0 
·eketin müdafaasında en büytik hrıre1~et kati gelirdi! 

~le ~l:Yacak o!an deniz kuvvetinin Bütün bu düşüııceler gemi zabitan 
~~l.tşt ıt ha.le getirilmesine kim sebeb ve mürettebatının kafalarında dola -
llı~v;~r, 1'1ı!ir misiniz? Durun, telaş şıri<en Kabu.ıi kaptan kamarasına gır· 
!'ı.. • anıataVJm: ~\"'Jtlerirı. . miş, kapısırı.ı kapamıştı. O gün süva-
~ t1aı ızı şu karşı ki tepede, bir ri hıçbir tarafa çıkmadı. Gemide mu
!, hin;ru"a~ı korkunı~luğuyla yükse. tad sükün ile vazıfe gören mürettebat 
ı~"· doa:Ya, Yt!drz sarayma çevirin! arasında yalnız sabahki hadısenin fev. 
t,~ıty nannıamrzrn manev1 idamını kala.deliği, süvarilerının ~uursuz ce -
~~ ~n irade oradaki ihtiyar bay - sareli hakkında bazı münakaşalar ya
~:~~~ lldaklarından çıkmış. o. hain pıldı ... Bu iş bu kadarla kalır gibi gö-
~).il\ <lo~tbri imza1 amıştı. Memleketi- ründü. 
~~~~laı, tarafını saran düı~man top- Asarıtevfikten ayrılan diğer süvari-
lıe ~aıı tı.a karşı bizi eli kolu ba~h terle zabitler akşam Ustü kaymakam 
t ()\ııtı'llete sokana ve sokanlara la· Vasıf beyin daveti Uz.erine Hamidiye· 
~ tı. ~lı• ~ne k . de toplanmıştılar. Burada, gündüz A· 
~ eti?ı eyfıne göre İdare ettiğj santevfikte cereyan eden vak'a üzerin 
~~l~ıu~1 ~ok şükUr son hamlesi bUtün de biraz konuşuldu. 
'l~ lt!lıı~e nihayet verdi. Fakat he- Vasıf bey süvarileri boşuna çağırt-
~\ hil'ba~ tan:arnen geçmiş d~ildir: mamıştı. Kabuli kaptandan ayrıldık. 
~l~ .!ıo'tt a. bır kardeş nasihati olsun tan sonra Berk süvarisi Raif kaptanın 
1. ~ıhı ettıek iste<Uğim bir pey var: 11r habercisi ona "U malfımatı venni.:ı-
.~~~ l' gU - " " 
lı ~ h~u n meş:rutivete hiT ihımf>t ti: 
~~~"at- t Yah ?Ilır; memleketin istikba. "Nizamiye kışlalarında asker ara.. 
ı.. • el: e lıkev d"' ·• ··1.. d b · Uk b" h ts l k B ··ı~t ii%n b" . e u~uru ur; o zaman sın a uy ır oşnu ıız u var. u 
~ tı~ 01 ır vazife. ilk ve son hiz. hoşnutsuz1 uğun asıl hedefi meşruti • 
~~ ikı ~ak~rr. biliyor musunuz" yettir. Efrada yapılan daimi propa • 
~lıl.1 ~0 .. t <:.'tın sadrk topl.armı bira1 ğandalarla meşrutiyetin din cephesin

, .., erd' ~. 
~'.~arca 1~m noktaya Gevirmek! den muZir olduğu telkin edilmiş: krt'a-
'tııı 19et~.... kardeı:ıimizin kam paha- lar içinden kaynıyan. fakat hareketle· 

~ , "•etf n . . ~ ı\.\ '-tılaş 
1 

arrırna bu ışı yapmalı. rini henüz belli etmiyen yanardaglar 
\ 1 ~a'L 1 dı rnı? gibi i~in için heyecanlanmaktadır.,, 
~ 1\ 1 !Jll}t k 

'l'ıı ~lrı.cıe .. anbtnrn müthiş bir buh· İşte bu haber, Vasıf beyi te13.şa dü-
bi~ tl1'!1~ hı~~O:Vledı~ sö-ıler. divan ta. şUrmüş, arkadaşlarını toplanmaya teş-

~~lr b •ttı::ın1 ""rm Uzerinde tuhaf vik etmişti. 
'~i\ı.ra '!aknu~tı. Vasıf beyin yanında toplananlar 
'~ tı l'\1> •• , a.cı 1 ı 8 

•• - sovtUvordu? Rauf, Hafız İbrahim, Hamdi kaptan. 
'4\>... ~ll a~ 021f'tdi bunlar? lardr. Hamidiye süvarisi sabahki taş· 

• !;'13, ıı.111 A Jı 'L ,_ 

1 , ~""lir b· ::ı,, "'ork11•.,1. r1adtşalı kmhğı üzerin?. Ali Kabuıt kaptanı bu 
~'l<i, Aıı.,1-ı'h 111't'ıh1 c:ır nıuvdu' top1antıva çağ'ırmamayı muvafık bul. 
1Qlh l'ıta,.. o \'errıl'1(i CP1)1,,.e~ı dlve ::ı."- mu~u. C'ünkü verı:ıiz ve zamansız he~ 
l~~'tn.!cı~~~~rılt n:ıdi~~hı tıdr11•i ft b- yecanlarla asabi buhranlar geGiren 

·· 1\~t~r-ı~ ~ ~ekinmfyor muydu! bu arkadaşın salim bir kafa taşıyın· 
rt, ?ahitleri ha.vrete dil· caya kadar ·bu işlerde bulundurulma· 

HARF:R - Alu•ı:tm onshısı 

1 <iünün meselesi _ı 

Sigara imalinde çok 
itina göstermek ıazımdır 
Son günlerde 
bozuk sigara
ların ve boş 

paketlerin 
çoğalmağa 

başladığından 
şikayet edili~or 
ı--va~~ .. ~--·--İ 
lHABERCi İ 
: .................... _ ..... -.......... - ........ ! 

Son günlettde, lnhisarlann cigaral<'>
rma nazar değdi galiba ..• 

Hemen her gün tütün ve cigara pa
ketleri haK,kında bir şik§yet duymıya 
başladık .. 

Geçen gün Şehzadebaşın~ gitmiştim, 
orada tanıdık bir tütüncü yolumu kesti. 
beni dükkamna çağırdı ve: 

- Allah gönderdi slı:i, diye söze baş· 
ladı. Ben de kalkıp matbaaya gelecek· 
tim. 

Bir dakika sustu, ıilrU sürü dgara 
kutul<.1rr dizıli raflardan birisine uzan
dı. Beş altı tanesini eline alarak önüme 
koydu. Ve 5Özlcrine devam etti: 

- Son günlerde pek bozuldu bu ci
gara işleri. Kimi paketten eksik çıkıyor, 
kimisinden bozuk .. Bunlar yetmiyormuş 
gibi, hazan da paketler tamamen boş 

oluyor 

Doğrusu bu kadarına i,nMmamış
ttm .. Karşımdakinin garip garip yüzüne 
baktım. O ne dilşlinıdüğümü anlamış o
lacak ki: 

- İnanmıyorsunuz galiba., fa~t bir 
kere şu pakete bakınız, ~arsınız, de· 
di 

Önüme bir Tiryaki paketi uzatmıştı. 
Her tarafı gayet muntazam bir şekilde 
duran kutuyu elime alınca, şaşakaldım. 
Tüy gibi hafifti. Salladım, bzoktım, içi
nin tamamen boş olduğu anlaşılıyordu. 

Her tarafını iyice evirip çevirdim. Ke
nar bandlarına kadar hiç bir yerine el 
sürülmemişti. 

ması iyi olacaktı. 
Vasıf bey. sabahki haberi arkadaş

larına anlattı: 

- Ni1.amiye kıttalarmda fena pro
pagandalarla geliştirilen efradın ca -
hil kafaları meşrutiyete karşı hınç ile 
doldurulmuş. 

Hafız İbrahim sormuştu: 
- Peki Vasıf kardeşim, buna karşı 

ne yapalım? Biz toplanıp da kışlaları 
topa tutacak1 efrada; haydi bakalım 
geçin bu fikirden diyecek değiliz ya!.. 

- Tabii canım; biz onları menetmek 
istesek de muvaffak olamayız. Yalnız 
burada, üstünde durulması lbımgelen 
bir nokta var! 

Bütün misafirler bir a~zdan Vasıf 
beyden izahat istemişlerdi~ 

- Hangi nokta bu? ... 
- Hangi nokta olacak?!.. Şimdiye 

kad3.I' gemilerimize bu fikirler C!'ireme
di; bizim uvanıklığımız, mUretteba • 
tm yıllarca. atıl bulunması bu hareket
leri önliyen selx>blerin baı:;mda !"'elirl 

Fakat mademki nizamiye krt'aları kö. 
tU propa<>;anda!arfa hali işbaa gelmis
tlr, yann bir ihtflfü hareketine geçmi
yt-rPldprfni kim temin eder? 

Böyle bir ihtilal başlan~cmda bi • 
zim vaziyetimiz ne olur, ve ne olmalı
drr? 

EvveHi. ihtilalin donanmayı sarma
masma ~:ılıı~mak idn ne gibi tedbirler 
al1•'"'T'l1t2 l~ztn'IP"elir? 

lşte, şuradaki tonlantrmmfa btın la_ 
n kararla~tırrrsak Türk denfacili.'ltinin 
atisi hR.1r1,"1dıı en büviik b!r hi:ı:MPt 
vanm1~ Tii'rk bahrivesinln şeref ve 
istikbalini kurtarmış olunız. 

(Devamı OOT) 

Matba~~ döntıp bu satırları yazar· 
}!;en, İnhisarlar idaresinin nazarı dik
katimi celbetmek istedim. 

Cigaralarımızın imal§tı esnasında. 

azami ihtimam göstermeli ve tam ma
n ·,3iyle tü::car zihniyetle hareket edil
melidir. 

HABERCi 

MecldfyekUy balkının 
yerlnda bir dlleğl 
Bir okuyucumuzdan aldığımız aşağJ

dt:ıki mektubu, pek haklı bulduğumuz 
için aynen dercediyoruz : 

Bugün, Mecidiy.!köyü Beyoğlu ve 
Şişli . halkının adeta bir mesire mahalli 
olmuştur. Şişlide oturan ve apartıman· 
larda havasızlıktan renkleri u~n ço-
cuklar için teneffüs edecek, oym.yacak 
bir çocuk bNıçesi yoktur • 

Hem Mecidiyeköyü halkının çocu~· 
Jarını ve hem de Şişli taraflannm yav· 

rularmı istifade ettirmek için İstanbu· 
lun yeni imar plarunda B. Prost Meci· 

Hayretle tütün-::ünün yüzüne baktım. ! 
Ben sormadan o iz<.ı.i. etti: 

- Bereket, boş paketler bizim üzeri
mizde kalmıyor, götürüp iade ediyoruz. 
Fal9tt boş olduğunu ilk cında anlayamaz 
da bir kere bandı yırttık mı işte o za
man zarar t;:.;n oluyor .. 

diköyünde bir çocuk bahçesi yapılması
nı d~şünmüş ve plana da ~oymuştur. 

Yerini de plfuıda göstermiştir. Ve bu 
arsa belediyeye aittir. 

Boş Tiryak,i paketini geri aJdı, 

önüme 8,5 luk bir cigara paketi uzattı .. 
- Fakir halkın içtiği bu cigaralardan 

da her pakette bir kaç t~e bozuk çı
kıyor .. 

Tekrar sustu, evvelce açılıp içinden 
bir kaç cigara alınmış olan paketten 
bir cigara çıkardı va bana verdi • 

Bu kağının yarısı açılmış, tütününün 
yansından çoğu dökülmüş, içilmez hı:.le 
gelmiş bir cigara Mi. Dükkan sahibi: 

- 8,5 lukların her paketinden bir 
kaç tane böyle çıkı;ıor. Biz tane ile sat
tığımcz için günde beş altı paket açıyo
ruz da oradan biliyonım .. diye söylen
di. 

Sonra önüme koyduğu paketleri top
layıp tekrar raflara dizdi .. 

- Bilhassa eksik çıkan pak~tlerden 
şikayet~iyiz, diye devam etti. 11,5 luk 
paketlerine bazılarında 19 cigara, yeni 
Tiryaki kutularında ise 25 yerine he
men hemen yü2'de elli nisbetinde 24 
cigara çıkıyor. Kabahat id :ırenin oldu
ğu halde müşteriler de ekseriyetle bize 
çatıyorlar .. Sizden rica ederim, naza· 
rı dik'Jti celbediniz, bütün bunların 

önünü alsınlar .. 
Koca inhisarlar idaresi için böyle 

noksanlan ortadan k:ı'dırmak her hal· 
de pek zor bir şey deği1dir. 

O dükkandan çıktıktan sonra tanıdık, 
tanımadık muhtelif tiltüncülere uğra
yıp bana anlatılanlar etrafında görüş • 
tüm .. Hepsi de ilk duydu1'lanm1 aynen 
trı;dik ettiler ve bir tanesi, yeni yapılan 
yerli püro cigaralarından bazılarının 

sakat çıkt:ğını da söyledi. . 
Artık muhtelif yerlerden işittiğimiz 

şikayetlerin hakikat olduğu kat'iyyet]e 
sabit olmuştu. 

Her şeyden evvel bu çocuk bahçe
sinin yapılması Memlekete gürbüz: 
evlat yetiştirmeği, baş prensip 
bilen Atatürk rejiminin ilk işlerinden 

biri olan böyle bir bahçeye bir an evvel 
kaV'.~şmalarını Mecidiyek;)yü halkı hü-

kumetimizdcn ve belediyec:ıizden rica 
etme~tc·!ir . 

23 Şt:BAT - 1938 ÇARŞA.\IBA 

17 inkılap dersi: Ünh•ersiteden nııklen. 
Yusuf KcmaJ Tengirşenk, 18,30 Plakla 
dans musikisi, 19 Radife ve arkadaşlar1 
tararındıın Türk musikisi ve halk şarkda
rı, 19,3U Eminönü halkevi gösteril kol11 
tnrnfından bir temsil, 19,55 Bor.>a haber
leri, 20 Necıneddin Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30 Hava raponı, 20,33 Ömer Rıza 
tarafından arapı;a söylev, 20,45 Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, (saal ay:ın}, 21,15 fastl 
saT. hryeti: Oku~·anlar: Jbrahim AJI, Kücük 
Sııfiye, J(anun Muammer, Klıırinet Hamdi, 
Ut 1,evclcl Kozan, Tıınlıur SaHıhaddin, Ke
man Cevdet. 21,50 orke!'itra, 22,45 ajnn$ 
haberleri. 23 pliıkln ~olohr, opera Ye opa· 
ret parı;alıtrı, 23,20 son haberler, ve ertesi 
günün proı;ırnmı, 23,30 son. 

BOHREŞ: 
18 Rumen hav::ılnrı, 20,15 radyo ork~ 

trıısı tarafından 1nı;ıili:ı müziği, 21,20 üç 
kişilik orkeslra, 22,45 kofe konser, 

BUD.4PE$TE: 
18,30 sigan orkestrası, 20,30 Kavalcriyıı 

Rosingan operasının lt?msili, 24,10 danı 
plakları. · 
BERIJN: 

19 lıando, 21,to pJak, 20,45 senfonik kon 
ser, 22 plak, 20,15 karnaval konseri, 23,30 
cazhıınt, • 
ROM.-i: 

21,30 mfizik, 22 operadan tem!il n; •· 
VıtRŞOVA: 

19,15 plilk, 20,20 şarkıJar, 21,0C,, ı . ... nı 
22 Şopen resitali, 23 ca:ıbanL • 
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Coc·J3' suc·a~r, ruhi ve lçUmai sebepleri [X] 

~aırşa Ç © c u k s tYJçOarana 

Koı·ıe ma tedavi b n rr n <dl nıtil@ı lf1l ve 
~areleri 

Tıbbi ve ruhi muayeneler . 
mes!ek tayin;, anormal ço
cuk s•nıflara veya mektepler t 

Sayın okuyucularımıza gayet kolay bir idman usulü 
tarif edeceğiz. Her gtin, yarnn saat kadar, buna devam 
ederlerse vücutlarının güzelliğini muhafaza. ve kuvvetin\ 
arttıracakları muhakkaktır. 

1 

faydalıdır. Yaln.z bu hareketleri ağır ağır yapmı:ılıdlf· ç;.· 
buk yapmak iyi değildir. 

,..... " • __,_ F 

Yazan; Dr. Ra.flinı ADASAL 
Uundıın eH·cll,J nıuı.nlı:ıberıılc ldiımıl 

• 11 u nn l;nkırııındnn çocuk Ml\'larının da-. 
,. ı ıı~nd..: :ıilc 'c mektep gibi c'i:ı~lı lcrlıi· 
'"'' mücs,,cı.rlcrini nllık:ıılnr etlen lnrııfl:ırı
ııı ınccliyor 'c t'ıı önemli ı;:ırcııin ılc he· 1 
n J7. silik izler \c~ıı ııih-elcr lı:ılınıl.! hulu 
\Hın muhtelif ktırnktcr lt•reddilcrini nıey· 

ıl:ın:ı ı;ıl.orıı, <,'ocuk muhitinı tcnıız:erııek· 
ten ib~m·t olduğunu ışarct cc.liyordııııı. Ti
fo, l:uşpnl:ızı ı:;ilıi sıırl ha"ıalıkl:ıra ıutıılnn· 
lnrı na<;ıl ki derh:ıl !i:ığlrıııılar ınuhiliıııkn 
o~ırıp n~·rı odal:ır:ı Ycyn koğuşlarda le· 
rlo\'İ l'diyorı;nl:k, mektep lı:ıyatından önt"c· 
ki nile oc:ıj:iınria \c dah:ı ~onrn mektep sı· 
r:ılarıncl:ı ,.c di~cı ı;ocuk topluluklarında 

rulıan geri ,.e!-'O nnormnl bulacaI:ıımız kü 
~ük fcrlleri :ıyırrnak 4·e se,•iyelE'rine, ruhi 
noks:ınlıkların:ı göre ayrı sınırı:ırda ,.e mi.i 
e:ı.c;e•clerı'le hıılıınchırmnk F{nyeıni1in ilk 
tıcılerl olmalıdır. 

'fahinlile hu rıılıi ,.e tıhhi muayeneler, 
kültür \"cYO ir j 101 :ı;ıhlı:ıt ı-e nııı:ıvcnet 

h:ık:ınlıkların:ı hnıı;lı \'C de,·nmlı fnaliyet
lerde hulıın:ın ( notoı1slşinırlk) ,, ispnn
.S<'tlrl'İ'l İ il isidir. !)ı>hir hao;tnnclcrinin poll· 
kPnHdr.rinrlı! rnpıl.ııı mun)cnelrr ,.c ayak· 
ln:ı leıl:ı,·fü•r lıu prııprnmın nlf:ıhc°'ini ıc,. 

k,H cdrıncz. Çüııkti hıır.ılnı da çocuk mun· 
;ı.cneferi rncrlııırl dc~il. ihliy.ıridir; \"e nn· 
r:ık lkri dercı-eılc nıh lı:t'>lıılnrı tnu:ıycne· 

ye r.ctirllir g,. •'t'n m :ıs"ı- hlr ıiokto-
run hu rocuklıır:ı \ili ·ı·cAi ynrdım ya 
lıir reçete ,.c, uhıı• du rııe,·ru1'n cheı-eynl· 
İıc lıııı-ı '·"·~h clt•r ,·rrnH'kten ib::ıret knlır; 
arı n~ını t.ı'·ip rıl.•ıne:r.; Jçtinuıl nrlicelerile 
nlôknchr ol ını:v. Binnrnnlcyh hu çok mü· 
hlm ic'iın:ıi fnoliycl, hcşlktcn fınlverfüe· 
sın1t:ırı nn rıtöh (•!ere ,.e kışl ııl:ırıı kndur 
nrnltl 1 r tı:ılk·ıl.ırı olnn u1un hir 7.inrlrılen 

ilıcrttir. 
Tnh:ılwtin pratik h:ıy:ıllnki rollerini iyi 

lınzm.-ııniş olnn memlckellcrcle ilk çocuk 
mıı:ıycnc-ıinl ,.e cbc\"e) ni ikaz işi aile he
kiJninıl~n lı:ışl:ır. Rlzcle nncak mnhdut mü
nen·er nilelcr hunn kıymet ,·ermektedir. 
Bin:ı~n.llc~ h hirı;ok hayırlı i'jlerimizde 
ıJduPu grbi hu h:ıy:ıll ntc!iclcyc de devle
tin fanl müd:ıhalc~ı şarttır. Dir kere mek
tep cşiRinc ilk oy:ık hımın bir çocul.iu he· 
<leni ,.e ruhi nnıııycneden geçirmeli ve 
k:ırleınc kndcme sınıfı yükselılikçc hu mu· 
:ıycneleri tekrarlıyor.ak bilhnsso dönenle
rin, rnuntnznm rle\'nm ctıniyenlerin, dur
$:\Jlllnrııı veyn aksine olnrnk (nzlasile y:ı· 

r:ımaz olanlıırın mnneYI ş:ıhsi~·ctlcrini in
celemclldir. 

Amerlknıln mrk lep len enclkf çocuklnr 
için Kuhlmıınn, Geııscl, Mlnnesota'nın ru
hi nıun:;ene lezl<'ri ynni ölçüleri, mektep 
cocııklıırı Icin de Stanforclun tndiJ etmiş 
oldu~u (Dinci - Simon) nın le.sileri kulla· 
nılır. Poychnnctrle y:ıni yaşlnrn göre ço
cukların kabiliyetlerini, heyecıınlıırını, 
zckü derecelerini ölcmcRc \'c ta~·in elme!;e 
:>orayan melod diinynnın hiltün medeni 
rnemlekcllcrindc geniş mikyıısta kulla-
rıılmnktndır; ve hunn mnhsus olıın iilellcr 
d:ıhi \"nrdır. f nsarılnrı, istidatl:ırına ve nor 
mnl meyillerine ızörc en uygun meslekleri 
tayin etmek (ovent:ıtion profcssionell) 
günün mühim lıir meselesidir. 

Her çocuk tayyareci, kapt:ın \'cy:ı zabil 
olnbillr mi? Her mesleğin kendint göre 
intıhak şartları, mcknnizmıılnrı \'O;dır; her 
nrzn etlen kafn mekaniımasını hu meslek 
rnekanizm:ısınn ııydurnmnz; ve h:ıyalla 
.;ördüğümüz mesleki muvnffnkiyetsizlik
lerin ve çok dMıı fclAkellerln bellf başlı 
~ebcbi de budur. Acaba ÇO<'tık mu:ıy<'neler 
c•sn:ısında muhtelif ,·ıızh·ellerdc birçok 
heyccnnl:ırn ne gibi ffaıfclcrl~ ce\'np \'er· 

ckte<llr'! Ap:ılik mi, sempatik mi, mesut 
•ı, hedb:ıht mı, k:ınırh mı, kararsız mı, 
kkııtli mi. dikkatsiz midir? Çocuı:iıın lc-

1 ın:ıl hayat nü,·esi C\'f oldul(unn J:Öre o
·arlnkl rulıt :ıksfıl.imcJlerilc mektep aksfil
ıinı~llrri nro!iınılnki fark nedir? 

i\lı•hıclir ı:ocuk!ıırın ayni mııhlle knrşı 
:ıksülı'ııııellcri bir deıiilrl!r. Dostlnrile, kom
~ularilc, sinema li\'tıfro ızihi ejtlcncr m:ı
lınllcrilc, spoıJıı, cins1 vclirelcrlc ıılnknsı 
"'' miinnwhclleri ne Ail•nıdeılir? işte hun
i lrın müt:ıleasilc çocııllun h:ıkikl o;ah<1iyeli 
ınl:ı<jılır ,.e klıhlk terhi.reııin çok ihmal 
•iliği çocuk lntııeşşııurıı Jıir ıı.rnn ııihl mey 
l:ınn çılrnrılıp olrnnıııuş olur. 

Hu psikolojik mıı:ı) eneler nclieesi ( n· 
qrınrıl) etil.elini ııl!ıcnk cıl:ın çocııklar, 
~r hu<;ustn nornınl lmlılu~ı"!uı ı:ocııklar-

1 )'anynna oıunıp oku:v:ımnz. frammrln 
c;ltfn~ ~hl bir.efe fnnormn l <:Orııkl:ır için 
~'ili lıi r komite) \"0<'uılc Ffelirehllirlz. Du

f"t1n gnyMI tif'recc derece ruhen geri l"eyıı 
rıütereddt otan çocukl:ırn )'ardım ~tmck 
'c onlnrın tcrbi)'elcrln istikamet ,·cnnek· 

tir. flnlcn anormal çocuk mcktcıılcı ıııtleıı 
,.e hallli bıınl:ı rın miitehııssıs tuhi) erile· 
rınd<>n muhı umuz. l\nr:ıkter ve zckfi lıo
rnkluğ11n11 göstı•rcıı çoı·ııkl:ır:ı csııslı y:ır· 

rlıııılnrıtıı h11lıınııı:ıkluıı 'çok uz:ığız. Edir
nedeld ısl :ılılıune, B:ıkırköyündl'ki rlı:li J.;o. 
ğuşl:ırı :\ ıın ı nrlıı lıulımnn JJsi kopal çocuk
lar koğuşu bu lııı) ırlı i~ln lılr lı:ı~l.ın;tu·ı 

hile söstcrill'Ol<'l. E<iıt"ien ıslnhh:ınclcrc 
çocukl:ıı· suç işledikten 'oıırıı ı;öndcrilır. 
Hen lıu1:ü11 ılııha 7.b:ıde hc•niiz hir sııc iş· 
lenıedi(ii hnlılc hunun knnıçılııyıcı ,.e mü· 
sn il şıırll:ı rın ı f!Öslcrcıı çocukları hi rlcş· 
lircc~~ınıir. ''<' okutacıı~ıınız ~·erkri kns<k· 
di,ıoruın. 
htanhul~a hir (nkıl hıfzıssıhha"iı) mü· 

lesi nıe\"cutıur; Cnkııt sah :ısı terbiycvt \"c 
kültürel ncşriynt:ı lnlıls:ır eder gibidir; 
yani d:ıhn z.iynd.1 ,·aız \'e mürşit \'Rziyetln
dcdir. Tııihati lc hunun i~kcleli üsHindc 
ıırzu edilen iı; l imal mücsst:selcri lrnrınak 
mümkündür. Muayene eılilen ı;;ocukl:ınl:ın 
lıud:ıla ~i tıi ruh lı:ısl:ıl:ırın ı limorlı:ıncn in 
çocuk koiluşlıırma; tcrbiycl.-rLmiimküıı \'l' 

kendilerinden cemiyetin seliımcli lıakıının 
dun bir iı;tifnılc memul E'dilenlcri rlt> ı~

lah sınırlarına \'cyn ~ ntılı ıııüessc~dcrc, 

lerhiyc dispanserlerine göııdermeliıliı. 

Js,·icrc gihi küciik bir nıemfokellc (6000) 
ne yakın seri ruhlu tulclıe me\'cullur. Ve 
bunlnrdan (3600) ü Jki) üz mütchnssıs rnıı· 
allim nezaretinde olarak tahıl talebe sınır 
tarı ynnındnkı muhlelir anormal çocuk 
,ınıflnr111dıı ders görmektedir. Alnınnyntln 
(i5.000) e yakın lnlebc terbiye edil· 
ınekle ve okutulmııktadır. Umumi mektep
lerde mütemmim olar:ık (4.06fı) sınır \'e 
hu gibi tcrh lye metodlıırma nşina 4.1 iO 
Jlu$ust ıııuall[ııı vardı r. Frnn"a ıln d:ı lıık
ribçn fS0.000) ~normal ı;ocuk lesbit edil· 
mlştir; \"C biiyük şehirlerde ve bilhassa 
Paristc CTıbhl ve nıhl) muayeneler yap:ın 
çocuk dispanserleri, bir rok ş<'hir lı:ıst ~ 

n<!lerinılc ccrnılıt ve dahili çocuk koj'.;u~ 

l:ırı yanında (rulıt ttıhabel) scn·islcri ıı. 1 
vardır. 

fstıınbul gibi nıu:ıız:ım bir şehirde (Et . 
r.ı I lı:ıstıınesi) nde bile hu maks:ırlı temin 
eden bir nü,·cmlz yoktur. Modern Türkı~r. 
nnrusu ltihnrilc 1svlı;rcııin beş misli hü· 
yüklü:Jünd<!'flir. \'c ı:;üz knmn5tırıcı dc,·am
h lnkıl:ipları \'C tınş:ırmcıl:ırı ile bütün 
dünynyn h:ıyret \"eren nıoılerıı bir ıncm
J..:ketıir. llilyiik ~llırşiıliml7in lıütliıı ilim 
ve irf:ın ıniicssesl'laimiıi kudsi bir ki tabe 
azameti ile şererıcnılircn c:ınlı h itabesi 
en büyük kıymeti Türk gcncl ijJiııin ohliik 
\'C tcrlıiyc"ine ,·ermiyor mu'! Bütün içli· 
nı:ıl snhnl:trdo yapm:ıklnn çekinmedi~imit 
AciJ ıslahlnrlıı miicsseseleri lm s:ıhaıla dıı 
ynp:ıcağımızn şüphe yoktur. ~imdilik ÜI· 
trn rnor1ernlzme he"e clmiyerck, hayııt 

şartlarımızo knsabalnr ,.e köylerdeki cYlc
rlmlzde yaşadığımız mfıtevnzi cemiyet ha 
yatına uygun fokat içleri bilgili, sıhhat ve 
enerji ile dolu olarak kuracağımız müe-;se 
seler hu mnksndı temin edebilir. Ynrın 
son yazım la cocuk ısl:ılıhanelcri ile mah
kemelerine temas ederek .-ıüdüme nihnyet 
\'ercf'eRim. 

Doktor Rasim Ada.sal 

Şimal 
memleketleri 

jimnastik 
birlikleri 

Yedinci kamp bu yaz 
Finlandlyada 
kurulacak lır 

!l'in landiyanm büyUk jimnastik bay
ramı gelecek 16-19 haziranda yapıla

caktır. Bu bayramdan sonra, 20-27 
haziranda, Hclsinkidcn ,5 saatlik tren 
yolu mesafesinde bulunan Vierumael
ledeki Finlandiya spor enst itüsünde 
bir kamp kurulup, bu kampa şimal 

memleketlerinin en iyi jimnastları iş. 
tirak edeceklerdir. Ffalandiya ve di
ğer şimal memleke~lerinin jimnastik 
çalışmalarını daha yakmdan tetkik 
etmek lstiyen , erkek kadın, bütUn 
mem•ckctlcrin jimnastlan bu kampa 
davetlidir. 
Çalışmalar bilhassa Finlandiyalı mu 

allimler idaresinde yapıl~cnk ol:m fiili . 

Sıcak bir odada yere bir eecca.de seriniz. Ve aşağıdaki 
resimlerde gördüğünüz hareketleri yapınız: 

N 

5. - Kollarınızı. bükmeden kaldırınız ve uzanınız. SO~ 
ra ayaklarınızı ... \'aJ.ı{i bu hareke~ biraz güçtür. fıı1'~ • 
yavaş yavaş ah~aya ı;ayrc~ ediniz. ÇünkU çok fayd&::· 
görcce.<~iniz ... __ , 

~-

( 

1 . 2. - Karnınızın üstüne seccadeye upuzun UZ."mrsı 
nız. Vücudunuz tamamiyle düz alınalı, bacaklarınız dF. 
bükülmemeli. Sonra bir numaralı r esimdeki gibi başınm 
koliarmızı ve ayaklarınızı hareket ettirmelisiniz. Ayakla. 
rınızı kaldırırken dizlerinizden kuvvet almamaya çalıgını~. 
f 11dirirkcn, seccad~ye daima ayak parmaklannı dokundu 
t"U!lUZ, a;zıcrinizi dcğil. Ellerinizin de yalnız avuçlarını ... 

6. - Sırt üslü sect'adeye uzamrsınız. Sonra yavııŞ <f3' 
,·:ı.5 doğrulur ve ellcriniz!e ayaklarınızın parmaklarına dO• 
lmnmaya çalışırsınız. 

~. - 2 numaralı resimdeki vaziyeti aldıty.an eonı n cv
ci:ı snğ ayn.ğmızı kaldırınız, sonra sol ayağınızı ... 

7, 8 - Bu harekete (dönme hareketi) dcrı~ab~ 
. • d'_.r,,l 1 ' l ' kenulderı arasında bulunan adaleleri kuvvetlen :u-;r. 

\'Ücuttr. ve midedeki fazla yağlan eritmek için ya.P1~ 
Seccadeye oturunuz. Ayaklarınızı V şeklinde. a ~ 

C:övdenizi biraz ileriye doğru veriniz. Ellerinizi bil~ ,f' 
uzatınız. Sağ elinizle sol ayağınıza, sol elinizle de sag 

4. - Vücudunuzun be1den aşağı kısmrnı seccade üze
rinde bn~undurunuz. Kollarınıza dayanarak gövdenizi kal
dırınız. Bu hareket, biihnssa sırtlan kabalaşanlar icln ~ok 

ğmıza dokununuz... ~ 

Bu saydığımız hareketlerin behcr ini onar def~ ~JC 17!1' 
E'diniz. Pek yakın bir zamanda '\ilcudunuzda bUyil 
fark göreceğiniz şüphesizdir. 

Avrupa güreş 
şampiyonluğuna 
iştirak ediyoruz 

Bu müsabakalara iştlrAk edecek 
p ehlivanlar davet edildi 

'f.S.K. f st :ınbul Bölgesi Güreş Ajanlı ı pn güreş birinciliklerine iştirakimiz Türk 
ğındnn: Spor kurmunc:ı korarl:ıştırılmıştır. Yeni 

1 - Estonyadn y:ıpılnc.ık ol:ın Avru 
------· tnkımn dahil sürcşcilerin aJanlığımızın 

Yulnanlılar ncznreti nltındn ı;nlıştırılmnsı fedcras-
' & yoncn tensip edilmiş olduğundan, 

Filistin takımını 
Y<'ndlle r 

Atina, 21 (A. A.) - Dün futbol §am 
piyonluk rnüsa.ba.kalarının tasfiye ma
çında Yunanistan Filistin takımını 

2-1 y<mmiştir. Yunan - Macar karşı. 

la§ması 25 .Martta. Budapcştede yapı
lacaktır. 

idmanlardan ibaret olup, ayni muh -
telif gösteri§lcr \'S. yapılacak ve terbi. 
yci bedeniye hakkında filmler gösteri
lecektir. 

Bundan maada, güzel göl manzara
ları ile dolu merkezi Fin1andiynda, t e
nezzühlcr tertip olunacak ve misafir· 
ler ''Saint - Jcan" Finlandiya. an'ane. 
vi şenliklerinde hazır bulunacaklardır. 

2 - Güneşlen Mustar:ı, MersinH Ahmet, 
Yusur Aslan, Ynş:ır, K. Hüseyin, Gal:ıtasa

rnyd:ın Çoban Mehmel, Adn:ın, Kenan, 

Ahmet, Deşikttaştıın Samsunlu Ahmedin 

24-2-!138 perşembe sünii akşamı .~:ıat :ıltı· 

da T.S.K. tsı:ınlıul bölgesine gelmeleri e· 
hemıniyctlc rlcn olunur. 

GUreş teşv ~ k 
müsabakaları 

T.S.I\. lstnnbul bölgesi Gürq ajıınlı~ın· 
dan: 

1- 20-2-!138 de başlamış olan güreş 
tcşı:ik müs:ıhııknlannm ikincisi 27-2-938 
paz:ır güı1ü FaUhte Güneş klübünün Güreş 
~ıılonunda (eski llnllc klübü) yapılocok

tır. 

S - Slklellcrdc tolcrnns yoktur. 
4 - HakcmliRc Gnlntnsnrnyd:ın, Mehmet, 

l\en:ın, Rcşiktnştnn 'Esat, Güne~teu Saim, 

' Arjantinli/er 
llUoya kupasıoıt 
hazırlanıyorlar Jle' 

Dünya futbol kupası nıac;l~~~ 
nUz bir hayli vakit varken, )Jl ~· 
liler , hUmmalı bir faaliyetle i~oını' 
n na başlamışlardır. Filha~il<3 0~' 
kltiplcr, kendilerinden istenıleJl, _...f6' 

una "' e.rv:ı. 
cuları Arjantin federasyon oS - "" 
ler ve bu oyuncular da, Bu~al<İ 1>if 
res civarında deniz kıyısın 
köy kampına' yerlcştirınf§tiı'· 

y f'ni bir nauer 
dünya refl orll ~ef'ı 

• d ııal • 
Moskova ve Leningra lal' # 

•• a.b!lltfl. A !el" 
arasında yapılan rnus dsJl fl" sJ· 

utaJ1ll it Jı sında, Moskova spoı:c sınlıl< b r1: 
sandr Bojko, 158,3 kıogf u sıırctle !ıı· 
teri iki elle kaldırnııŞ ~~0~8Jilt~Jfl rım ağır sıklette 157 lU 

3 
:ıtUOo eSll 

sız Austin'in rckoı:ınu :ı, rcıcortl t 
kırarak yeni bir dilnY8' 
etmi§tir. ..ıo' 

::====~==========:::::=:::;;;; ~.r dıırı ·r • 
J{osırnPtışıı ·...ıf'rd• t 

Yusuf Aslan, Yaşar, ecilrııı. ı\tııı1 
tafn, ile Teıımen Münir .:rnış olllrı s:ıdııJ· 

5 - Jüri olarak scçı S~l·fi• 11,.-
·'· y cfo, ııııl: 

Fctgerl lsmail HnJ..,.ı, • ~,osıı • ·ııırı l~ tıl'• 
Inlı, SaJp ve Jlızn sucrırieA oll1f1 
gelmeleri ehemrnb•ctlc 
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Amerlkalılar 

Lastik bina 
Yapmayı düşünüyorlar 

ariste de camdan evler ya-
ılmağa 
aşlandı 
IVleşhur bJr A
erıkah mimar, 
'llenkadakı "Se
a. del en,, bi naıa
Çok küçük gö
Yor: 

Bun lan 
ksek 

amue 
Pmak 

daha 
ta -ve 

camdan 
IAzım -

diyor dar l,, 

CW.tııiillW .. 
""9'ı<Lın yapılmış l>ir ev!ıı dtıhi1i görün~ii, :NrryQrkuıı soma deJe,ı1crl 

l'aı '" lt~.1·ı~on evvelki devirlerde bir ai-
~ ~l•tııin en bilyilk kaygusu, karısı. 
s~~Uklarınr soğuktan, vahr;i hay'ltl ~n konıyacak bir \'ert' yerleş. 

' tı. 1 ~Yette mağaralnrda, taş koğuk-
~ \llb barındılar. Bazı mcmlek<·tler· 

>'lıa ıuısa §imali Afrikada büyük 
~~da kazıımu: birçok koğuklara 
t~ rrı olunur. Bunlar, iptidai insan
'· t eskenleriydi. Suasonda, Tu • 
~ talyada, Yunaniı:;lnnda ve Tu
t... \,.~rl~r altında görülen mahzen. 
"''~ ... tn So w '<llı~t guktan muhafaza için ya-
t r. 

~ "' ~~~ar; suyun chPmmiyetinj tak· 
i°~l 1'*Yınca, meskenlerini göl kıyı
.~ • tıeh' tU.: trı ır kenarlarında kurmayı 
-..-· ·lstt~~afık buldular. Ağaçları kes.. 
~' k katıklar vaptılar. bunlan 
... • llth" • 
"'t\t~l'i trlere kaktılar ve ü1.erleri-
~~ hrıı :'-'ll'1blar. Hindist.anda u7.B.k 
'-tıv1:tL~ l'u'!ln n<'hri Uzcrlnd~ bu 

1ıı.-:"•trtı1a~ an vardır. 
\l'l'ı la ·•ehramları yapmıya başla
~-~! tııan bu~ün bile Nil kcnann
,~, ltı~kte olan kiicii'f evlerde otu-
~~ ~938 de bi'P Mısırlıların <;o. '1' lrnceı-eu ve kırmızı kerpiçten 

"1ılftUltlbe1erde bannrrlar. · 
\~!'bb d~1"rin iceT"Sl l:arnnhkhr. 

'tt~J?tı Yoktur; dört duvar • 
r. Ktehk meyvalannt, seb. 

den biri. 

zelerini duYarlara asar. kuruturlar. 
Kapının karşısına tesadüf eden duvar. 
da bir fırın vardır. Fırını teıek yaka
rak ısıtırlar, ekmeklerini ve \'emekle
rini pişirirler. Kokudan ic;eri. girmP. ~ 1 
nin imkiım yoktur ... 

Ahşap evler 
Akdeniz kıyılanndaki evlerin çoğu 1 

taştan ve beyaz boyalıdır. Halbuki 1s.. 
kandinavya, Tirol ve Almanyanm bazı 
yerlerinde ahşap bina tercih olunmak
tadır. lsveçte, Norveçte usta mimarla
nn yaptıkları bu köşklerin manzarası 
cidden hoştur. Dışları, sanatkarane oy 
ma1ar, içleri nakışlarla sUslUdilr. 

Ruslann kulilbeleri, izbeleri pek fa. 
kirdir. Bu kulUbelerde fırın ve soba 
şerefli bir mevki işgal eder. BütUn aile 
halkı. ot minderler Uzerinde yanyana 
yatarlar. 

Fakat. çok konforlu ve kuş kafesi 
gibi gtlzel evleri de vardır. Kara orma 
nın, Tirol'un köşkleri gibi ... 

Amerikada, çiftliklerdeki binalar 
hep tahtadan yapılır. ön taraflarında 
geniş taraçalar vardır. Bu evlerde, e
lektrik. hwagazi, radyo hulba her 
tarın 'konfor mevcuttur. 

Eskimolar: coğuktan, kardan ve 
rilzgardan kendilerini muhafaza için 
çok mtlşkül~t çekerler. Yazın, mayıs. 
tan :ıcyırue :kadar Ren veya fok deri· 

ve Çl11 Tfüulisfanrndaki iptidai evler. 

!erinden yapılmıv çadırlarda oturur. 
lar. 

llkteşrinde, kı~lık evlerinde barınır
lar. Göl kenarlarında bir yer intihap 
ederler. Buzları kırar, sula_rmı alırlar. 

Eskimolar. evlerini iki saatte ku -
rarlar. Büyük buz parçalarını Ust Uste 

koyarlar; damında, hava girmesi için 
bir boşluk bırakırlar. Pencereleri buz. 
la ve yağlı derilerle kaplıdır. 

Tabii, bu buzdan kulübelerin içer • 
sinde müthiş bir soğuk hükUm sUrer. 
Ziya o kadar azdır ki, içerdekiler bi
rer canlı hayale benzer. Ya koku?!.. 

Bütün bir aile halkı yarı çıplak bir 
halde ayı ve ren derileri. kuru balt~clar 
arasında yaşar. Dışan ~ıkamazlar. 

Çilnkil soğuk sıfırdan aşağı 40 dere. 
cedir. 

Afrikada, iptidai evlerin her tUrlü
sUne tesadüf olunur: su üzerindekiler. 
den tutunuz, ağaç dallarınrlan yapılan 
kulübelere, çadırlara kadar ... 

Şarkta da: Somatrada, Çinde ve Ja
ponyada köy evlerinin ekserisi bambu 
dallanndan yapılır. 

Camdan binatnr 
BUyUk şehirler d~yince, ilk evvel gö

zümüzün önUne Pa-:;s, Berlin, Londra 
gelir. 

Berlin, geniş bahçelerile yemyeşil. 

Londra f abrikalarm bacalanndan çı- 1 . ' . 

T 

HiS, AŞK ve IZTDRAP ROMANI 
Nakleden: SVHE YLA ŞEFiH 
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Kalkarak dışarı çıktı. Uşak elin

deki tepsiyi uzatarak kendisine bir 
mektup verdi. Gazeteleri 'e mektu
bu alarak içeri girdi. ı.nrfın üıerin
do babasının iri yazısını gördü. Hava 
biraz karardığı için pcncerenlıı ya
nına giderek mektubu okumağa baş 
ladı. 
"Yakında geleceğini üııılt ediyo

rum evi~dım .. diyordu. "~ermin e-
peyce rahatsızlık geçirdi. Doktor 
merak etmememizi söyledi. Gilıel 
Nermimlzln iylleştiğlrıl de sana ha
ber veriyorum. Artık seni bekliyo
rum. Nernılnin biraz dalgın ve sinir 
ll halini senin yokluğuna hanıledlyo 
ruııı. Seni çok sevdiği muhakkak. 
Belki sana muhabbetini gösterme
sini bilmiyor yahut cesaret edemi
yor. Onu anlayabilen için çok müş· 
tik, ağır ve zarır bir kadın. Sana 
böyle bir kadın lüUettiğl için Allaha 
hcrgün dua ediyorum ... 

.Mektubun nihayetini gözden ge
çirdi. Gene baş sayfaları tekrar tek
rar okudu. Alnında bir çizgi hasıl 
olmuştu. Yazıhanenin çekmecesin
den krem renginde, nazik bir kadm 
yazısile dolmuş mektuplar çıkardı . 
tskemleyl çevirerek elektrik zlyaslle 
nyiınlanan masasının başına otur
du. Blrlbirl arkasına Nermlnin bir 
çok h:n·adls veren mektuplarını o
kudu .Kokusunu meydana çıkarmak 
tan korkarak çiçekler gibi bu mek
tuplarda da gizli bir muhabbet his
sediliyordu. 

KA.ğıtları katlıyarak paşanın mek 
tuplarlle beraber çekmeceye yerleş
tirdi. Sonra elini çenesine dayıyarak 
düşUnmeğe başladı. Alnında gene o 
clzgl vardı. Asabiyetle dudaklarını 
ısırıyordu. 

Babası neler dUşUnilyordu? 
:'\ermin Ferid! sakin Ye makul bir 

surette severdi. Dindar, hayaU dU
ştincelerden çok uzak ola,n, Ncrmlntn 
aşkta fazın al!kası yoktu. Bu tesa
dUtten Ferit pek memnundu. Matlem 
ki ona Jstedlğl aşkı vermekten A.clz
<11. •• Dnzı günler onun ~özlerinde aş
kının aksini gördüğUnU zannediyor. 
sonra yanıldığını anlıyordu. 

Ferit şimdi Ferideyi dUşUnUyor, 
beraber yaşadıkları mesut zamanla
rı, ve yalnız başına çektiği azabı hts 
sedlyordo. 

Onun sarışıp ,.e ince gUzelliği ... 
Arkadaşlarilc ne kadar meşgul o-
lurdu; hayatı. zarafeti, hareketi ne 
kadiır sev6rdl.. Bazı !<~erit ona darı
lırken. gUlerek: "Rica edortm benim 
bu zevkınıe lrnrışmayın,. derdi. O da 
lıUtUn bunları memnuniyetle kabul 
ederdi .' Onu çok sever, ona presUş e
llerdi. Ru genç kadına kendini bıra
kır, en sevmediği yerlere gider, o
nun istediği her şe)·I ·yeline getirir
di. En ufak bir itiraza karşı Feride, 
kıymettar Y.UzUklcrJe sUslenen clllo 
Ferldin a~ıını kapatırdı . Biraz frJ 

kan dumanlarla daima sis içinde. 
dir. Fakat asrl koca binalar, geniş bal
konlar hep biribirinin aynidir. 

Asri şehirlerin en büyüğü, ve kon. 
forlusu hiç ı;ıUphesiz (Nevyork) tur. 
Bu şehrin ekseri binalan ~elikten, 

betondan ve camdandır. 
Meşhur mimar Lö Kurbuziyenin ha· 

zırladığı proje, eğer tatbik sahasına 

çıkarsa dünya mimarisini alt üst ede
cektir. Mimar diyor ki: 
''- Vaktiyle kifüelcr benıbetıcızdı. 

Ortaçağdla her yerde, her ncui bina 
yapmak ôdct hül.."1nihule1Jdi. Biitiht Av
rupa devletleri 7.ifue, şato, .'faray ya. 
pıyordu. ·Şehirler, yollar i~ olııntt
'l/Ordu. 

Bııgihı kili.<ıeler .<tim.<r iya1ıtrr. Pakat 
yepyeni bir medeıılyet ha..Jlıyor. Devir 
de{ii.7ti. Bence, A merik.rı (.<rcmo delen) 
Zeri pek 1:ü(iikfür. Rımları, dahn yUk.. 
ıJek tıe tamamivle camdan yapmak ld
zmıdır. Tabii, etrafları nsma bahre • 
lcrl.e rcnıril-0rl'/dir. nairolcre ~m'i ha
va Perilmr1i, hrr taraftan giinr..'! gir. 
melidir. Saufitıeye git meye '11e lii:um 
'l'<ır1 ~a11fiyc bint.ının etrafında oldltk
tcııı 'tOnra ... 1/cma almak istediniz mi, 
Yttı asma bahr.eue.1 ycıh.ııt dtı en fist 
kntcı ("11.·arStnız.,. 

Camdan c\•ler Parfste de yapılmava 
başlanmıştır. Amerikalılar, şimdi de 
bu blnalann, S('S aksetmlyeceği için, } 
~ok rağbet göreceğini söylüyorlar. 

faltat çok beyaz bir el .. Nermi
nlnldlcrln nazik biçimi onda yoktu. 
Ji'erit birçok defa bu elleri seyre da
lardı. 

B i r d o n ü r p e r dl neden 
hep onu dtiı;;i.ınüyorum. FerJdenin 
hatrralarlle yaşamağa geldiğim şu 
birkaç gün lçlndE> gene beni rahn't 
bırakmıyor!,, 

Kallcarnlc kurşuni ve mavi döşe
meli büyük salona geçti . Burası bir
az knrunhktı. Rastgeldlği bir koltu~ 
ğa kendini atarak başını penbe gül
lerle süslenen ipek yastığa dayaclr. 
Ferldcnin sarı saçlarının kokusunu 
bir daha duymak istiyordu. 

-ıo-

Nermin kocasının uzak kalışından 
ne kadar çok sıkılmış. gUnler ona 
ne kadar uzun gelmişti! Paşaya dıt 
söylediği gibi. kendisini mal;li'tp e
den bir rakibe tarafından ihanet e
dilen bir kadın \·azlyetlnde kalmıştı. 

F crldln Mısıra seyahati, bilhassa 
eski hatıralarını düşünmek orada te
sndUf ettiği, evlendiği ve kaybcttl$l 
Ferfdcylo halen beraber ya~amak i-
çin cleğll miydi? · 

Ve döndüğü zaman da Nermhıden 
gene uzak kalacaktı. 

Nermin FerJdl heyecanla bekHyor 
du. Nihayet bir akşam Uzorl geldi"' 
Daha zayıflamış, güzleri daha derin-
leşmişti. Gene her zamanki gibi kar
şısındaki kadının se,·lndlğlnln farkı 

na bile varmıyordu . Zaten MıEırda 
kaldı/;1 zaman bile karısına ve baba 
sına karşı pek alA.kalı bir vaziyet 
göstermemişti. Onlar da. l'\UşUncele

rlnde yanılmadıklarını, Feridln 
hazin, manasız nazarlarından anla-
m ı t 1 a r d L F e r l t Ml8lrdall 
çok acı hatıralar, canlan-
mış UzUntUler gcttrmiştl . Nermin ka 
tnpedcrlne: "artık bir şey Umit etmi
yorum,, demişti. Ve sözleri çok :ııamf 
miydi. Fakat gene içinde ufak bir 
tlmft vardı. 

Bu defakl avdetinden sonra büs
bütün ümidini kesti. Ferid in· lAhayt
llğl malümdo. Nermlnln her arzusu
nu yerine getiriyor, sıhbatUe meşgul 
oluyordu; fakat eskisinden dalıa 

fazla ondan uzak kalmak istiyordu. 
Artık şimdi o cskl gilnlcr gtbi kUçUk 
salonda kitap okunınmak !çfn türlü 
scbeblcr bulup çıkarıyordu. Haftada 
iki üç gUnUnü lzmitte geçiriyordu. 
Evde buluıııluzu zaman da, Nermin. 
onun ltendislnclen uzaklaştığını gö
lilyor, bu hareketini bclll etmemek 
için ~nrfcttlğl gayretlerin farkına, 
varıyordu. E,·et o al(lanmıyordu ! 
Feua bir tesir yaptığını biliyordu~ 
Artık bu lAkaydl de~ildi 

Bütun elemini gtzıtyerek, Feride 
karşı soğuk durarak onu mümkün 
oldu~u kadar müsterih etmek isti -
yordu. 

Haziran nihayeti idi. Her tarafta 
güller açıyor, sUzel kokuları akşa

mın ılık havasına karışıyordu. 

Se\·jm çiçekler arasında dolaşı
yor, hazan gUJlerln altına yatıyordu. 
Gittikçe zayıflıyordu. Belkls hanı
mın bir hemşiresi de ayni yaşta iken 
ölmUr;;tU. So\"lm bu teyzesine çok 
benzordl. Annesi onu çok merak e
diyor. bUtün doktorlara gösteriyor
du . 

Nermin her sabah arabayr gönde
rcr<'k kardeşini köşke getirtiyordu. 
Sevim çiçeklere Aşıktı. BUtün vakti .. 
nl onların nrasında geçtr..mek isti
yordu. Bahçede oturarak şeffaf ,·e 
sarı bir renk alan ince cllerlle dan
tel örerdi. Nermin de yanına otura
rak esvabının işlemelerini yapardı. 
Bnzan Ferit iki kardeşin yanına ge
Hr. Se\•imln tştlhas1zlığına itiraz e
der. sonra ~ay içmek için tarasaya. 
çıkardı. Çok kereler samimi dost-
ları hulunurdu. Hatice .MUn~vver
hanım, Şadi Namık ve karısı mUtc
kait miralay Kerim çok iyi bir kadın 
olan Hı>mdune ve kendilerine koca 
aranU\l•ln meşgul kızı Sabiha ile 
diğer ciddi ve malumatlı kızı Mual
lfl. 

Nermin fcvkaltı.de bir ev kadını ol 
muştll. Kendini çok şen gösteriyor
du . Kalnpcderlndcn başka kimse 
onun hayatındaki acıları hluetml
yordu. Kim dUşilneblllrdl ki bu ka
dar gUzel, ytıksek blr kadına kal'fı 
HlkmC't pn§a zade Ferit 14kayt kaJa, 
bilsin? 

( Demmt vor) 
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m U•• za keres ı• telgraftBr Burgos 23 (A.A.) - Franko kuv- kuvvetler, 3000 esir altru1 oıiutl• 

Londra, 23 (Hususi) - Dün Avam 
kamarasında harici siyaset meselesi 
görüşülmüştür. İlk sözü i~çi mebuslar. 
dan Green Vood almıetır. Hükumet a
leyhinde bir takbih takriri veren meb
us söyle demiştir: 

··- lşçi partisi bu takriri vermezse 1 
vazifesini yapmamış olacaktır. Dün 1 
b:ış,·ekil Çcmberlaynı dinlerken 938 1 
senesinde lngifü. başvekilinin ağzın • \ 
dan nasıl olup da böyle sözler çıktığı. , 
na ha)Tet ettim, dehşet içinde kaldım. 
B:ış,·ekilin metodu, bizi harbe sürük- j 
ler. Başvekil Milletler Cemiyetinden 
ve kollektif emniyetten hiç bahsetme. 
di. Eden bir iman müdafii idi. Çember· 
layn ise kör bir iman taraftarıdır. t. 
tnlyaya istikkrazda bulunulmamalı • 
drr. Böyle bir para biltün demokrat 
milletlere karşı silahlanma ielerine 

1 

sarfolunacaktır. , • 
İşçi mebusun sözlerinden sonra baş. 

vekil, i~çi mebusların aleyhteki teza
hürleri arasında kürsüye çıkarak şu 
cevabı vermiştir: 

''- Bana karııı yapılan mUteaddirl 
tenkidler, Edenin nutku Uzerine hak. 
sız bazı düşUncelere istinat etmekte 
<lir. Aramızda suitefehhiim bulunması 
nt istemem. Burada, Edenin huzurun 
da ~unu söylemek arzusundavım: E 
denin, enternasyonal hU~nilniyet me • 
se!esinin ltalya veva Almanya ne gö 
rUşmeleri üzerine bir ambargo konul. 
ması demek nldu~u herhan~i bir za. 
man bana. söylemiş bulunduğunu hatır 
lamıyorum. 

Rollclttir emntyet hak1cmdaki fikri 
mi de tasrih etmek isterim: 

Bu mllteaddid devletlerin, tecavtı • 
zlin önüne germek ve e~0r tecavÜ7 
baıılndı 1sa mütecavizi tE'dip eylemek f. 
çin kollektif hnrcketler yapmalan sis. 
tcmidir. Burada. mmetıer cemiyetinh• 
bıı~ihıkll te!)kilatı ile, böyle bir kol -
lcl: tf emniyet verebi1mekte olduğunıı 
inıı.,.,n kimse var mıdır? 
~nz1 ·ercfore ~iri~menin bi-ı:im fçfl" 

bir hlr~let teşkil eyledi~i hakkmdak: 
ve c1 il: tntörlere fedakarlıklar yapmak 
ta oldu~'Uml?z hakkındaki sözlere ge 
lince, bu gibi alaylar ve safsatalar be. 
ni kat'iyyen heyecana sevketmemekte 
dir. Bunlar, yalnız bir ,eyi bildiri • 
yor: o da, bu gibi sözleri eövliyenle 
rin bu memlelq?tin bUyUklliğünü tak 
dir etmedikleridir. İngiltere. milyon · 
lnrca ins:ınann hürmet ettiltlerindel'.' 
drıl"VI, bize ka~ı yüzlerini çevirmiş hl' 
lund11kları bir memlekettir. 

Milletler cemiyeti, herhangi bir 
kimseye kollektif btr emniyet vere -
cck mahiyette değildir. KUçük, zayıf 
milletlerin bir tecavüze karşı siyanet 
edilece!derini düşünerek bizzat ken • 
dimizi ve ayni zamanda bu küçUk ve 
z:ıyıf milletleri hayal inklsarma u~
ratmıyalım. Zira bfliyoruz ki, böyle 
bir şey milletler cemiyetinden bekle
nemez. Ben, MilJetler cemi yetinde ka
l:ıca~ım. Zira, bu müt'ssese yeniden 
tanzim edilecektir ve bu mUesst"eenfn 
yapacağl mühim ve kıymetli mesaisi 
vardır. Fakat ben, azalan teker teker 
zecri tedbirleri koydurmak ealahtyetL 
ni haiz olduğu müddetC'e, milletler ce
miyetinin fvi bir i3 yapacağına kani 
de~ilim. Mi1Ietler cemiyeti statülerin. 
deki hiçbir maddeyi, hatt! 16 mcı 

maddeyi dahi kaldınmyaca~m. Zi • 
ra milletler cemiyetinin, bidayette ia-, . 
tihdaf edilen ga e ve vazüelerini hak
kile yapabilece!!i bir hale geleceğin • 
de!l ümitvar bulunuyc;"Um. 

Fakat bugün eurasını iyice aklımı
za koyalım ki. milletler cem1yetl, bu. 
gün bunları va-nar'.lk vazlvette değil -
rlir, ve hiç kimse de bunları kendisin 
den bekliyemez. Hfüa milletler cemi 
yeti a1.ası bulunan milletlere, göze aL 
mayn haz1r olmadıkları tehlikeler kin 
taahhütler tahmil olunmamalıdır. Di -
ğer taraftan, b:ışka milletler de bida. 
yette ümid edilen bu emniyeti millet
ler cemiyetinden beklememelidir. 

Öyle zannediyorum ki, el ele tutun
mak, hakikati arka çevirmek ve hiç
bir fiili harekette bulunmıyarak nu • 
tuklar söylemekt~n ibaret olan işc;i 

partisinin siyaseti, eğer takip edilir • 
!e, blzt harbe sürükliyebilecek bir 1'1. 
ynsettlr. Eğer b:r harekette bulunmaz 
mı.k, bu teci harb meeelesintn karaısın
<.ln kendimizi göreceğimizi düşünen ve 
bir harekette bulunu,sak bunun önü-

- . 

ne geçebileceğimizi tahmin eyliyen bir 
adam. üzerine büyUk bir mes'uliyet al
mış bulunmaktadır. Eğen ben, bugün 
yaptığım gibi bir hareket yapmazsam 
vazifemizi icra etmemiş olurum., • 
Çurçil klirsil· e 

Chambcrlaindan sonra söz alan 
Çurçil. İtalyanın karşılaştığı büyük 
(:üçlükleri anlatarak demiştir ki: 

·•- Güzel bir cephe arkasında, Mu. 
solininin çok güç ve fena bir vaziyette 
olduğu muhn1tkaktır ve her §ey bunu 
göstermektedir. 

Birçok defa. tabit usulTerin, tabii 
seyirlerini takip etmelerine müsaade 
etmek ve cinayet'er ile dclililrlerin <'e
zalarım görmelerini bırakmak, haki _ 
mane bir hareket tarzıdır. İtalyanın 
dahili vaziyeti, İtalyan diktatörüne 
mnhakkak ~ok enditeler vermektedir. 

ftalva diktıtörUne bıı.,.lln. htriri bir 
rr.uvaff akı yet l~zımdır Ye bundan do
layıdır ki, Grandinin ln~iltere ile g-ö
rüşmeleri teşci etmek için talimat al
mış bulunması kolavca anla'=ılır. 

Fakat neden, biz, ltalvan diktatörlJ. 
nnü yardımına kolavlıkla koşalım. Bu
nu anlamak pek o kadar kolav değil. 
dir. Bu vaziyet övle bir vaziyettir ki, 
zamana da kendi rolünü oynaması i
çin ver bırakmalıyız. 

Çurçil bundan sonra Fdenin istifa· 
sı meselesine geçmiş ve d('miştir ki: 

''Ben, F..denin <:ok do<!ru hareket et· 
miş o1duf!una mı tlak surette kaniim. 
fyl ve kötil. hadiue!erin mes'uliveti, 
bittabi kendi hukuki ccrcevesi dahilin 
de h:ı.reket eden başvekile ait olacak. 
tır. 

Bu son hafta, diktatörlerin ~imdiye 
kadar görmedikleri iyi bir hafta ol • 
n.uştur. Alman diktatörU, elini bütün 
ağırlığıyla memle'!:etin li~erine bn!'mış 
tır. KüçUk fakat t:ıriht 1tn1yan dikta.. 
törü i!!e, Edene ka~ı olan fntikam 
hislerini tatmin e::1ebilmiştir. Musolint 
bu i!'te kazanmı§tır. 

Edenin !stlf aınnm verecc.ı;.ı ..-eni~ ne· 
tlceler, cok ~ayanı tee~suf olacaktır. 

FAenin hariciye nazrrh;n devresi, yal· 
mz çok yüksek bir devre olarak k::ıl· 

mamı13, fakat avni zamanda unutul • 
maz bir devre olmuştur ..• 
L' ovd Georues l<ih siirle 

Çurçilden sonra Lloyd Georges söz 
alm1~ ve demiı;tir ki: 

Eden ve Cranbonıe ald1klan kahra
manca karardan dolayı tebrike şayan. 
dırlar. 

Edenin istifa etmiş olmakla beraber 
mes'uliyeti niha:"ı'et bulmu~ değildir. 

Zira, kendilerini idare etmekte ve ken
dilerine ilham vermekte devam eyle· 
mesi i~in, tngiltcrede bütUn partilere 
mensun milyonlarca insan vardır. 

Hükf'tmet yeni bfr siva.0 et votuna 
girmi!'tlr. Demokrat IT'"m'eketler. <'e· 
Hretini kaybetmJş, telac:ı ve heveran 
içinde kalmış bir va~ivcttc, bu istifa. 
dan dolavt mUtee~!l!irdirler .• 

J~toyd Georges. bundan sonra Gran
dinin notası hakkında da şöyle demiş. 
tir: 
•- Te!P.f'on !'azar ı-ebaht geJmfqtfr 

ve o ~n öü1eden sonra kab;ne tonlan
mt~trr. Halbuki bu telgraf bu toplan
tıda mevzııbahs edilmemiFtir. 

Çemberlavn ~11 cevabı verrrıi~tir: 
- Gnındi, tel"Tafın mealini b:ına 

pazar sab!lh1 bildirdi, ben de kabine
ye bildirdim. 

B:ı~ekilin bu sözleri fü·erine Eden 
ayağa kalkarak dcmiutir ki: 

- istifa etti;;im dakiknva kadar 
böyle bir te1<?t"aftan b!!.na balısedilme. 
dl. ttalvan hl\kltmetinden haricive nR· 
Zlrı sıfath•le hi,.hir resmt malftmat al. 
JT'~d·m. An<'ak r.emberlavn meT'r"''l\t 
söv!e!'t"eA,.n böyle bir malCımat aldığı
nı ~ÖVTPdf. 

Llo,•d Geor"'e!: 
- B~n ~imdiye kadar P.mrUrrııfo 1>öv 

le bir h:ıre1tet tam görmedim. Bu ka
dnr mühim bir vpqika geHvor d<t, me
sele Uzer:ind~~d dit~Uncesi kendisini is.. 
tifava götürecek ka~ıır kuvvetli olan 
ha,.icive l"..azrnna verilmivor. 

Çemberlavn - Llovd r..eornecı borh'l1 
utan1lmasr l~vm.,.e'en b!r hareket mi 
yantr~rmt söv1emek f<:!tlvor! 

J .. tovd George!ll - Evet.. 
Cerbcr!avn <h!ddetle) - Bu, benim 

şahst haysiyetim ve namusuma karşı 
bir tecavil.z ve ithamdır. Pazar sabahı 

Anknrn, 22 (A.A.) - Halkevlerinin ollın vct:eri, Tcrueli tamroıile işgal et:ıiı· Teruelin zaptından sonra ı:mdi b&I 
rı yıldününıü dolnyısile bütün halkcvleri· ler ve hirrok esir almı•laroır, bUlU 

• :ıı :ıı rin bet 'k.ilometre cenubunda 
nın sarsılııınz b:ı::!lılığını ,.c gönülclen say- Barsclona 23 (A.A.) _ Cumburi- dit e 
~:ısını yüce ~efe ~unan tclsı afla Atatürkiın makta ve Valansiya yolunu tcb 
llılfelliği ce,·abı aynen neşredi)·oruz: yetçilerin kumanda heyeti, Frankistle- mektedirler. / 

Kumul ..ııatıirk r:n çemberini yarmağa muvaffak ol- Almanya da rs:umyadn!d 
Cuml111rba1/.:anı muı olduğundan ricat muntazam ol -

tSTA:\nurJ muştur. Gönlll üleı ini ~ekecek . ·~ 
Yıırattı~ınız büyük idealler içinde çııh· Lon:lra 23 (A.A.) - öğrenıtd:ı;• 

.şrcr:ık gösterdi~iniz yüksek hedde biran Dü;manın Y•?mı§ oldufu hücumla- göre Alman maslahatgilzan S. V 
evvel varmak istiyen halkevleri bugün al- rın §!ddctine rağmen h::kumetçiler, m·a, İngilterenin tspanyadal;i göl1 
tıncı yıhlönümünü tez:ılıüralla kull:ıılılar. topraklımnı adım adım mi:dafaa etmİ§ lü'erin çekilmesi ha!~kında yapınıt 
llu güzel vesile ile de büyük şeflerine inun ler ve kuvvei külHyelerinin Teruelin ı 

b ~ı ı ki b' d ı dui!:u teklifleri Almanyanın k.ab&I ve aıs ı ı · arım ır ıı ıa t'O}kunluklarla birkaç kilometre cenubunc!a kain Pu- - b 
tekrarladılar. Halkevlerimizin bu candan • miş oı:3uğunu Hariciye nezaretine 
bağlılıklarım arzederken yüce lazimleri- erto Esc:andcn mevziinde tahassun et- dirmiştir. Bu teklifleri, B. Grandi e 
min kalıulünü rica ederim. mesini temine muvaffak olmu\lardır. velki gün kabul etmi§ ıdi. 

Dulıillue l't/.:lll Concud 23 (A.A.) - Teruel civa-
C. 11. p. Gtrıtl Stkretui rmd:., her iki tarafın topçu, piyade, sü- Frıml O ile Avusturya 

Şükrü Ka11a • da ki ı es mi müuas~bet ~likri1 Kaua varı ve tayyarelerinden mürekkep bil- ,,, 
v ·• k ı · d Viyana 23 (A.A.) - Hükıı Dalılliut: Vekili ve tun uvvet erı arasın a yapılan muha 

C. 11. P. Genel se/.:rcterl rebe şiddetli olmuş ve Frankistlere na- Barsclona, Madrit ve V":ansiya 
AXKARA zaran çumhuriyetçiler 25 bilıder. fazla Avusturya konsolosluklarının kapa 

C. Kiiltür snhasın<lnkl fnkiş:ıfımmln zaviat vermişlerdir. masını emretmiştir. Avusturya bı:P 
miihim bir vazife gören lıalkevl~rinin yıl- S 
dönümü münasebetiyle gönderdiltiniı CO[) es·r almı~'nr böyle yalnız Franko tspanyasile re 
telgraftan çok müte:1:ıssls oldum. Teşekkfir 5-,'amanka 23 (A.A.) Frankfot münasebetlerde bulunacaktır. 
eder ve h:ılkevlerine şuurlu ,.e nurlu talış 
rnalarında bnşerılar diforim. 

K. ATATL'UK 

Grandiyi tanıyan bir dostum meseleyi 
bana anlattı. Ben de kabineye bildir
dim. 

Eu sözler Uzerine birc;ok mebus1ar 
Lloyd Georges'a sürekli bir surette ba. 
ğırnuşlardır: 

- Sözlerini geri al! 
Lloyd Georges - Almıyorum. Ve

sika hariciye nazırına gösterilmemiş
tir. 
B~kil tekrar söz alarak vaziyeti 

anlatmış, Lloyd Georges'a sözlerini 
~eri alması söylenmiş, Lloyd Georges 
tekrar şöyle demiştir: 

- Hayır, 8Öz1erimi geri almıyaca
ğım. Zira İtalyan hükumetinin siyase. 
tini gösteren vesika hariciye naztnnın 
istifası saatine kadar saklanmıştır. 

Zira, başvekil haricive nazırından 
kurtulmak istiyordu. Diktatörlerin f n
giltere hariciye naZ!l'lm koğmava az • 
metmiş bulunduklan muhakkaktı. 

ÇUnkil F.clen, İngiliz hUlt6metl i~lnde 
bunlara kal'§l koyabilecek yeg~ne a • 
damdı. 

Nihayet hUkfımet namına söz alan 
ziraat nazırı Morrison V. S. beyanatta 
bulunmuş ve İngiliz hük\imetınin siya
setinin bir silahlanma ve ayni zaman
da bir uzla~ma siyaseti olduğunu tas.. 
rih eylemiştir. 

Avam kamarası bunun tlzerine işçi 
partisinin takbih kararı Uzerinde re
yini v~rmiş ve bu takriri 168 reye 
karşı 330 reyle reddeylemiı;ıtir. 

Rey neticesinin ilanını miitcatdp, 
meclis toplantı~ını tatil etmiştir. 
Roma e'c;isi Londı aya ~a~ırıld ı 

Londra, 22 (A. A.) - İngilterenin 
Roma büyük elcisi Lord Perth, İtalya 
ile resmi mfür.akerelerin a-:ılması hu. 
susun.da başvekilden talimat almak U
r.ere Londrava hareket etmek üzeredir. 

Müzakerelere bu hafta sonunda res. 
men ba.c:lamlmasının mümkUn olacağı 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
EdPn, Krıtht m:thrll VPrrli 

Londra, 22 (A. A.) - Kral, kendi. 
sine mühürleri teslim eyliyen Edeni 
kabul etmiş ve yanm saat yanında a
lıkoymuştur. 

Hatifaks '" h1şmcfa 
Londra, 22 (A. A.) .:ı.- Resmen bil-

dirildi3ine göre, başvekil Çemberlayn 
hariciye nezaret!.nl kabul etmesini 
Lord Halifaks'dan rica etmi~tir. 

Londra, 22 (A. A.) - Muvakkat bir 
zaman için hariciye nez:ıretini idare 
etmeye baı:hyan Lord Halifaks, bu~i.in 
ilk ziyaretçi olarak Fransa büyük el
çisi Corbini kabul etmiştir. 
Miiz,.kerA ha4'hvor 

J.onrtra, 23 (A.A.) - Oıtrenllcliiifnf' 1ıö
re İngiliz - ftol~·an mü;ı:nkerclerinin iinü· 
müıcleki hafta nihnyeliıııle Romnıl:ı C:inno 
ile Perth :ırasında başlıyacağı söylenmek
tedir. 

Perthin ynnn J.onclrnya 1ıelm.-~I hekle
nilmektedir. Kendisi başvekilılen tnliınnt 

nlmnk ve hııridye ncı:ıreti <'rkiını ile ı;:ö

rüşmclcrıte hulunmak için l>irkac gün Lon 
<lrnda knl:ıc:ıktır. 
Eden iz•that VPrece'c 

Lon<lra, 23 ( A.A.) - Onrenfl<Jl~ine gll
rc? Eden, cumn n':şıımı nıüntehiplerin hu
ınrundn hir nutuk söyliyet'ek ve kendi<ıini 
f~tiraya ııevkeclen e!'ihnb n a\•amili izah 
ve teşrih ecfe<'eklir. Eden ııılıhl sehebler
d<!n dolııyı istifa etmiş olmndıi!ını ,-e isti
fasının şimdiki siyasette tôli derecede e
hemmiyeti haiz bir mesele ocldedilemiyc
ceilinl beyan edecektir. 

Fransız 
Başve~~ili 

Cumartesi günil Fransız bnicl 
siyHselini anlutaca!c 

l\11hl l\lüdafoa lş!crl 
yoluna konmaya 

çalışılıyor 
Paris 22 (Hususi) - N:ızırJur meclisi 

busun reisicumhur J.ebrunun riyaı;elın· 
de toplanarak harici \'e milli ıııiilluruu iş· 
Jerile meşgul olmuştur. Toplantıda h:ırıcı
ye n:ızırı Velbos sou lılıdiselcr hakkında 

izahat \'ermiştir. 
l\lcclislc, nıılll müdafaa nazırı Daladier' 

nin teklifi üzerine milli müdafaa için rev· 
kalıidc tahııisal verilmesi hususundaki pro
je tasvip edilmiş, maliye nazırı Marchan· 
deau, milll müdafaa için müstakil bir 
sandık teşkilini mutazamının bir kunun 
projesi tekllr eylemiştir. 1'o:ft ip olunun 
bu projc?ye vücuda getiriUcek olan bu 
sandık, 1·3 938 tarihinden itibnren bütün 
milli müdafaa masraflarına bakacokıır. 

Mulıtariı·eti haiz amorlısman ~ndıAınıa 
prensiplerine göre ihdas edilecek olan l>u 
sandık bir mart 1938 tarihinden ltllı:ıren 
milli müdafaa masarifini t<!ruine memur 
olacaktır. 

Hııva nrızırı da muhtelif kararnameler 
imza ettirmiştir. liu kararnrıınelerdcn bir 
tanesi, hava ordu~u tıenel kurmay rebli· 
Aine general \'uilleminin tayini, diı1er biri 
de hava orılusu teknik stnel müfeltişlijl 
teşkiliılı hakkındadır. 

Başvekil Şolrın, mebman mediı;f ltorl· 
dorlarıncla, lınricl ı;lynsct üzerindeki mü
!nkereleri meclisin cuma ve cumartesi 
günleri ruznnme~ine koyacnğını ve? cu
mıırle~i l{Ünü akşamı hnrid siynı1et hak
kında bir nutuk söyliyeceğinl bildirmiş· 

tir. 

Çin - Japon 
harbi 

Mercan c:n3ys 
_.. Uaştaı aıı ı ııı 

m,, knvgncıları güç hnlle ayırmıştır· 
Arir Hn~anın bu müdahalesine ren• 

de kızmış: 
- Alı1kadar olmndıı?ın işe ne karışı) 

~un be?! Yoksa sen<.le nıi beltı arı).o~• 
demiştir. Arif bu ~özlerle de hiclıletın 
nemeınlş, IJ:ısann hayli küfretmiş, soll 
da de şöyle demiştir: 

- Den sona ne mal ohltıAunu ı&st 
rlm .. 

Arif bu sözlerden sonra soka/fa cılı 
H:ı">anın yolunu beklemiştir. \'arı111 el 
sonra da Hasan M~rcon yokuşunun 
yol altımdan geçerken Arir knlobnJık 1 

sında arkasından yetişmiş, ik.i el aıet 
kaçmıştır. 

Konlar itinde yere yıkılan ffa5' 11• 
yozinin fırını önüne kadar sürfinınOff 
ka yerine koşan z:ıbıta memurları 
fıııdnn bir oıomobllle Cerrnhpaşa h•511 

sine kaldırılmışsa da yolda gld.,rke" 
müştfir. Katil iki saat sonra yaknlanfl\1 

Çocuk katitl t~vkif edildi 
tlvey çocuklarını döf;ü~. yüzleriDİ 

'e tuta!) ve ar)·on yullunın esrarkeS 
iımııode birisinin )·akıılaodıQ.nı •• b 
ait amlumatJ diio bülüo tatsilltile yaıı: 
tık. 

Tahkikofa eJ koyan mnddelumurnl 
avinlerinden Necati dün saat on Y. 
doilru işini bitirmiş, maznunu adi• 
ıönderrnlştir. Salih bir mıiddet son~ 
rinci sulh ceza mahkemesine çıkarı 
tır. 

Reis evrakı okuduktan sonra Salill' 
diyec4inl sormuştur. Salih ıayel 
bir hıılıle şöyle cevap vermiştir: 

- Bana iftira ediyorlar. Hepsi 
bakın anlatayım: Simdi yoşadıll1~ lı 
yemin eski kocası kaçaktı imiş.. ~ 
nıp hapse atılmış. Ondan.biri dört, 
üç yaşında iki çocuıtu olmuş. Ben ,., ıP 
le on hc!ş silndenberi beraber yat8 
bn-;ladım. JI• 

Çoeuklnrıtı>n Nejat geceleri çok • 0 
Rir gece arkasına merhem sürdillll 
dar .• 

- Merhem de!til, esrar lçfrrnlş~lıt• 
ra da pişman olup küçüğünü ııust _... il:ı')tıırnfı 1 ln<'l•fe 

rli~müş ve kendisine, Almanyayı Man- sun. Biiyiiğii ölnıü~? 1 ef'l'I· 
- Yııl:ın! Ben z:ııen ;esra~ çrn aır 

çukouyu tanımağa sevketmiş olan ae- defa çektıın. Bil:rük bnbaın dolldil- "' 
bebin ne olduğunu bildirmİ§tir. ha aEıımna ko~·mnılım. ' 

Sefir, resmi Çin mah:-:il:nin ho~nut - Necatinin bnşını ateşe tuıınuŞ, 
suzluğundan bahsetmiş ve ~olşevikle- de ynrnl:ır açmışsın, O r-
rin tesiri altında olduğu iddia edilen - Hayır. Ben yara nçmadın'I· fçlll 

eskiden vardı. Geçenlerde açmış, ıel 
Çin hakkındaki it4ıamlan rooc!eylcmiş- irini boşaltmıştık. Dir S-'Ce eve 
tir. Cevat: 11~o 
lki tarnf arasında ~idtletli - Mn üşüyorum derli. o bıınD ••. 1 
b!r muhaı ebe di. zo,·oıtı şimdi ölmfiş. Her neY5nı ıı 

sın di)·e kucağıma alılırn. B•f~ ıA 
Hankcu 22 - Çin ajansı 22-2-938 rıa,.. · 

doğru tuttum. Bu sırada kayna dııh• •1 

tarihile bildiriyor: yı isteıli. \'erirken çocuk ateşe 1-rrı• 
Tsinpunun c:enup bölgesindeki Çin de <!l!ilnıişti. Yüzünü y:ıkınıŞ· 

k.ıtatı, şiddetli mukabil taarruzl:ırı sa- se:o;ini çıkarmndı. i ıe 
yesinde geçen hafta terk ettikleri Hu- - Nası) tıkarsın. Aıtıını el n 

ay nehrinin şimal kıyısına tekrar var- mışsın? ıeıırar' 
- Hnyır kapnmartm. Sonra ın•ıı 

mışlardır. Nehrin şimal sahilinde çıl:a- tulm:ık istedim. ıh ıh dedi. O sa 
rılan 10,000 Japon asker:nden üç bini ne h:ıktım ki ynnmış.. ııcedrıtfe 
ö'.müş ve geri k:.!anı cenuba doğru çc- JJ:ikim Reşit hu sor~ 11 \ beın'" 
kilmiştir. Bin::lcn fazla Japon askeri kir kararı vermi~, çocuk kail 

1 

Huayuanı terkctmiştir. Şimdi Japon- klfhancye l{Önderilmiştir. 

lar hü:umhrını batı cihetinde Hopci l:Uıl "ıtlzırl.if~de 
istikametinde şiddctlendiriyorlar. Ha • ~ caı:tdesiJ' 
len Hope1nin 60 mil doğusundaki Ta- Erenköyde Bostancı }>ef JJ• 
şuşiende mühim bir muharebe vuku ran Şibin~arabisarlı renÇ ı11oe:ıs Ş' 
bulma~tadır. Tsining, Çevsien ve Li- dün aktaın Bostancıda gaz ~~an111 

r.1.'1ı:?:hsiaticndcki Japon kuvvetleri mü- nın bahçesine girnıiJ, arı b're •"'
11 

~ b'rdcn ı 
him miktarda takviye almışlaroır. Bil- bal çalarken arılar • 

til:ı bu noktlarda ve Sinhsiang ile Ping nu ıarmııtır. :c fe .J 
f tclf1·:ı' fıl1" 

han civarlarında muharebe şiddetle de- H-ı3anın, her tam 1 ~ > tar' 
va:n etmektedir. b:ısla:nı•, sesine koş:!nı~: ...... ,ıtııs' ' 

~ :ıı te:..a•· 
Janonlar h r kn1e zn'lf PlflPr yakab.nmııtır. Hasan 

Tokyo 22 (A.A.) - Changtch'den mr~tır. 
Domei ajar.sına bildiriliyor: I _________ ıat 

J••?On kıtaatı San nehrin 1!5 kı1omet l YUZ ura••" 
re şimalinde kain Hovaiking kalesini l nır marttan flibııren yeni yi1J 
zaptctmi§lerdir, tedaville çıkarılacakW'.1t 



~~ ~'~~~i~ ~.~ ~.~~.ı,~ı~,~.~?k: ·b~-
•cssizl' ~ · d y ·ı · · · ' ~r ıgı var ı. eşı çını soba· nım başımdan d:•, inanılmıyacak kadar 
a!~ınja, uzun zamandır görme- fevkalade bir vak'a gcÇti.. Bunu hiç 

dut adaşım SuzanJa yanyana otu- ~imseye anlatmadım.. Daha doğrusu 
, Od k. Sobaya iyice doldurduğum düşünmek b:le istemiyorum .. 
,,.._ Unlar birden tutu~tu. Suzanın Sonra topl:ındı, o da benim gibi bağ-
"C b:'.i• 
lı. ~tım .• Arkadaşım: daş kuıı:lu .. Dalgın dalgın sobayı karış· 
.n~a::lım, - dedi. - Elektriği sön tırm ··~a başladı. Ben onu kendi haline rt IStiyorsun değil mi:' bırakmıştım. 

:ıı~ct, dedim, ve düğmeyi çevirdim. Anlıyordum ki. dı~arıdaki bu derin 
~~'anın ışığından kurtu:an c.danm sessizlik, dul/arlarında gölgeler titreşen 

1 ;a Yanan odunların kızıl akisleri loş oda, onu nihayet hikayesini söyle· 
::ı.ııa. ••• benıirkapağm oymaları ara· meğe me::bur edecektir. 
:c S!lziiJen ışıklar duvar:t!rda yüzü Düşüntlüğ~m oldu .. Ve. Su7an elin· 

t: eşyalann üstünde acayip şekil· deki maşa ile korları bakır mangala 
ıtre · 

1•• şıyordu. Ben, kııı geceleri e· taşrrkıon kısık hafif bir sesle anl<:ıtma· 
gı SÖnd·· "l .. b' •d - b 1 d uru muş ır o ada. odun· ga a~ a r . . 
ışı· 
gında oturmağa bu sekiileri 

1nı ğ . 
b e e bayılırım. 
iltıın .... 

~···-............................................... _ ...... . 
i Yazan: j 
J ...... ~~-~.~~ .. ~~.!:~~~.~~~.!~ .... .i 

li şişelerde renlr" renk sular. Duvarda 
kocaman bir saat .. Ve, ortada bir masa 
ve, bir sürü nikel ışıltısı.. Masaya yat
tım .. Kollanm, bacaklarım bağlandı. 

Karnım sanki m<.ı:ldallarla ~erildi. Kes
kin bir makasın atlas keserken çıkart
tığı sese l.icnzer bir hışırtı işitildi. "Kar
nımı açıyorlar .. , dedim. Barsaklanm çe
kiliyormuş gibi oldu. Avazım çıktığı~
dar bağırdım .. Hemen yüzüme kloro· 
torm maskesini geçirdiler. Birdenbire 
sonu gelmiyen bir uçurumde> yuvarla:ı
mağ3 başladrm .. Sonra, omuzlarımı sı

kan damdaracık bir dehlize girdim. Ne
fes alamadım .. Kurtulamadım.. Bu a
zar. ne krdar sürdü bilmem .. Kendime 
geHiğim zaman yatağımda idim. 

onundeki ayı poıtunun üs-
Ytr}e~ ... k S k .. . 
b' mış.ı .. ıca tuylenn üze. 

"- Geçen kış tam bu mevsimde ame· 
liyat olduğumu biliyorsun .. Beni sene· 
!erce mustarip eden rahatsızhktan an· 
cak bir ameliyatla kurtulac··zımr söylü· 
}'Orlardr. Bir kılinikte yatacak param ol· 
matlığı için, hastanelerden birine git· 
miştim. 

t yileşmem, epeyce uzun sürdü. tstt· 
rapiı günler geçti ve taburcu oldum. 
Ha-:taneden çıktığım gün, hava çok rü
tulıetli idi. Yağmurlar kanşık kar yağı· 
yor iu. Otomobilde gideceğim için ha· 
vay t ehemmiyet vermedik.. Fakat çok 
zay:f düşr:ıiiştüm. Rütubet beni müte· 
essi• etti. Eve geldikten iki gün sonra 
zatürreeye yakalandım ve, bu sefer ev
de yattım. 

Annem eve krıdar gitti, şimdi gelecek .. ler ölümle mücadele ettikten sonra, ha· 
yata avı:iet etmişim, iyile~tim. Fakat a· 
zoı~ım daha bitmemi§ti.. Karnımda o 
korkunç gecenin hatırası teşekkül et· 
meğe başlıyordu. Bereket versin, piç 
beni fazla üzmedi ve, teşekkülünü ta· 
mamlamadan günün birinde cehennem 
oldu, gitti .. 

.r.ızUk S .lyun yatmış çayın: krfl'ı§tr· 

Uzanın kcstanı; rengi sarlan ba-
~ . . 

~. evden bir yığın gibi ,.,öri:ı.üyor 
·n :ı k ... 
· r '\mı koltuğa dayayarok. gü· 
t bağ• 
~c b c;aş kurmuştum. ~•·ylarımızı 

~i -~şladık .. Uzun zamandır biribi· 
to:-medW · h ld ·· ı· k ti . ,ımız a e. soy ıyece 
l?ıız sank· b' . 'b· '<. 'J' ı ıtmış gı ı susuyor· 

Bir çok muayenelerden geçmem 
lar.ım geldiği için polikilinik günleri o
racta bulunuyordum. Polikilinik günü 
na'3ıl bir giindür sen bilmezsin .. Yarc.tı, 
urlu, ~aragözlüklü, kara kulaklı, sancı-

Bardağıma biraz, çay koy<Jr mısın, 

Handan .. 

Şişkin ve, çatlak dudaklarımı zorla 
kıprrdatLıra~: 

- Yanıyorum, pencereyi aç. ~ de
dim. 

Şeytan gözü gibi ışıldıyan bir çift 
göz bana doğru yaklaşıyordu: 

Suzan elimi tuttu: 

1akıabaklarına konup kalkan çay 
• arı

ı.. • ·uızın trkırtrsından b·ııttka bir 
'tllılrn· ·s 
% d 1Yor, odunlar bile çıtırdısız 
~ r ıı, 

«>~ •tiku· b 

lr. daha ne bileyim, dünyanın bütün 
d~rtlerini bir araya toplamı~ bir kori· 
dorun ağırlaşmış havası ve, loşluğu 

içinne doktoru beklemek çok zordur. 

Vücudum, sanki cehennem alevleri 
içinıleymiş gibi yanıyordu .Bazı geceler, 
iyi komşulanmız geliyor, annemi, biraz 
istirahat etmesi için yatağına gönderip 
beni bekliyorlardı. Artık gün, vakit, 
saat mefhumunu kaybctmi§tim .. Daimi 
bir kabus içinde sayıklıyordum, galiba .. 
Arada sırada gözlerimi açıyor, odada
kileri rily<> görür gibi seyrediyordum .. 

- Suzan, sen yanıyorsun amma, ben 
üşüyorum. Bak çenelerim biribirine 
çarpıyor. dedi- Ve soluyarak yüzüme 
eğildi. Çatlak dudaklı ağzıma, kudur
muş bir sırtlan gibi hücum etti. Bu bir 
öpüş değildi. Günlerce aç kalmıt yırtıcı 

bir hayvanın ete hücumuna benziyor
du. Dudakfarr kupkuru ağzımın içinde. 
yapışkan bir mahluk gibi ıdolaşıyordu. 

Gözlerim bir şey görmez oldu. Kar
nımdaki yara acıyor, nefes alamıyor

dum. Yorganımın bir tarafa atıldığım, 
aırtl~ının yatağımın içine girdiğini duy
dum ve bay:ldım .. 

- Söyle Handan • • aeaı. • ı:su aaam 
sırtlanın a:ı>kındaki insandıCl daha kor 
~unç, daha yırtıcı değil midir? • 

Duvardaki gölgeleri, üstümüze doğ· 
ru yürüyen sırtlan tekilli insanlar gor· 
düm .• Vücudum buz gibi .,Jdu. Yerim· 
den fırladım, elektriği açtım. Gölgeler 
kayboldu. Geniş bir nefes aldım. Suza
nın omuzlannı tuttum. 

~a •U ozmak için. IU ols•ın diye 

'"s 
oın ırtıanın aşkı.. isimli romanı O· 
Cdi~tı? Son ~ünlerde. sade ondan 

t~ ıyor. • dedim . 
~an 
listı~ çayı bitmişti.. Bardağını tep· 

B·ı•an ameliyatta bulunurlar, o va· 
kit bu intizar iki, üç saat sürer. Bu söz 
lerle seni sıkmayayım da, anlatacağım 
şeyleri nihayete kadar dinlemek için 
kuvvetin kalsın. Son muayeneden son· 
ra gün takarrur etti. 

Bir gece gözlcimi açtığım zaman, 
Raife teyzenin oğlu Hüseyin karyola
mın ayak ucunda gördüm. Raife teyze 
komşumuzdu ve annemin çok iyi bir ar· 
kadaşı idi. 

- Bütün bunları bir dahr. hatırlama· 
mağa çalış .. dedim. ide bne bırc:dcarak ,başını kaldırdı. 

~~lı: u ~zıllıkların arasından ba-
garip .. .. . .. 

Ok d gorunen bır tebessumle: 
( Uku!ll, • dedi. • İnanılmıyacak 
~' ll. • . . • . 

Suzan, gözlerini uzayıp kııM.uan alev· 
}evlere dikmiş, kendi kendine konu§Ur 
gibi söylliyo11:1u: 

''-Çok aydınlık, çok sıcak bir oda ... 
- Ne var, Hüseyin, - dedim. -
Titrek bir sesle: 

Şu perdeleri indir Handan, dışansı 
beni ~orkutuyor .• 

Başka bir şey konuşmadık.. Yatak· 
tanmıza çekildik. Ve, ikimiz de sabaha 
kadar uyumadık .. 

_ _ ue hıkayeler, benı aaıma Beyaz ımı.·k::li dcktorlar .. Garip ıekil· - s~ni beklemeğe geldik .• !dedi. - Annemin anlattığına göre. uzun gün· Lcnun KARh\.fANOCLU 

KAHRAMAN KT?: 
lo" .... 1 I . . ' ıçin ı<:u e en, gecenın al~~ .... ~.arı.ıh• 
tc ~c sivrildi. Sonra asma köprü de 
su~'1di ~e kapının korkunç ağzı, bu kü-

kafıleyi yuttu. 
011 d , 'k ş ~ıı ~ı a sonra ale, yer altındakı 

"iııtr_clerden birisine kapanmış ve Liı
~at kardinal dö Rişliyö tarafından 

ııı cd'l . • F k • llıe'lç .. ı mıştı. a at tam ızahat ver· 
~ıld tızcre ağzını açarken, sevinçten 

ırıını· 1 'bi - ld c <4 vuru muş gı yere yıgı ı 

;nc~k ertesi günü ayılabildi. 
11. , Y_nı zamanda Şaleyi muhakeme et
-<t< 1 • 
lıın ~ın hususi bir mahkeme korul~hı· 

il Öğrendi . 
l ~ont do" Şal • h k · 'k' .. tııır emn mu a emesı ı ı gun 
~~~·başladı. Ayni gün Nant şatosu 
llıcr::~de, bilahare anlatacağımız bir 
~tltd ırn ha~ladı. Betbaht Şale, takdis 
·~lt a?1'ı ve Org seslerini, belki de 
tıııu b.r ıcvinç, saadet ve zafer gürül-

§Cklinde duydu. 

Lll 

VERDORON ÇILCINLICI 

'cılıa§Piskopo L. · d- R' ı· ·· A s uı o ış ıyo, matma· 
~Olü %ais dö Lesper, Trankavel ve 
~ltııt:ı· :R.askas ve Korinyan her halde 
ttcc~· ltlaın.ı~lardır. Bunlann hepsi, 
t ı a1r k'" k" 

t ~ıı. O§ un:de geçirdiler ve sabah· 
~ · §afakı -zçuk a beraber yola koyulocak, 

lt0ti ltlcrhalelerle Parise döndfüer. 
llınu"Yan mütemadiyen bir şeyler 

~1~ Cd' Yordu; Raakas onu gözuciyle ta· 
~i..,_ 'Yordu. A . .. d' ba 
''ıtop • nnaıs mutema ıyen ş 

~c• 0•un •le }4 .. Yanında yol adı; Tranka· 
d.. Olus t ' b' 'b' 1 . ~r. 'tr e ın ır ennden ayrılma· 
• ·~c.... ~n\avel, bu seyahatin hiç 
'~ "1Csı.n· · 1t ha 1 ıstiyordu; Fakat ne kadar 
~,_ rcket d'l' s: la e ı ırse edilsin, hedefe var 

ıını.d :a.•· • 
'-ıi ~- 1

• ,,ıtekım bir rıkşam, saat 
c"" CZ-.. Nou - Dam kilisesinin 

'l'~ t6riindU •anlt · 
'1btdtt. avtt de mahzun bir halde dil-• 
'- Gcldiic 

· .Bana öyle geliyor ki. bu 

··-r:ıhat an::ak bir saat sürdü .. 
Zavallı eskrim üstadı cidden dertliy 

di. Filh~Jdka, artık ayrılacaklardı. An
nais, Anjuya döneceğini bildirmiıti. 

Ba§pİskoposa vermiş olduğu sözü tut
mağa karar verdiğinden artık Pariste 
yapılacak bir işi kalmamıştı. 

Ayrılacakl""ı esnada Lui dö Rişliyö 
şöyle dedi : 

- Mösyöler, biribirimizden, belki de 
her zaman için, ayrılma:dan evvel. son 
bir defa daha münasip bir yerde bulu
şup görüşmek fena olmaz.. Matmazel 
dö Lespar, önümüzdeki perşembe gü· 

nü, yemek vaktinde Kurfo sokağındaki 
ikametgahında vereceği ziyafette hazır 
bulunmak şerefini kendisine bahsedip 
ctmiyeceğinizi soruyor. 

O gün cumartesiydi. Trankavel, kafi 
ved:oa henüz be§ gün kaldığını heEap et 

ti ve içine biraz ümit girdi.. Molüs, 

gerek kendi hesabına, gerekse Tranka· 
vel namına bu nazikane daveti kabul 
etti . 

Annaisle b:ışpiskopos Parise girdiler. 
F...skrim üstadiyle Molüsde, hep Ra!kas 
la Korinyanın refakatinde. Monmartr 
kapısından şehre girdiler. 

Bunun üzerine Trankavel sordu: 
- Raskas. bizimle beraber geliyor 

musunuz?. 

Küçük Raskas son bir tereddütle 
sustu. Fak'ıt şimdi artık ne yapabilir -
di. Eğer kardinalla karşılaşırsa, mu
hakka ki. a"ılacaktı. Dehşet ve mt:te
madi firar dolu bir hayat sürecekti. tyi 
bir himayeye ihtiyaç hissediyoı:1du .. Ni
hayet: 

- Doğrusu. mösvöler. dedi, her ne 
C'llıırsa olsttn sizinle beraberim . 

Bunun üzerine Trankavel Korinyana 
da sordu: 

- Ya siz, muhterem rahio?. 
Sabık rahip başını salladı ve c~vap 

verdi: 
- Gideceğim yeri biliyorum. 
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O zaman ı:özlerinde kıvılcımlar parlı • 
yordu. 

Dudaklarında istihfaf ifade eden bir 
kıvrım beliriyordu. Sonra hiddetini ve 
kinini teskin ederek yastıkların üzeri
ne düşüyor ve gözlerinde baz:tn bir kaç 
acı göz yaşı beliriyordu. 

Çünlı;ü Nant'a doğru giden bu küçük 
kafile Gaston d'Anjunun nişanlısı mat
mazel dö Mor.pansyeye aitti 1 

iki kafile, yekdiğerini takiben, Tuar 
istikametine giden yola sapar<ık gözden 
kayboldular . 

Luvinyi, içinde, Annaisin istikbali oy· 
nanan bu faciadan hiç bir şey görmedi. 

Ertesi günü, yani kraldan biı gün 
l•)nra, böyle Nant'a geldi. Bojcnsiylc 
N:ı:ıt arasındaki yolu, istirahatler de da
hil olmak üzere, elli saatte kat'etmişti. 

Luvinyi, Nanttan bir fersah mesafede 
Scnt - Lüs k,öyü civarındaki bir hana 
inmişti. Orada, müthiş bir yorgunluk 
duymuş ve atından inmeğe mecbur ol
muştu. Kendisine verilen her şeyi, hiç 
nazlanmadra yeyip içti. 

Şöyle düşünüyordu : 

- Blılada bir şey yok .. Tursda hiç 
bir §ey yok .• Somurda bir §ey yok .. Ben 
atımı gayet iyi tanırım .. Binmiş oldu
ğum şu atla ona muhakkak yetişmem 

llizımdr. Nihayet benden bir saat evvel 
h :•:eket etmişti.. Ona ne diye yeti~e

medim?. 
Şalenin Nanta gideceğine, r.ekala 

Parise de gidebileceğini düşününce, 

dehşet içinde ürperdiğini hissetti, 
Uzaktan Luar nehrinin boz sularına 

b:ıktı. Güneş batıyordu ve etaraf mah
murlaşmağa başl<rnıştr . 

Luvinyi. uzun müddet, görmec!iği bu 
güzel şeylere baktı .. Gözleri ufuklara 
diltilmişti ve bu ufuklar •da kanlı rüyası· 

ıı görüyordu. Artık düşesi, düşünmiyor· 
du bile .. Fakat Şalenin meş'um hayali 
gözlerinin önünden ayrılmıyordu. 

• Tekrar <•yni dü§ünceli tavırla mınl-

dandı: 

- Ona niçin yetişmedim?. 
Yavaş yavaş, ufu\taki siyah bulutlar, 

renk renk çizgileri eritmeğe başladı .. 
Biraz sonra da artık altın tozlarla süsle

nen siyah çizgiden b:ıjka bir 'ey görün· 
me::li . 

Luvinyi ,elini alnına vurdu. Hümma 
içinde yanan kuru dudaklarına bir te· 

bessüm yayıldı. 
- Ne aptalmışım diye mırıldandı. 

Deli gibi koşmuşum 1 Şaleyi görme-
miş olmam gayet tabiidir. çün~ü BlUa· 
dro~ri o, cnümde değil arkamdadır! 

Onu gelip geçtim, tabii arkam:la kaldı. 
Şimdi geliyor.. Buradan geçecek. . 

Derin bir nefeı aldı ve iyice ferahla· 
dr. Çılgın ihtiraslarda iki nevi görü~ 

vardır; hümmalı ateşler içinde yanan 
zihin kuvvetlerini son hrddine ulaştı· 
rır, geçici ve kuvvetli hisler, geceyi 
aydınlatan fener ı~ıklarına benzer, akii 
ışıklar yaratır .. 

Belki Luvinyi. uzakta, geçmiş oldu
ğu yollarda Şaleyi görmüş. daha ıdoğru 
su hissetmişti! 

Bir sa:ıt geçti. Henüz karanlık değil
di. Birdenbire, yolun üzerinde, Luvinyi 
Şaleyi gördü. Sessizce gülmeğe başladı. 
Dudakları uzayarak di~lerini meydana 
sıkardı. 1 

Şale, hanın avlusunda ha.er olar:~ 
bulduğu Luvinyinin atı üzerindeydi ve 
ağır ağır ilerliyordu • 

Betbaht hayvan hakikaten berbat bir 
haldeydi ve güçlükle ilerliyordu, tüy
leri kuru terlerin tesiriyle diken <liken 
olmuştu. 

Luvinyi neş'eli tmrmı bozmadan mı
rıld:ındı: 

- A ! .. Bunlar da kim?. 
Bunlar, şüphesiz Şaleyle beraber se

yahat etmeğe karar veren üç asilzadey
di, her halde bu asilzadeler Şeverni şa· 
tosundanberi ona iltihak etmi~lerdi. 
On1ann atbn epeyce yorgun görünü· 
yorhrdı. Dört genç erkek ne§' eli bh 
halde konuşuyor ve Nant kapılarına 
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Suda balmaz sabun- ·ı------···· -----........ --.1 
lar; elekf ri k cereyanile 1 Pa~i:r~~i~~~ sı I' 

j neler görüiür ? · öten kuş ar ! ··---... ---·--·-..... -........ _ .. J 
Pari&t6 modcr:n ev e§yalarınm i c§

hir olunduğu bir sergi açılmı§tır. Pa... 
. ri.s Soir'tn bir muharriri, '!!leni evli bir 
çifti bir ırehbcr de'lô.letile dola:.,~ırma.k 
.,e konuşturm-ak su.retiyle bu sergiyi ~ 
o'J...-uyuculanna alaylı bir tarzd(J şöyle 
anlatıyor: 

Bar - Ne kalabalık 1 Koluma gir 
sevgilim. .. 

Bayan- Kaybolurum, diye mi kor
kuyorsun? .. 

Bay - Dikkat et, aspiratörler.in 
(havayı çekmeye mahsus alet) pek 
yanına yaklaşma. .. 

Rehber- Bir ~ehber ıister misiniz 
' bayım? •. 

Bay - Sergiyi gezmek jçin rehbere 
ltlzum var mı? 

Rehber - Hayır, bayım... Mecburi 
aeğil, arzu ederseniz. Vakit kaybet -
memek, her şeyi görmek, lher şey 'hak
kmda bir fikir cdin.me1ı: iç1n ... Buranın 
biricik rehberi benim. Yazın <Seyyah -
lar:la çalışmm. Kışın da burada... ıe 

~re. geçinme dünyası lbu .. On <dakika. 
aa s.i7.e ıbütUn sergiyi gezdiririm. Bu
nun için de çok bir şey verecek değil
siniz: beş frank! .. 

-PekAI8... .. 
,Rehber - Sofrada earab şişesi .a -

çarken, örtüye bir damla dökültir, ~~ 
ke olacak diye bayan kızar. Kmnca 
kavga çıkar. KaTga çıkınca dargınlık 
olur.. Dargınlık bazan pek vahim neti
celer doğurur, boşanmaya kadar va -
rır. BUtün bunlara sebcb de ufacık bir 
lekedir. Faknt r.rıl scbeb ihmaldir. E
ğer ihmal etmeyip de .küçük kauçuk 
sUpap alıp tirbuşonuo ucuna geçiril
miş olsaydı, ne earap damlar, ne leke 
olur, ne de kavg:ı, gürültü çıkardı, de. 
ğil mi bayım? .. 

Bay - Çok doğl'U ... 

Rehber - (Defterine ~e) kay
dettim, arzu ederseniz, çıkarken bir 
tane al 1IZ. SimCli dikkat azarmm şu 
(münebbihli iVe çaıgılı kahvaltı takı. 
mı) na çekerim. Bu filet sayesinde, 
(sade bir priz ıkilidir) sabahleyin kar
yola.nızm baş ucundaki kilçük masanm 
üstünde bir fincan sıcak ısütlü kahve 
ile 0 ki de küçük :francala bulabilirsi
niz. Bir başka filet da:ha var. Eğer -:;o
rulmak jstemezseniz bunu ta~iye ede. 
rim. Kahve süt ibrikleri başucunuzda 
asılıdır. Ağzınızı açarsanız -ya~ ya
vaş akar, 'francala da kendi 'kendine 
gelir ... 

Bay - Olur şey değil! .. 
Rehber - (dcfterlne i§aretle) kay. 

dettim. Qıkar'ken alırız. El yıkar, ban
yo yaparken,, sabunun elinfaden kayıp 
yere, veya SU!Y"UD içine düşüvermesi 

kndnr can sıkan bir lieY var mıdır2 

Hele banyonun iç.ine .dü§erse ••• A.rarıu
nız, bulamazsınız, su köpürdük~ kö
pürür. Halbuki {mantar sabun) böyle 
mi? Suyun UstUnae yilzer. vücuda .sür. 
m~dikGc köpi.innez. Beni dinler5eniz, 
bu suda batmaz sabunlardan bir düzü
ne a1ınız. .. 

Bayan - Aman, n~ güzel masa bu? 
Rehber - Aldamyoraunuz, bayan ... 

Biliniz bakalım, bu masa zannettiğiniz 
şey nedir? Sade bir mutfak ocağı ... 
Şık def;>il mi? .. 

Bay - Evet, fakat biz da.ha ı-ıade 
bir şey istiyorduk. 

Rehber - Hele şu çamaşır makine.. 
sine bir bakınız. harika_. O kadar 
mükemmel ki, çamaşırları hem temiz. 

ler, hem de kirletir!.. l 
Bayan - Acaip... · 
Rehber - Bu btr şey değil, dahaıı 

v::ır: işte kahve cekmek için kfu;ük bir 

(yel değirmeni), konyak eişeleri, likör 

kadehleri... P.rir.e dokundunuz mu ken • 
di .kendine eviniaıe gelir ... 

Bay- Mübalağa eaiyorsun!.. 

Rehber-Asla! ... Size bir §ey daha 
göstereyim: .şu kafesteki kuşu gördü
nüz mü f! Bu, e1ektrik cereyanından 

başka bir şey yemez, fakat Mozar'ın 

en güzel havalarını söyler. Ya bu bek-

çi köpeği... O da makinelidir. Ayda an. 

cak birkaç mikront sarfeder. Şu sun'i 

çiçek~er. gündütler1 açılrr, güzel ko -

kular saçar; geceleri de, tıpkı bir şem. 

siye gibi kapanır. 

Bayan - Akla.sığar şey değil! •. 
Rehber - ,Şimdi, rica ederim ba

nın- Hi.ımetimden memnun kaldmız

sa iicretimi, yani beş frangı 1Utf ooi -
niz. .. 

Bay - Peki ama, biraz daha gez. 

ınek istiyarduk .. 

Rehber - .M.aJılesef ... Bana bu söz

leri söyleten plaka bitmek üz.ere.. Ben 

de makineli bir re1ıberim. Farkına var. 

madıntz mı"? (Para)'l alır) teşekküre

derim. Yalnız, müsaadenizle son bir 

tavsiye: hizmetçiye lüzum olursa Ro

bo şirketinden alınız. Çünkü bu §irke

tin otomatik hizmetçileri çok iyıdir. ,--
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dogru ııerliyorlaclı. Şale ae göyet ncş c.ı 
görunüyordu. 

Çünkü Blüada, düşesin de §Üp
hesiz umumi r<.ındevudan haberdar e-
11:lildiiini öğrenmişti ve onu Nantta gör
meği ümit ediyor'du. Düşesin Mar§önu
arda mahpus bulunduğunu aklından bi
le geçireme:zdi .. Marin, kendisine kapı
yı açtığı zamı:ın, Şalenin ak!:nda bir 
tek düşünce vardı: Bir an evvel kaç
mak! ÇUn~U Lı1vinyinin bir kaç adam
la beraber geleceğini biliyordu; es<1sen 
Mllrin ıde onu bir an evvel dışanya çı
karmaktan başka bir şey düşünmüyor
du. 

Hanın merdiveninde, Panar, mahpu 
sun kaçmasına mnni olmak istemi~ .. 
Fakat malCim olduğu veçbile Şale bu 
betbaht m a n i d e n !lir bma 
d a r b e s i y l e kurtulmuştu. Bu sıra 
da Marin ona sadece, avluda hazır bir 
at olduğunu söylemeğe vakit bulmu .. 
ve Şale hemen bu ata atlayıp uzakla~ 
tığı için, fazla bir ıey ilave edememi 
ti. 

Ştııle, LQvinyinin nihayet tahmin e 
miı olduğu vcçhile, Blucrd~ bir kaç u; 
durakalmı§tı. O da, ild ~efin te\•kif " 
dildiklerini ve kralın Nanta doğru iler 
lediğini öğrenmi§ti. Bunun üzerine Uç 
asilzadeyle beraber yola kr\·ulmu§tu. 

Bu Uç 21:&ilz3de, ııadece, bir suil!'ast ran
devusuna gidiyorlard{ Halbukı Şnlenin 
gittlği yer, a~k rrı:ıdevuauydu. DUşe 

sin Nantta bulunduğundan kat'iyyen 
şUphe etmiyordu. 

Bu düşünceyle atına daha bıiyük bir 
sUr'at vermiş ve üç yol arkada ınt da ar 
kasından. sürüklemişti. Atlar yorulma-

dığı müddetçe, gayet hızlı ilerlemi~ler
di. Şimdi i!e, ağır ağır ilerliyorlardı 

ve son derere neş'eti ve mes'ut olan Şa
le sevincini gizlemiyerek, kendi ken!di
ne 18yle diyordu: 

- Nihayet bir saat sonra onu göre 
cefiın. 

I . , 

Lfıvinyi, dört süvarinin gelip ge~c:e
melerini belÇemişti .Sonra, atının eğer
lenmesini emretmiş ve yemek parwınt 
ödemişti .. 

Atına bindi ve yola koyularak, tam 
Şaleyle yol arkadaşları Nant kapılarına 
geldikleri zaman, onlara yeti~ti. Tam 
bu sırada, kapılannı muhafaza eden 
askerler de aıı;ma köprüyü 1ndirmeğe 
hazırlanmışlardı. Şale, askerlerin, köp
rünün zincirlerini harekete getirmek ü
zere olduklanru görünce batırdı: 

- Hey! Bekleyin 1 Biz de &ireceeiz. 
Karakol başçavu~u da: 
- Şu halde, mösyöler, dedi, acele e• 

din .• 
Bu esnada Lftvinyi, yere inerek atını 

yolun üzerine bıraktı. Sür'atle ilerledi 
ve dört süvariyle ayni uman.fa köprü· 
ye yetiıti. Şale başta yürüyordu. Uç 
arkadaşı da onun arkasından geliyor
du. Lüvinyi onlann hepsini geçti. Şale 
de soka~a çıktığı esnada bağırd1: 

- Bu kudurmuş ta kim? Bırak atm ba 
şını .. 

Bir adam, atını ıcfü:ginlerinden y<~<a 

Jamıştı. Bu Lôvinyiydi. . 
- Kont dö Şale, dedi, ıiri kral ve 

kinim namına tevkif ediyorum 1 
Şale, çehresi sapsan kesilmit otdu· 

ğu halde: 

- LC\vinyi 1.. 
Diye bağırdı ve arkadaşl21nna döne

rek ilave etti: 
- tmdat, mösyöler 1 .. 

Ayni zamanda mahmuzlarıru bütün 
şiddetiyle atın böğürlerine çivilediyse 
de, sımsıkı zaptedilmiş olan at, mcak 
acı acı kişniyerek ~aha kal'l\abitdi. LQ
vinyi ata sımsıkı yapışmıştı. Artık bir 
şey söylemiyordu. Fakat biraz evvelki 
korkunç ve sessiz gülü;ü. gene dişleri
ni meydan~ çıkarıyordu. Ayni zamanda 
Llıvinyi iki üç ~iddetli darbe yedi. Ge
ne ses çıkarmadı. Ağzının köşelerinden 
bir köpük köpürüyordu. Şaleye arka
daşlan da iltihak etmi§lerdi ve onlarda 

L~vinyiye vuruyorlardı. Birdenbire Şa
lenin atı yere yıkıldı; Lfıvinyi, kama:;ıru 
atm göğsüne saplamıştı. Şale yan tara
fa atlıyarak kılıcını çekti. Fakat ayni 
zamanda iki kol vahşi bir israr ve 
kuvvetle ı:ınu sa11dı. 

Şale inliyerek tekrar bağırdı: 
- imdat 1 imdat ı .. 
Çehresinden iki parmak ötede, Lıivin 

yinln kanb çehresini görüyordu; kına 

boyanmıı iki alevli göz onu adeta deh
şet içinde bıra'lQru§tı. Bu bir kaç saniye 
içinde, Şale felce uğramış, yerinde do
na kalmııtı. Biııdenbire yerden kaldırıl
dığını, havaya kalktığını hissetti. 

Onu ölüm alıyordu 1. 
Onu ölilm götürüyordu 1 
O zaman bütün hayati enerjileri bir 

noktada temerküz etti; sinirleri ko
parcasına gerildi. Şale tekrar inledi; 
"İmdat! İmdat!,, ve ayni zamanda, 
Liı.vinyiyi mUthi~ bir şekilde boğc..ızrn

dan ısırdr. 
Fakat Luvinyi buna ıda aldırmacı! 

Lfıvinyi iiurine atılarak m~thiş clar
b:Jcr indirer. diğer üç asilzadeye rle al
dırmadı .Çehresi kana bürünmüş oldu
ğu halde, sendcliycrek ilerliyor, kolla 
rında Mari'in 8.şıkını götürüyorau. Bu 
vaziyet belki bir dakika sürmiiştü. 

Karkoldaki askerler, bu ani arbede· 
den evvela şaşırmışlar, ı;onra ileriye 
doğru atılmışlardı. Lfıvinyir ı ' kollann
da Şale olduğu halde onlar~ doğru iler 
ledi ve bağırdı: 

- Kral namına!. . 

f\yni zamanda hiddetle ·ıave ıııtti: 

- Hepsıni tevkif edin 1 .. 
Askerlerle, Şalenin arkadaşlan olan 

a ıb: :dcler çarpıştılar. Bu çarpışma çok 
b s sürdü. hayatlanndan daha mühim 
a:JdettIT9eri bir iş için Nanta gelmiş o

lan bu asilzadeler, şüphesız yalnu. Şa 
lenin yak t. nmDJının, dördünün birden 
yakalanmasından daha ehemmi~ etsiz 
nldııi1ımu dü~ündüler: Bunun üzerin~ 

gen ledil r ve biraz sonra, küçiık soka" 
ğı dönerek gözden kay}>l")ldul<ır. 

LCıvinyi dğır adımlarlc:ı aı;kerlere JcJ• 
dar yürüclü .Şale, schresinde onun ya1'' 
cı nefesini hissediyor, müthiş uıhki~~e~ 
savuruyorc'u. Luvinyi hiç bir şey so"f _ 
lemiyorou. Bu uir müddet o:-Y'atıı et . r
ti. L\ivinyı karako'.a girdi ve Ş..Je~ı. ~ 
re attı. Sonra üzerine atıldı. ik. dıf1~· 
gö&süne iki elini de omuzlarına dt.•Y 

~ . ·a• 
dı ve zafer ifade eden vah§i bir nı 
ile tekrarladı: 

- Kral rıamrna !.. • ıca· 
Bunun üzeri?'!~ askerler Şaleyı ya • 

• • ·• ütı e !adılar. Luvinyi, çavuş~ Rışlıyon "1 
mirnamesin\ gösterdi.. Ve Şale sıın51 a• 

~ ... · • .. abat r baglandı .. O uman Luvınyı, - _ ı•· 

hat, yüzünü sitme~e başladı. Ayn! 
manda gözlerini Şııleden ayırnıaat• ,Je' 

.. le 0 
Şale de korkunç bir sesle ! 0 Y 

di: • sefil· 
- Yüzünü silmeğe lüzuın Y0~' • tıiÇ 

. h . h d k' "k u·· ı·1er1ıtıı Senın aı:ı çe ren e ı tu ·r • 
bir zaman silemezsin. . el or 

- Hain çehresi mi? BirU e<l'I 
leydi. Fakat artık şimdi değil. · . değil 

}ıaJtı - Ne o? .. Artık al;ak ve 
misin? Ya nesin?. aıtıat1da 

Luvinyi sakin, fakat tfY!l1. ı 
korkunç bir sesle cevap verdı: 

- Cellat ı ,aretini 
Şale kahkahalarla gUlınek ~ir aıuırı 

gösteroi .. Fakat damarların~ :ı,.O~"~ 
w ğ . d'ğ" • b'ı•settı· . ~ı sogu unun gır ı ını "'. verdi· . 

çavu~a dönldU ve bazı emır~er ttUçUlc bt: 
raz sonra bir katıra koşulm ş 51tcı tıaı · · · ş le ıı•trı tc1ı· araba temın edıldı ve a • .,. atı 

~ d bU araba,- ıı• 
lanmış oldugu bal e ... ~ı 

ta• y• 
Arab2r.'lın ark.asına ve yand 8 rab' .ı. • . • e JQ> 
altı muhafız kondu, ıkısı ada yer '·ııi 
bindiler; L\ivinyi de arab ·rı bit eli 
b .. .. 1 "dd tince şaterıı utun yo mu e • 
elleri arasında tuttu. 

c?ı:l'I 
Gece olmuştu. ıct:ı,rı11 • 

k soka f Nant'm dar ve ktc"IŞt ,e,ıııs 
B: .... .,, sonra. yola koyludular. u-



23 '1JBAT - 1931 

talibulda Havagazi J 

~e elektrik ve teşeb
büsah Sınaiye Türk 

Anonim Şirketi 
19 mart 1938 sah günü umumi heyetin adi surette toplanması 

• İ•tanhuldı Havap;azi ve Elektrik ve Te~ebbtısil Sınaive Türk Ano· 
:-"şirketi lıissedıu ları 1938 martınm 29 uncu Hlı gflnil taat 16 da 
eyoğlunda Tünel meydonmda Metro hanındaki idare nıerkezinde ıdi 

ltlrette toplanacak umumi heyete davt't olunurlar. 

J Bu toplantıds lıuıt' bulunmak iıtiyen hissedarlarm toplantıdan 

1~al on giln enci '·adeleri gelmemi& kuoonlarile beraber bi11e senet 
aerta;: -

b f~tanhulda ~irk.etin idare merkezine, Osmanlı Bankasma, Sellnik 
aııka.ına. 

Lı BrUluelde ~Soci~tf Financiere de Transportl et d'Entrepri~ea 
du t. ielles e 

~·d· 1 " . 1 ev emeleri icap eder. 
td Hi11e tenetlerinin te\·diine mfttHllik damga ve sair resimler tevdi 

enlere aittir. 

Müzakerat ruznamesi 
] - idare mecliıı.ile murakıplar r .. porlarımn okunması. 
2 - l\Te,·cudat be&abile bilanço ,.e kar ,.e zarar hesabının tasdiki. 
3 - E as nıuka' elenameye göre itlare meclisi uuı ıeçilmeaıi. 
·i - Mnrakıplarır. tayini ,.e Urrf't1erinin tesbiti. 

~\le 5.-:-- idare m .. cliıi azasına bizzat veya bilvasıta alükadar olı.bile· 
lt . tı 'ırketler ,·en ticarethanelerle Hb:umn takdirinde şirket namr 

lırarj rn l 1 h"l • • • • k lbq . uame e er yapa ı mesı 1~ın tıcaret anununun 323 ilncil 
deaıne göre merurıiyet verilmesi. 

İstanbul, 25 fkinrikilnun 1938
1 

lijrk Anonim eid;k;~ik 
Şirketi 

2'._rt 1938 ııah gilnil umumi heyetin ıdi ıurette toplınmuı 
'-lı Türk nıtnim Elektrik ~irketi hisı.ıedarları, 1938 martının 29 uncu 
İd1ı ~it , ft1'9 '* ltey~lunda Tnne1 meydanmda Metro hanmdald 
ı.,."' lrıerkezinde a,li ı;nrctte toplanarak umumi heyete da,·et olunur 

latj lı:n u on hiHe r.enedine malik olup hu toplantıda hazır bulanmak 
11111~~ hissedarların ticaret kanununun 371 inci maddel'ine göre top· 

~Q:tltıa_ ~ir hafta en·el ' 'adeleri gelmemiı kuponlarile beraber biue 
"l'lnı: 

~lllhulda şirketin itlare mt>rkezine, Selanik Banka•ma. 
d1lat i l'fihelde .. Soci~tf Financi~re de Transports et d•Entrepriıea ln· 

I' '" \etdi '8,,e. 
~lenıeleri icap eder. 

~, 
1
11'- senetlerinin tevdiine mfitrallik damga ve sair resimler tC\·di 

rı ,,, •• ,,. 
ır. 

Müzakerat ruznamesi 
l 

'lnn - idare mediııile murakiplar ve hesap konıiaeri ıaporlarmm ........ 
2 

- Mevcudat heaabı. billnço ve kir ve ıarar heaabınm tasdiki. 

a - Esaı mnka\ elenameye ~are idare meclisi ..... seçilmesi. 

"-tait~ - Murakıplarla hesap komiserlerinin tayini ve Ocretlerinin 

~ı!- İdare meclisi azaımı bizsat veya bilvasıta ılik:ıdar oİahile· 
"- ~lrkf'tler veva tİf'art>tl1anelf'rlf' IOznmu takdirinde tirket llamr 

"-•dd • muameleler yapabilmesi itin ticaret kanununun 323 ilncll 
eaıne •"re . ·ı . .u me•unıvet ven mesı. 

İstanbul, 25 ikinciklnun 1938 

Urk Anonim şirketi 
ao 

"'-ı: llUırt 1938 ç1111amha günil umunıi lıeyetin adi ıurelte toplan· 

? 
~'tı ~tı Elektrikiye TOrk Anonim ~irketi his,edarlan, 1'>38 mır 
-., tftdd tlrıeq ~•"!amba Kflnil ttaat 15 te Tophanede, Topçular, Ne.-ati· 

'°1>1,ıı...._~lnde 428·436 numaralardaki idare merkezinde adi surette 
't.. tltnumt heyete davet olunnrlar. 

"•L .. 011 h• ..J• • ııı: 1au, '"Pe ef'nf'11tDf' mah1• olup bu toplantıda hazTI' bulun· 

~' hiı•edarlarm tif'art>t karnnnnnn 371 in.-i madd.-~inf' ıı<Stt 
1'1t '1 llo:aı bir halta evnl vadesi gelmemiı kuponlarile beraber 

ı.a. erlaı: 
'-bıılda §irketin idare merkezine veyahut Selinik Bankaıma 

HARER - Afrs,.m on9ta• 

•. -Arada büyük fark var -•-' 
PflrttN Çocuk Pudra..: şimdiye kadBI hiçbir ben7.erl tarafıııd.ın t&k. 

lid edilememiştir. Bu puurRnın . erı büyük meziyeti bilh&Sı!a çocuk clld. 
ıert için hazarlanmıı olma&J ve terkibuıde tahrif edici hiçbir madde bu. 

ı unmamaaıdlr. 

PERTEV ÇOCUK FUDRASINI 
Şişman. vilcutıu, baZJ kimseler de kullanmaktadırlar. VücudUn Utl. 

valarında ve koltuk aJtlarınıc piflklerine k&r11 bundan daha miıeasir bir 

pudra bentlı keefedilmemıetir. 

ONU DtCER ADJ (TAl,K Pl!DRA) lan ile karışhrmaymız. -
inhisarlar Umunı 
Müdürlüğünden: 

bmlrde yapılacak lnblsarlar pavyonunun projesi için açılan mOsaba 
kanın şartları hakkında bazı izahat daha verilmesi münasip görUlmUştUr. 

1 - Projelerin ıönderlleceğl müddet 25 Mart 1938 tarihine kadar tem· 
dit edilmiştir. 

2 - Tezyinat için kat•r bir projeye ınzum yoktur. Yaln11 zlkredlleı 

şeylerin yerli yerinde göstert!melerl ktıfldlr. 
3 - Şerait metninde bazı hatalar görUlmUştUr. Bundan dolayı metnı 

tekrar aşlğıya dercedlyoruz. 
KISIM A: 

Müsabaka teraltl : 
ı - Mllsabaı. aya iştirak edenlt'!r, yApa<'n'klan plf\nı muhtevi kApal ı 

zarfı ikinci bir zarf lterlslne koyup buna h~lm ve adreslerini havi bir kar• 
IJAve edecekler ve nihayet 25 Mart 93tl tarihine kadar Neşriyat ŞubeslDF 

vermiş olacaklardır. PlAnlara kat'tyen isim ve adres yazılmıyRcaktır. 
2 - PIA.nlar: isimleri bllAbara bildirilecek bir JUrl heyeti tarafında" 

tetkik edilecek ve birinciye 300. tklnrlye de 100 Ura mUklfat verilecektir 
3 - Yapılacak pavyonun ar.aml bedeli 15.000 ıtradır. 
f - Pavyon: ön cephesi 18,40 olan 24 x 18,40 eb'adında bir arsa tıze 

rtne kurularaktır. 
6 - Verilecek pl&nm mtk1uı 1/100 olacaktır. Oöndertleeek ol&ll plln 

lar ştmlardır: 
Zemin. maktalar, cepheler, renkli dahllf prespektlvler. 
6 - inşaat melzemeıl kabil olduğu kadar modern olacak, yani metA1 

cam ve salreden terekkllp edecekUr. 
KISIM B: 

Dahili talaıılmat. 
ı - Atattlrk kötffl. 
1 - Hem lçerden. bem dışarc!an aatı11 yapıla.bitecek tarzda bir Hh• 

yeri yapılarak ve burada tOtOn, tuz ,.e kapnh şfşe itki satılaraktır. fşbl' 

satış yerinin tozdan. topraktan mahfuı ve mamulltın <;alınmamasına karşı 

da mllemmen bulunması meşruttur. 

8 - Du satış yerine yakın elvertetl bir yerde mnn:ul:ltın stok edllmes' 
lçlD bir depo yapılacak. 

f - MUnaılp yerlere veatlyer ve bir tuvalet vamla{'aktır. 
S - Çatının Ozertnde veya mOnR!dp hlr yerde kAfl dererede mua ko 

nulabllecek ve aynca ayakta içki içilebilecek bir bar amerikan yapılacak 
tır. 

6 - 2 X 5 eb'adında bir llgara imal yeri ayrılacaktır. 
KISIM C: 

Tezytnat: 
l - Yaprak toton. ıtgara. tuı, içki. barut teşhir etmek ve bir de ma 

ğaza vitrini nomuneel göstermek itin altı vitrin yapılması mutasavver ol 
dufundan bunlara yer ayrılacaktır. 

2 - fc;kl. toton. tuı •atışlarını gösteren ve lnhlsarlann kftylUye yar 
dımını teıblt eden "tUtOn. incir. oınm mObayaasmf'la kHylUye yapılan yar 
dım" 4 grafik yapılacağından bunlara yer tefrik edllef' ektlr. 

3 - Mevcut olan 6 x 2 eb•adın,,a kabartmıı. bir Türkiye haritası veba 
rut satışını gl\stcrlr iki pano için yer nyrılar. aktır. 

4 - 1,5 x 2.5 eh'adında yapılmış ufki Clbaıt fabrikası maketi için ye1 
temin edlle<'ektlr. 

5 - Otomatik şarap ftsklyesl için bir yer ayrrlarakttr. 
Fazla tafıllAt için ReklAm Neşriyat Şubesine müracaat edllmeAI. 

(935) 

1 lalanbul l<omulan:ığı Salınalma Komisyonundan 

Süvari Binicilik Okulu için 148 HA 
152 yU~kliğinde ve göğila çevresi 
160 dar. yukarı ebadd& olmak v·~ hay
vanların göstererekleri ,-aziyetlere gô
re vasati 170 lira U7.erinden 27 binek 

tevdi f'ylcnıeleri ic:ıp eder. 

hayvanı alınacaktır. Hayvan &ahiple
rinin hayvanlarını göstermek ve pa
zarlığı yapmak üRre her gün ll'mdık
lıda Komutanlık Satm alma Komis-
yonuna müracaatları. (754) 

His11e senetlerinin te,.diine müteallik damga ,.e uir resimler ter 
di edenlere aittir. 

Müzakerat ruznamesi 
1 - idare meclisi , .e murakıplarla hesap komiserleri raporlarmm 

o!mnması. 

2 - l\fe,·cudat hesabı, hiln!i~o ve kur ve zarar hcsabmm tasdiki. 

3 - Esas muknvelennrneye g<ire idare meclisi azası sec;ilmesi. 

4 - Murakıplarla h~ap komiserlerinin tayini ve iicrctlerinin 
teshiti. 

5 - idare mec1i•i &7.a•ma hi7.?at \'eya hilvasrta atakadar olnbile
ce!deri ııirketler veva tirare~hanelerle lihmnu tnk<lirinde eirkPt namr 
na t:rarf muameleler van:ıMh.,f'sİ için ticaret kanununun 323 ilncO 
madJcsine öre mezuni.Y.et verilmesi. 

tatanbul, 2S ikincikanun 1938 
İdare Meclisi 

n 
lslanbul Tramvay 

Şirketi 
24 Mart 1938 perşembe gUııD saa1 
l!i te umumi heyetin adi surette 

toplanması 

Istanbul Tramvay eirketl hiwdar. 
lan, 1938 martının 24 Uncll per§e.Dl• 

be günü saat 15 te Beyoğlwıda, Tünel 
meydanında, Metro hamndalrl idare 
merkezinde idi su.rette toplanacak '1-
mumt heyete davet olunurli.r. 

En az on liisse senedine malik olup 
bu toplantıda hazır bulunmak lstiyen 
hlssedarlann ticaret kanununun 371 
inci maddesine göre toplantıdan Jla. 
kal bir haf ta evvel vadeleri gelmemif 
kuponlarla beraber bll8e eenetlerlnl: 

tstaııbulda: Şirketin idare merkal-
ne 

Osmanlı Bankamna 
Sellnlk Bankasma 

Brtlklelde: .. Soclf~ Flnanclüe de 
Transporta et d'Entre. 
prises Induatriellm" e 

t.evdl eylemeleri lcab eder. 
Hisse aenedlerinin tevdfine mtlteaJ .. 

ilk damga ve sair realmler tevdi eden• 
lere alddlr. 

M0ZAKERE RUZNAval 
1 - idare mecllll rapormmn oJnm.,. 

muı, 

2 - idare mecllal azut ~Mit 
3 - Muralnblarla beeab komlıserl· 

Din tayini ve Ucretlerinln tesbltt, 
4 - İdare mecllal azamna bizzat ft 

ya bllvuıta alAkadar olablleceklerl 
şirketler veya ticarethanelerle Hmmıtt 
takdirinde §irket namma ticari mu& • 
meleler yapabilmesi için ticaret kanu
nunun 323 Uncll macldestrw PSre me
mnlyet verilmesL 

!atanbul. 21 tonklnun 1938 
iDARE. MECLlSt 

Jetanbul mWhakatmclan Beyoll1I 
ile Galata beyninde tahtelarz 

demiryolu Türk Anonim Şirketi 
24 Mart 1938 peqembe gOnQ aaı 

16 da umumi heyetin adi aurette top. 
lanması. 

İstanbul mUlhakatmdan Beyoğlu I· 
le Galata beyninde Tahteıl!rz Demfryo. 
lu Tilrk Anonim etrketl bis!edarlan, 
1938 martınm 24 Oncn perwembe gUntl 
saat 16 da Beyoğlunda, Tnnel meyda
nında, Metro hanındaki idare merke
zinde adi surette topJamcak umumi 
heyete davet olunurlar. 

En az on hisle aenedlne mall1r olup 
bu toplantıda hasır buJımmak iati,-en 
bissedarlann ticaret kanununun m 
inci maddesine göre toplantıdan Jb
kal bir hafta evvel vadeleri gelmemlf 
kuponlarile beraber hlae aenedlerinl: 
lstanbulda: Şirketin idare merkezimı 

Osmanlı Bankuma · 
SelAnlk Bankuma 

Brllkaelde: ••Socl6t• Flnanein de 
Transportll et d'Entze. 
prises Jndustriellee" e 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse eenedlerinln tevdllne mtıteat. 

tik damn ve sair resimler tevdi eden
lere aiddlr. 

MOZAKERE RUZNAMml 
1 - İdare mecllsile muralabJar w 

hes'lb komieert raporlarmm okunmul. 
2 - Mevcudat hesabı, blll.nço ve 

kAr ve zarar hes&bmm tudlla, 
3 - idare mecllal azam aeçllmeal, 
4 - Murakrblarla hesab komlaerl • 

nin tayini ve Ucretlerlnln teebltl, 
S - idare mecllıl azuma blaat .. 

ya bilvasıta alakadar olablleceklerl 
şirketler veya ticarethanelerle Ulzum11 
takdirinde ~lrket namma tfcarf mua. 
meleler yapabilmesi için ticaret k& • 
nununun 323 iincU maddesine göre me. 
zuniyet verilmesi. 

İstanbul. 21Sonkhun1938 
toARE~tst 

ıs anbul Haı-icı Askerı 
kıtaatı ilanları 

150000 metre mayonluk çelik terli 
kapalı zarfla eksll~ere konulmlll' 
tur. Talutlin edilen bedeli 21000 Ura 
olup ilk teminat parası 157'5 liradır. 
thalesi 28. Mart. 938 Pazartem gUn1I 
Baat 15 dedir. Eksiltmeye gireeekleriD 
2490 sayılı kanunun 2, 3 Oncll madde
lerinde istenilen belgelerile birlikte 1-
ha!e gününden en geç bir saat evv. 
line kadar teminat ve teklif m~ 
tarını Ankarada K. K. Vekllett Sata.~ 
na1ma komisyonuna vermeled. 

(728) .<m> !' 



i K T i D A R ~-•' 
ve BEL G1 IE V $ E K L 1 ·G n iNi lE 

HOR O Bin 
··- fabletlerı t\er eczanede arayınız. ı Pı-sta !(utus:J 123:> Hormo~ln 1 -•, 

; • Bütün Türkiye lal \ 1 Ta R K antrasıti' nı 
il' Kullanmaktadır. ÇllnkU, en ldare:ı ve bUtUn ev 

lhtlyacall için en elver;şu kömUrdilr. 
Sah§ merkezi: 

GiLKRiST VQKER ve Şsı Lttl. 
Galata, Y .. Jcu Salonu ker~mnda Tahir Han 5 inci kat. Tel : 44915 
" . . . ~-. . MM 

A 
G R i P - N · EZ L E • N EVRA L J 1 

BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI - ARTRiTiZM 

.:• ' • : ' • ~ a' ,.. " . 

PATI 

13asur mcmeleriıUn ANTIVIRÜS ile t<davisi iç ve dıı basur memelerinde, basur 

l
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistilllerde, kanayan basur 
:nemclerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

- --- ---- ŞARK lSPENÇİYARl LABORATUARI T. A. Ş. 

SAÇ BAKiMi - ----~--··· ·~· 

Güzelliiia -.ı birinci ıa"tı.dır. 

Kepekleri ve .. ç köklerini tedavi eden 
· tesiri mücerrep bir ila-;tfl'. 

•ı sA~~;;~~OJı . 
LABOH.A TUV ARl 

Umumf kaı:ı tahlilatı. Frt•ıı~ nokta! 
naz.arındao (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılın& · 
sı. tifo ve eıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar. balgam, cerahat, kanı,.at ve 
su tahlilitı Ultarnıikroskopi, kan". 
da üre, şeker, Klorür kollesterJn 
'miktarlannm ' tiı.yinf. Dh·anyo1u 

· No. 113 Tel.: 20981 

l ..... ·--·-·---•••• .. -...::::Hl::"-1" ............... ölŞ""öö"ktc;;:llıi 

1 N.ı~~~~ibe.f A_.~~~ lıı 
!! 10 dan akıam 19 a ka«Pr kabul eder, 
H Salı ve cama günleri sııat 14 ten Ü 
n 18 e kadar parasızdır. ii .. r 
:: Adreı: Karaköy Tünel meydanı, .: n Tena.ne cııddesi b'lşın:la No. 1/ 2 H 
; i ::::::: :::::: ::: ::J::~ :::::::: :: ::: ::: ::::::::::::::::: ! : 

UZEiR GARıH 
SABın: DEVLET DEMlRYOLLARJ 

DIŞTABIBI 
Di~ muaycnehaneıinde sabahlar: 

o f:Jeyc 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoilu İstiklal caddesi 'foıcatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep •okak 
Hamdi Bey hın birinci kat. ı 
Tel: 21721 

• I 

T. BANKA~I 
. .... ·.· 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramllje planı=== 

4adet1000 liralık-4000 lrai 
8 ,, 1'500 " -4000 " 

16 ,, 250 ,, -4000 " 
76 " 100 ,, -7600 " 
80 " ,50 " -4000 ,, 

200 25 -5000 ,, ,, '' 
384 ,, 28600 " 

1 
ı<ura1ar; 1 r11ar., 1 Haz.ran, 1 EylOI, 1 1 

err;ncl kA:lun tarihlerinde 
çe1ulecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

Geceleri üzerinizd& 
meşhur 

elektrikli ıamnayı d-' 
şımadan hiçbir yer#J 

80UALA BIAAD!ALIA lstenbul-Anltara-lzınlt 

::.:ı:::::c:.":I.'- lO r. Sup h 1 Şe ını ses == 

1 
idrar yolları haslahkları mlltehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 
4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 48924 

s:::ıı::=ı:: ... - .... ==::==ı:=:ı•s:==::xa:nnun::mr::::===:J:::::m::::::-!_....,, 


