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Son korsanlık hadisesi dolayısile 

lngiltere, Italyaya muhtıra verdi 
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"Kara sulan haricinde görülecek her denizaltı gemisi batmlacak ve böYle 1 

bir hareket Beynelmilel hiç 'bir mesele mevzuu olamayacaktır.,. 1 
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ltalyan milli müdafaa · 
meclisi bugü.ntoplandı 
Ronıanın iddiası : 
lnglllz gemisinin batırılması, Cumhu
riyetçi ispanyaya yapılan yardımları 
6rtmek l~ln bir ''şaşırtma hareketi,, imiş 

•
4
.)ogiltere . ispanya 

~ .sularına. .yeniden 
.. gemi . gön~erdi 

18Pcınycı -'1~7.arında bulunan 33500 tonl uk lngiliz zırhlısı Nelson'ım 40,5 san
timetrelik fop Zarından üçü ... 

. 

Atatürkün. Bu.rsalılara . 
: Manevi deierı çok Dilyülk ooaını 

H·ediye -V~ iltif atta ...... rn,..-

.Merinos· 
.tabf.ika.s •. . . . 

Dun açıldı ·. 
Başvekil mühim bir 

notu~ söyledi ··. · 
Bursa, 2 (A. A.) - Atatürk Bursa 

Belediy~ Reisine· şu mektubu gönder: 
mişleı::dir: ı 

Bay Neşet ~ipcr, - Bursa Belediye 
'---.__ _..Yazısı 12 incide Re"· -

----------------
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Japonya "milli s.1ıetiyleBursan.;.~:!:~=~~ı:u- Meneinen ve ·Manisa 
seferberlik,, için . Halkın .. ovaları su alflnda kaldı 

bir pJ8n hazırladı hayafile. . . Köyler arasmda münakalat 
Çinl:ler iki şehir daha · · kesildi, bağlar suya b·oğuldu 

kaybettiler . oynanıyor 
~. Laleli yokuşunda Beşinci smıf cenazeıer arabayıa kaıamıacak ... 
. ~ .- Yazıs ı 12 incide 

- --==-...liiiiiiiiii•-=-=:;;;;;;-;;;;;;;;;;;~~Jiô~;;;;;;;;;:;;:;;;:;:;ı;;;;~~.;;:=.::;::;::;;;;;;;;;;;;;;-ı-• F re o 1 e rl bozu k b 1 r 

~~ıcke • . . . -
~ deJter ·~ -

tramvay kaza yaptı 
Dün saat 15,30 raddelerinde Bahçe

kapıdan Yedikuleye giden 871 numaralı 
vatman Ekreınin idaresindeki 54 - 431 
numaralr tramvay arabası Koskada Ha-

-- Devamı 3 üncüde 

Filistin 
hadiseleri 

30 çeteci daha 
UldürUldU 

~ Yazısı 3 UncUdo 

~ 

&.A•··~. 
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~"''"- Yıl doıı mera.si mle dc(jiş t irilcn liabc örtüsünün y enf8i bu .~ene 
alay halinde ,J,fch·kcyc gö nd.crilm iştir. Resimde ''sürre alayı,, 

görül iivor 

Kudüs 3 (A.A.) - Şimdiye kadar 
harekMrn hemen hemen ikmal edll 
rniş olduğu Samarle dağlarında in
gitiz kıtaatmın yapmış olduğu milsa 
demeler neticesinde tethlşçllerden 
otuz klş1 ltlAf edilmiştir. Askert kı
taat arasında blroçk hafif yaratı var 
d ır. Hali hazırda astler Uç kısma ay
rıl mış olup kendllerlnl ihata etmiş 
olan c;emberl yarmağa boş Y.ere uğ- Fıloaranın ruhu - ôldükten osnra otomobile bineceği:; _diyord~.._gÇ!enB . 
raşmaktadnlar. kt, bu limit rle 3'l!tfl 'dil~tiU !. ' 
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Vış SitJasa 
snualfilDı ~mer-nlka 

A merika Cumhurr~isl Roose· 
vel~. birkaç hafta önce, 1938 

senesi bütçesini, Amerika meclisine 
tevdi ederken, millt müdafaa için Is· 
teııilen tahsisatın kılfl gP-lmlyeceğl

nl, bazı dPvletlcrln giriştiği siHih ya
rışı karşısında Amerikanın da silft.h
l:ırmı arttırmak mecburiyetinde ka
lacağını, ve bunun için de meclis· 
ten fnzla. tahsisat lstiyeccğini bildir· 
mlşti. Cumhurrelslnln fazla tahsisat 
haltkmda bUyUk altıka ile beklenen 
bu talepnamesi, birkaç gün evvel 
mec11se verllmlştir. Roosevelt, önce, 
bl>yle bir talepte bulunmasını istil
zam eden sebepleri izah etmektedir 
ki, bu kanun lA.yihasının esbabı mu 
clbest tel~kki edilebilir. Amerika 
Cumhurrelsi, tarihin hiç bir devrin
de enternasyonal mnnasebetıerln bu 
derece gergin olmadığını söyledik
ten sonra birkaç senedenberl devam 
eden sllft.h yarışının Amerikayı da 
tedbir almaya. icbar ettiğini bildir· 
OJokte ve milU müdafaanın her Uç 
hizmeti için tahsisat istemektedir. 
Roosevelt'in yalnız donanma için Is· 
tcdi~i tahsisat sekiz yUz milyon do
Jnrn baliğ olmaktadır. Bu, İngiltere· 
nin beş altr ay evvel sllAhları için 
tnhsls ettit'I rakamı hatırlatmakta· 
dır. Fllhaklka İngiltere de teslihat 
için iki yUz milyon tnglllz lirası tah
c;fs etmişti. Fakat İngiltere bu tah
sisatı birkaç sene içinde sarfedecek
tir. Halbuki Amerilca bir hamlede 
snrfctmr.~c knrnr v~rmış nliıunuyor. 
Bu parayı sa,r.f(:lttlkten a.our.~ Ameri
ka donanmasının kun·ett yüzde ylr· 
mi niı:ıbetinde artacaktır. 

MnlO.mdur ki Amerika bugün dütı
yanm en bUyük iki deniz devletinden 
biridir. Büyük Harbe kadar deniz 
slH\hlnrmı ihmal edeıı Amerika, ln· 
gilterenln harp içinde keyfi hareket 
etmesl yüzünden hayli zarar gBrmUş 
ve harpten sonra hiç bir donanma
dan geri kalmamaya karar vermiş
ti. 

Harp biter bitmez Amerika, tarih· 
te bir misli g6rUlmedik ölçUde deniz 
inşaatı yapmaya başladı. Bu sıra
larda Amerikanın önünde İngiltere 
vardı. Bunun f-çindlr ki Amerikalı
lar. İngiliz donanmasını ölçü olaralt 
nldılar. 

Denizlerin hakimiyetine başka bir 
devleti Trafnlgnr muharebesinden
bcri teşrik ct,ı;nek lstemiyen lngilte
re, bu rekabet karşısında Amerilça
ııın mUsavatmı tanıdı. Bunun ne· 
ticesindedlr ki Vaşington deniz sl
H\h lnrmı ta1ıdit konfernnsr toplan
dı ve Amerika ile !ngiltereye tahsis 
edilen beş nlsbetc karşı Japonya'ya 
üç nlşbnt tahsis edildi. 

1D~2 se11.<1slnden 1936 senesinin 
sonuna kadar üç bUyük deniz devleti 
arasındaki kuvvet muvazenesi, Va
şington muahedesine dayanmakta i
di. l!l3G senesinin sonunda Japonya 
kendisine tahsis edilen nisbet ile ik
tifa etmlyerek serbest rekabete gi· 
rişmcklc beraber, Çine karşı tecavUz 
edinceye kadar Amerika harekete 
geçmedi Uznk Şarkta Japonyanın ve 
Akdonizdc de İtalyanın meydan o
kuyuşuna knrşı önce 1ngııterc mu
kabele etti. Şimdi de Amerika se· 
kiz yüz mllyon dolar tahsisat ayır
makla Jnponya'ya karşı mukabele 
etmektedir. 

tta~:ynnrn ve Jnponyanın meydan 
okuyuşlarına karşı tngllterenin ve 
sonra da Amerikanın mukabelesiyle 
deniz siUlhları yarışı bUl.Un harareti
le başlamış bulunuyor. :Acaba hu 
yarışta kim öno geçecek: kim arka· 
ela kalacak? n~nlz silfl.hları yarışm
cla ehemmiyetli olnn iki faktör var-1 
rlır: Para vo teknik vasıta. . 

Gerct fngllt~re ve Amerika harp 

Doğru 

Değil mi? 
(K@l~ @~UlYl 

lhlaı ıru ~ u ifil n~ ? 
Muharrir ıarlMda§1.m1z Osman Ce

m.al1 başına gelen çok~ garib bir vaka 
mılattı: · 

"Evvelsi gün, dairelerin birinde 
bana ait oZan muameleli evrakları 

takip ediyordum. Allah razı clsun o· 
rada1:i işim çok sürmedi. Evrakla-

rın l«ıydı, lmydu, hesabı, kitabı, 

pııllanmas-ı, damgalamruısı ııe mı. 
mem 11esi yarını saatin içinde biti
verdi. Al•§am paydosıma yakııı da, 
iş, yalnız imzalanmaya lroldı. 

Kağıtları götürüp ba§l•atibe im -
zalattıktan sonm, söylenilen masa
ya getirdim. Masadaki l:atip, şim
di k-ar§lsına dikilen iki kişinin cv
ra7~ ile birlikte benimkini de aldı, 
iiçiinü de ayrı ayrı incelemeye ko
!fltldu ııe aradan bir ik"i dakika geç· 
ti, geçmedi, adamcağız gö::1üfjünün 
altından iiÇümü:::ü de ayrı ayrı sü
:::erek sordu: 

- Kaz cğlu hangini::1 
Vçiimü:: birden: 
-Nasıl 'bayım1 

- Kaz oğlu diyorum, hangini::, 
Ka:: oğlu1 

Biz ilçüniil.z 'birden (Kaz oğ -
lu) olmadığımızı söyleyince elinde-
1ci kağıdı gözlerimize 'doğru. uazttı, 
parmağıy'/.a kôğıdm bir yerini i§· 
marlıyarak seslendi: 

- Osmn Ocına1, Kaz ()ğltt! 
ôtekilcr, yine hemen: 

- Biz değiliz! 

Derlerken ben atıldım: 

- Osman Cemal benim ama, Kaz 
oğlıı ben <lcyilim! 
Kağıdı daha gö::flme sokarak: 
- Buyurun! 

Bir de IJıe göreyim, crada 'kosko
oa ve gayet okıma1ilı olarak (Osman 
CO'TMZ Kaz oğlu) yaZ'ılı değil l)ni1 

"!!'l"'ltJYanbş.!Ja Zm~ bayım, ltiçıiraz 

oğlıı diye soy adı olur mıı' 
- Peki, doğnıstı nedir 1 

- ilişik kliğıtlarlla doğrusu var! 
Adamcağız bir de elindeki iğneli 

kağıtlara bakmoa ~lam.asın mı 

gülmeıJe! 

Hemen benim cvrak"ı toparlayınca 
koştu, en ii.sttel•i kağıda benim 
(Kaygılı) lakabımı ]{az ofjlıı diye 
geçirmiş olan bayana yana§tı. Şim
di, bayan ](fi.tip mahcııb, yanında· 

l~ler yan gözle bana bakarak güliış
mccle, yamm&ıkilcr hayran, ben ise 
buna güleyim mi, kızayım mı' der 
gibi tcrcddüdler içinde... Bir daki-

ka sonra bizim soy adı, sözde deği§· 
mi§ olarak geldi. Bir de ne bak-a
yım, bu sefer de (Kaygılı) (Kargı
lı) olmamı§ mıf Tabii Kaz oğluna 
nispetle Kargılı mis oo anbcrdi. Ne 
ise, hemen cracı1da (r) harfini de 
(y) 71.atfinc çevirdik, böylclil:lc bi· 
zim i§ de oldu, bitti. 

Adlarında ve .scmlarmda bile hata 
uapılı§l, resmi dairelerdeki muamc· 
lesini ta1dp eden i§ sahiplerini hak
lı olara1c endişeye düşürmez ·mif 
Bir clcrkcnarın kü.çilk bir yanlışı, 

bazan aylardanbcri uğra§1um bir ev
ra1tın muamelesini yeniden çık"ntaZ 
yollara siirüldiyebilir. 

gemilerini Japonyadan daha paha· 
lıya mal ecliyorlar. Bu gemilerin 
fdnmesi de daha pahnhclır. Bu nok· 
tadan bu devlct1crle Japonya ara
sındaki reknhet, harpten evvel, 1n· 
glltcrc ile Almnnya arasmdnlti reka· 

Devamı 4 ünrüı!e 
A. Ş. ESMER 

Hatıralarını anlalıın ,.-EFR11\:A 
oEı~ıs xononı 2 Enlcllicens Scr\'isin en meşhur r:ı~uslarından XO: 4 

Herkese kendini sevdlrm1ş olan Mis 
Kavel'in tevkifi BrUkselde heyecan 

uyandırmıştı 
''123 X 18. Artık sizinle muh•l.>ere 

edetn:yccck. Bugünden it:bren on gün 

içind~ sizi kurtarmağa mU\•affa!i ola
mazsa artık onda.n lbir şey lbc~lcmeyip 
kendi vesaitinizle kaçmak çarelerini 
arayın. Bunun için lilzım gelen malze
meyi gönderiyorum. Maarnafih acele et 
meyin ve tclaşlruunayın? Şimdilik telı
likcde değilsiniz. Taliiniz açık olsun.,. 

Bu mek,tubumun da, ldiğerleri gibi 
arkadaşlarımın eline geçtiğini sonradan 
öğrendim. 

Sen Jilden ayrılmadan önce, Hayd
man ve Şaydemill ile vedalaştım. Benim 
gibibir \dost aralarından uzaklaştığı için 
çok müteessir olduklanru söyledilerse 
de bu teessürlcrinin kendilerine bol 
bol içki ikram eden birisini kaybetmek
ten ileri geldiğini anlamakta tabii ben 
güçlük çekmedim. 

Onların yanından ayrıldıktan sonra 
otel sahibesi madama vaziyeti haber 
verdim ve 'lsendislne teşekkür ettim. 
Kantinde halefim birkaç saat sonra ta
yin edildi. Bu adamın da "scrbe5t Bel
çika,, mensuplarından olduğunu söyle 
meğe lüzum yok. 

Bcrlcmont sokağındaki merkeze o 
gün öğleden sonra yerleştim ve derhal 
işe başladım. Kurdun yuvasına kolay
ca girmiştim, §imdi mesele orada tutu
nabilmckte idi. 

Acı bir sürpriz 
Ertesi sabah yazıhaneye 

zaman Pinkofu işe başlamış 
Beni görünce: 

girdiğim 

buldum. 

- Tam zamanında geldiniz, dedi, 
bugün fevkalade çok işimiz var. 

Yanı başında benim için hazırlattığı 
masayı işaret ederek ilave etti: 

- Şuraya ıoturun, Size <likte edece 
ğim rapordan bana beş ~opye çıkara· 
caksınıı. • 

Raporda Mis Kavelin tevkif edildiği 
bildiriliyor ve .mevkufun kllnyesi kayd
olunuyordu. 

Işim bittikten sonra sorldum: 
- Bu kadın tabii herşeyi inkar edi· 

yor değil mi? 
Pinkof gürdü: 
- Hayır .. Bilaki!: her şeyi itiraf edi

yor! •• 
- Neyi itiraf ediyor?. 
- Her şeyi deaim ya! 1914 ikinci 

teşrininden 1915 temmuzuna kadt•r 
inı;iliz ve Fransız askerlerini evinde 
sa'k.ladığınr, yarah iseler tedavi ettiğini 
ve sonra cepheye gönderdiğini itiraf 
etti. Bunlar arasında bir İngiliz albayı 
da vı:ırmış .. Ayrıca bize 'karşı harp et
mek isteyen Belçikalı delikanlıları da 
cepheye gönderiyormuş. 

Kendi kendime: 
- Vah zavallı 1 dedim, bu itirafla· 

riyle hükmünü bizzat imzalamış .. 
Pinkof ldevam ediyordu: 
- Dahası var .. 
- Daha neler yapmış?. 
- Yaptığı hep bunlar .• Dahası de-

mekten maksadım suç ortaklannı da 
bildirdi. 

- K~mlermiş ?. 
- Prens Groy, mühendis Herman 

Kapiyo, avukat Libiye, Matmazel Tü
liye Luiz .. 

Bunlardtı:ı mühendis Kapiyo kırlı; İn· 
giliz askeri, avukat altı İngiliz askeri, 
Prens ve Luiz de on beşer İngiliz ve 
Fransız askeri getirm:şler. 

iF@ rırlto lf\) ffe\ m caı 
B( ©> (1"\) s e ır~ a ~ iYi aı ır 

m e ~ lUl liil lYl 

Fena halde şaşırmıştım: 
- Bunları size tderhal ve kendiliğin

den mi it:raf etti? diye sordum. 
Pinkcıf gülümsiyerek cevap verdi: 
- 'Ke.ıdiliğinden tabii •• FakLıt müra· 

caat ettiğimiz hile sayesinde •. Eğer o

na şiddetle hareket etseydik, hiç bir şey 
öğrenemiycceğimiz muhak}saktt. Bu
raya gcltdiği zaman o karşısında tehdit
kar ve somurtkan ad<ı.-nlar göreceğini 

sanıyordu. Halbuki biz onu fevkalade 
nezaketle ve büyük bir misafir kabul 
eder gibi karşıladtk. Yüzbaşı Bcrgam 
harikulade kurnaz davrnndı. Mis Kave
lin çok st•! olduğunu ve hakikati gizle· 
miycceğini bildiği için şöyle bir lisan 
kullandı: 

- Sizi buraya davet ed:şimizin se
bebi bazı izahat almak lüzumunu his
setmemizdir. Hadise pek tc izam edi
lecek gibi değil; Belçikalı, Fransız ve 
İngiliz askerlerini huduttan geçirmek· 
le bizim emirlerimize muhalefet etmiş 
oldunuz, aınm" sanırım ki bu hare~eti, 
onları tehlikede bırakmamak için yap
tınız. Değil· mi?. 

- Evet .. Fena bir iş yaptığıma zahip 
değilim. 

- Mükemmel .. Şu halde dostlarınız
dan Lui, Frank Düvel, Alber Mavs, 
Vandcm tle sizin gibi ayni iyi düşünce
lerle hrıreket etmişlerdir, değil mi?. 

Bergam bu isimleri uydurmuştu. Tu
zağa düşen Mis Kavcı, itiraf etti: 

- isimlerini sayld:ğmız :zevatı ben 
hiç tanımam. 

Bergam şaşırmış göründü: 
- Sözünüze inanıyorum. Demek ben 

onları serbest brrakmakla yanlış bir i§ 
y;ıpmışım. Halbuki ben onları sizin 
dostlarınız sanıyordum. 

Mis Kavcı cevap yerdi: 
- iyilik yapma'l~la ·çok mükemmel 

hare.ket etmiŞs\niz., . 

- Evet. Hakkınız var .. Yalnız baJ
ka yanlışlıklar yapmamöık için bana 
yardım etmeniz lazım.. Bizim menet
miş oDduğumuz, fa"l9ıt sizin tama

miyle insani düşüncelerle yapmakta 
mahzur görmediğiniz işte size ya:rldım 

edenlerin isimlerini lbize söyleyiniz. Şe· 
refim üzerine temin ederim ki onlara 
aynen sı:ıe yapılan muameleden başka 
bir şey yapılmıyacaktır. 

Mis Kavcı budala gibi bu sözlere 
inandı ve bütün ar~adaşlmının isimle· 
rini birer birer saydı. 

- Şaşılacak şey !doğrusu! .• 
- Dahası var.. Bergam, bu kadar 

çok askeri evinde nasıl ısakh:dığmı so
runca, Mis Kavcı safiyanc cevap ver· 
di: 

- Onların hepsi benim evimde değil 
di ki .. 

- Ya neredeydi?. 

Mis Kavcı askerleri sakbyanların ad
reslerini de birer birer saydı, rehberleri 
söyledi .. Velhc:ı:;ıl ne malumat lazımsa 

hepsini kendiliğinden papağan gibi an· 
!atıverdi. Askerlerin huldudu geçerken 
,;erelerde saklandıklarını da gene onun 
sayesinde artık biliyoruz. 

Kendi kendime: 

- Eyvah 1 Dedim. Eğer bu akşam 
Bokemana bu felll.kctli haberi yetiştire
mezsem yeni bir fo:ianın vukuu muhak
kaktır. 

Filhakika o gece bir rehber, huldudu 
geçme~ istiyen altı Belçikalı askeri, 
Mis Kavelin verdiği adreslerden birin· 
den alıp götürecekti. Eğer haber ver· 
mezsem onların da Almanların eline 
geçmesi mukadderdi. 

(Devamı 'Yar) 
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~ıı. Barcıu, Kınalı ıcın: TtlefoD muhabere ıneıııur 
ne ;ra~ın demek k4fldlr, 

Rami 1Ulll)c$1: 22711 
llrnı. .. ., 35 •• 20 ltfll 
ft<o)1\Eld JAIJ&ID lmlul: 21094. O.lata )"tftSlll k1I 

40060. ---t• 
6ıbbl lmıladı 4499S. MDdcSclamumllllı:: 22290. _.... 

7rt nıOdbrlUIU: 2'3112. 
r.ı~ıcırtk Slrlcetl: 
Br>otla: HS01 • btanbul: 2{3i8. 
llular hla..,,.ı: ...,. 
11,.,-n!laı 4tT83. IJ#,Slldatı 40938. Clball: 20222. "• 

raMmanlyr: 21TOS. 'C•l<OcSar • JtadıkD1: e-OTT3. 
HaYara.ı: 
htanbalı %4318. Kac!ıkll71 80790. ~;rotla• 44642.rt 

Tak•I otom oblll istemek ıçl 
l\e1nlla ~lht:tıı 490!4. Bebek dlaeU: 36 • 101. it.,... 

kllt d1>rtı: eou7. 
Deniz yolları 

Trlcfanı 

l<ıtnnbul a~nt..lltı: 227'0. Jlaraklly: 42362. -"Dıtrl 
Mu•l&ll>•>": Paur, B:ılı, Perıembe, Cuma .,~ 

aaat 8,30 da Tophane nbll!DlDdaD kalkar. '[CiP' 
kal'Al>IC•>'IU Balı V• Cuma ı;llnlcrl aut lD ~:l tll

bano rıhı.mıııdan kalknr ve Trldrı!at, MDrefte, ı:rd 
earklly lsl<eleltrtne uj!rıııı.nık Karabtra:ra TaM~· İ>" 

Karadcni= postası: Cuma günlerı )O 

~~ -~ 
Al:deni:: postası: Yarın sant 17 de J\O 

kar, Gelil.ıolu, Çan:ıkkale, Edremit, Al~~ 
lık, Dikili ve lzmire gider. 

MOnak••• il nıarı 

~ lnhisnrlnr idnrec;inin P:ışa Jimıı~ı~ 
daki tülün b::ıkıınevinde yapılacak ıaın1~. 
açık eksillıncye konulmuştur. Keşif be~~ 1 

9939 liradır, eksiltme yarın saat 15 de 1 ~ 
renin K::ıbalnşlnki leYazım ve mülınYllıı 
şulıesinde yopılacaklır. •111 

:f. Osküdarda Fıslıkağacındn inşa eılı 
eek olnn orln mcklcp binası inşnalı J;IL' 
palı zarf usulile eksiltmeye konulnıuşltlr' 
Keşif bedeli 43529 liradır. Taliplerin ; 11

; 

rın s:ı:ıt 14 de lst::ınlıııl nafia miidürlüğull 
müracnaUarı. 

Kongreler 
11 

=f. Fırıncılar ccmi;}eti toplantısı )11rıı 
Eminönü HnlkcYinde saat 3 de yapılııen 
b~ ~ * Dahçİ\'anlar umumi heyeti topJnnfl 11 
yarın saat 1 de Eminönü Halkc\'i s:ıJontl 
da yapılacaktır. 
Geçen ••nenin Bugonond• 

neıer oldu? 

*·Mudanya - Bursa haltında bir tr~ 
yoldan çıkarak devrilmiş, iki yolcu )'il 

lanmıştır. _ .,, 
.ıııı İran h1ikfınıeli, ordusunun Tilr'l.: p-, 

nı Ye Türk tcdri'.'i:ıtı üzere ~·eniılcn ortP' 
nize edilmesine karar vermiklir. de 

l/o Bayan Afet CeneHe üniYcrsitcsh1 

''Etiler,. e dair bir konferans ycrrniktir· 
MOaeter , 

.&,uorya, ilama - 811'&11•, l'nnan ,.~rlttl '' 1~~f' 
Klltlı, A•lrert llfüe ve Al'IU(lar, Tttard ve ısa..-> 

.. ı. 8'11h1 mtıu: •"'' (Bu m!1zeler tıu ı;llD eaat 10 daı:ı 1S 7a k&daJ' 
tır.> ~ 

Tatfr "• fıılAm uerlnl mDıttl Pau.rtrsldetl ıtri 
lıer ı;tıa nat 10 daa 111 )'il kıı.d:ı.r ,, cıun:ı. ı;llll f 
dea 1T 7• ltad.ar ae>ktır. ~"' 

Topl<apı Mltıcıl btr ı;lln ı:ı.ıı.t 13 eten 18 r• 
acılltır. .,,. 
Memleket d•••denla serer• 1,. 

""' 8""1:ınıa nparlan: C=te!I ı;Unlerl 13 de ,._ 
ce7e: Balı ı;tınıcrl 18 de Pltt. Benıt hkend•rldrt> 'fl1" 

ltalpa vaııurları: cuma ı;llnlcı1 aa&t 10 • 
Dren<lııl, Vencdık. Trtreııtere. 

Avrupa hattı ı ,ı
l!lrkt~ı htao)on MUdltrlfltD: Telefon 230711

22 
41 J ~ 

lkmı·lnn rk•P•••I heT ı;lln strkecldtn ıaat 11, fi 
kf.P ve AYrU;>adan celcnl eaat 7,:ı:; te sırkec 
vaıa~ı eder. eıır. ,4ıf' 

Knman•lfnııtl 20,30 da kalkar, 10.22 d•_i1ı 
Edime poata., ber ı;11n ıaat 8,~ de tınr,... 

111.33 de ı:eıır. 
ANADOLU HATTI: . .ıl 
Her ı:tln harrl<et edrn ,ım~ncUft"I"': vırsrı:Jı• 
sut 8 dı Konya. D d& Anluırtl,15,15 de ııırt' 

,,. Bamıun. 1:1,30 'ıla Esklecı:ıır. lll.10 da "" :tP-' 
pnıı. 20 de Ac!a~ı. ., • ..- 0 "' 

Da trcn!e den saat il da harr.ket cd~ " 11
1 ııal' 

teıtU ~vteaı, çarıarııba ve = ı;nıııer 
l4uıula kadar sefer c\mcktedlr. _lf' 

&lnemaıar ": v...,ı 
JI :ı:: l' O G :ı. l.' - 'lllrk: Fakir taıeıı-·:~)J ~,,i· 

l•r cemlsl. &mr: :Korkusuz kaptan. lr!Cv1or" %ı 
bar. ı;alJır)a: \'alan hunılL ı;ııuıer: ?'f v• ,,_r~; 
lıırnd;ı, ~llın•ıır: Görllnmeyen dOsınıuılıı.~stJt· ~r' ı# 
Ki& ''ıul!t. Tan: Proıı;rıunını blldlnııtıJ' 111 ~fi 
Deyaz 111c'1ek "' öpU~medtD yabl:DlıZ. eı . J'l"""~C~ 
<Sen baydud) ve vlcdıUI mQe'ld"lesL ~~tdırll'. 1 ,I' 
m bhdlrmoml4llr. Ani: Proı;nımmı ı rd: Jt' 
ısanrak: lje)"t.'ı.D ccteııl, zctıtrlı sevda. ~ ~ 
ve Kadıo ve ıortan. zati flıl"''~ 

1 s TA N n u ı. •• Fenh: PrOt.sDr rnrıı ~ ~ 
temıı111trl (>·eDI tırc.grıım). ve ılaemaıla ~ uıı..~ ; 
)lllUı Kan davaın ve be$ 1111.'llllı tınr~~•PJI 1' ı" 
ırramını blldlmıcnd,UT. A lcmdAr: )it ttaııt•"' ..r 
Av• Marya. Auık: Cici anno ve Yıımar. ıJdlf" 
Proı;ramını bll<ltmıemııtır. aıııı:Jl.l P -tf 

K A ıı ı & o Y - ı<llttu'A: Proı:r !fi"",... 
mlsllr. llalM Aile torzlhaneııl. ını bl]4 ,41 

V 8 K t) D A II. - Baki: PrOlf&ll' ~ 
Ur. nsıır d 

n AK 1RKo1" - 11mıı1adl: D• 
,.or. 

Ttyatroıar 

TEri'8AŞl DRA)I til!Pll 
Saat 20.:ıo da • 

SÜRTÜK s'-rl 
3 perde f1'1ul .;e 
Ynzan: l\{:ıh ı 

'"~1'1 l opr.KF.T •JSı\5 
sOzüN ~ perde 
komedi 4 hOnttııı"1 
Yazan: Sc ~or' 
Türkçesi: s~Aıııil • 

,...,.. . s1''' E.RTUCRUı. 6' 'll TD 'ftı'A ıı) jlll 
• (K dk" sure~'> sllle ~ı 

Pıu:nrlesı: n ı ·oy - odnr> efP 
'(Bakırköy) çarşamba: cCsk d~il S p 
larında: ÇiFTE KERAMET '°0 

Çeviren: neşad Nuri ~~11~•1 

eYHZAOF.J\ASı 'ITRA.~ ~'l"~~lllrJ ·tıl (f 
Sanatkar Naşid ve arkn !1' 5cffl~e4' 

Ruşen birlikte okuyucu kfiçU nJııfl I' 
:Mişel vnriyctcsi. lftirn kıtrbtı 
3 perde. .,-orı~ ft' ' 

ISf'.HZADF.BAC::J • r... ...,'l"~dll r~e ıı 
Sehznclchaşı FERAH Ti:rıı:rııriı:ııl~ f· \ 

ZATI suxc:uR yepyeni ,.e ~ cclı) 
ıırogramla temsillerine dc''11 

rı<'n sinemndn iic film. 
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.Yalnızlar 
kalabalığı 

l-f AY ALl olmıyan adama acınır, 
çünkü her zaman ve her yerde 

YaPYalnızdır. Kendi hayatının ve kendi 

~eCTübelerinin sınırları içine kapalıdır, 
aşkaıannın eleminden de bir hisse ala-

lllaz. Onun için ne mazinin bir krymeti 
~'ardır, ne de istikbalinin: ne birinden 
ibret al b·ı· d .. ek" • a ı ır, ne e ot mı tasavvura 
lnUktedirdir. O, bu uçsuz bucaksız kai
nat · · ıçınde, ba5langıcı ve sonu olmıyan 
~n içinde kendi küçük ve geçici var

l~grn~ mahpustur: kimse ile, hiç bir şey-

Menemen ve Manisa 
ovaları su alflnda kaldı 

Köyler arasında münakalat 
k~sildi, bağlar suya boğuldu 
lzmır, 2 (A. A. )-- Evvelki gece !zmirden çıkarılan ameliyat katarı 

~lryan ve ~ün fasılasız devam eden hatttı kısmen tamir etmiş ve Ankara 
~agmur G~ız, B~kırçay, Irlamazçay treni gayet yava.s olarak köprüden ge-

Mühim bir 
sahtekarhk 

Zan üzerine tahkikat 
yapılıyor 

Müddeiumumilik bir sahtekarlık 
tahkikatına elkoymuştur. Bir şebe
ke halinde çalıştıkları sandan maz 
nunlar sahte nutus tezkeresi Ye se
net ve bir takım uydurma evrak tan 
zim etmekle zannaltındadırlar. 

-- - ~--
KURUN'da 

Merinos fabrikas ı 

A SiM US, Bur~altlnrın Alntıirkü artı. 
lar:ında oörmtkltn ve Mtrinos fab

rikasının açılmasından doğan :ıeııinrteri11i 
teıbit vt f abrlkanın ehtmmiııtlinl tebarii: 
ettiriyor: 

"Memleketimiz kontenjnntmnnlnr ve dL 
ser gümrük tahditlerine rağmen yünlii 
kum:ış :yapmağa mahsus ilk maddelerin 
ithnli yüzünden harice her sene milyonl:ır 

veriyordu. Bu türlü ilhalAt :ınc:ık dövizle 
ecnebi memleketlerden tednrik cclildiği 
için büyük bir fedakiirhk yapmnk Jlizı ııı 

geliyordu. 

alaka tesis edemez. 

1 liayaI ize, bu noksanı bazı meziyet
der ... ~~in eder: mesel§ hayalsiz, kıskanç 
. e&ıldır. Kendinin olmıyan ıstırablara 

"e Mendresın yemden taşmasını mu - rip Qehnm· · l b"l . .,... • 1 t :o :.. 11.e ge e ı mıs .. ır. 
cıp o muı:ı ur. 

:>' s 1 b .. t_ k"" ··ı Gedizin suları Menemen ve Manisa .. u ar u un opru erde hatların üs-

~rak ~emcdiği gibi kendinin olmıyan 
lia detı:rın d~ yokluğ~nu hissedemez. 

ovasını tamamen kaplamıştır. tunden aşn:aktadır. Bazı kısımlarda 
Bütün ova bir deniz haline gelmiş, hat boyu bıle sular altındadır. 

Yalsız gerçı cesur bır adam, bir kah- bağlar suya boğulmuştur. Bazı köyle- Menderesin vaziyeti hakkında he -

~atnan olamaz ama çok defa onun tehli

ı:e atılıver~iği ~ö~lür: tehlikeyi tasav-

rin de sular altında Kaldığı tahmin e- nüz tam malı1mat gelmemiştir. Ancak 
dilmektedir. Geç vakte kadar malfımat bu nehrin de taatığı bildirilmektedir. 

edeınemış, zihnınde tahakkuk etti
ternerniştir. Hayalsiz adam uysaldır et-

alınamamıştır. Köyler arasında müna~ Yağmurun devamı takdirinde, İzmir 
katat kesilmiştir. Kasaba hattında münakalatm kesil -

~:da. ~ulduğu itikadlarr, fikirleri ol
"· gıbı kabul eder; onlara iman etti-

!{asaba ile Çobanisa arasındaki Irla- mesinden endişe edilmektedir. 
_mazçayı büyük köprüyü boz.muştur. Yağmur durdu 

inhisarlar ~ sarıldığı için, onlar sarsılacak olursa 
... . nrn kanşmasından korktu&'ll için de-

~~. Onlardan ha kasını tasavvur edeme- um u m 
.... gı İ~in. Netekim onlar değic;irse bu de-

müdürü 
l:ı~ın . ~ 
ecı· eyı de pek farkına varmadan kabul 
ve e~, eskiye uyduğu gibi yeniye de uyu-

rır Bu .. d" k" fl1a • nun ıçın ır ·ı onda. çoğu za-
" n, eski ve yeni itikadların, eski ve '-'e-
··ı fil( J 

t(UÜr·ırı:rin .~ a~a. ba~da~bildikleri. gö-
11oı. . • Nnku yerunın ıcablarını, yenınin 
""'1-I • 
di"· Y~ kaldırması, parçalamac;ı lazım gel-

&ılli bir t " ı ·· t ed . . li ur u asavvur ememıştır. 

t"t~}·alsiı adam, kendisine birer birer öğ
" ılın· bu;.· 1~ şeylerden başkasını bilmez; hal-

~.a~1 ~er şeyi söylcme.ğe, öğretmeğe im
l ~oktur, birçok şeyleri bizim kendi 

~llirnize düşünmemiz, fikirleri çarpış-
ı P çıkaracakları §İmşek içinde söyle-

~eı. ifade olunamaz hakikatt görme

~~ımdır; bu, hayalsizin elinden ge· 

IJe lfa;-alc;iz adam mürteci değildir, dü

~ılddallıneği j temez; fakat ihtilalci de de-

l 
it , . 

~Jarmı tasavvur etmez. O, muha-
tu ha rdır. M. Leon Daudet, ileri doğ
harek teket olan ihtilal ile geriye doğru 
IJk bet olan irtica arasında hareketsiz

lıır1 Ulunduih.ınu söyler. (Entre la reYO· on 
liavaı ~t la reaction. il ya l'inaction.) 
!:ı~ı · sız adam i-:te bu hareketsizlig-e bu 
"<ı 1Yet i · ~ ~ . ' 
~ ki zlıgc mahkflmdur. Hayali işle-
~erı~ıe- ondan kurtulabilsin. Çocuklarda. 
~% .... .'~e her Şevden önce hayali İnkisaf 

·••!.'ge ç 1 • ,. 
1rı~nıı- a ışmahyız. Yoksa cemiyetin, 
ha gın bir ·· " d ~·ı Yatıa cuzu ecı , başlr başlarına, 
~ılertrıcı~nı~ bütün sınırları kendi ken
llıiııe el bırer {crd olurlar. Etrafın ele-
1! ..... e, neşesine de kan~mazlar ken 
b;ı '" ınden .. , -

kaıarı çıkamazlar. Tek olarak, yani 
Pay nrn kederinde kendileri için de 

\'~ar. l{b~Iunduğunu hi setmeden ya. 
illtıız a a abalık içinde de yalnızdırlar. 

. Her i; danııarın teşkil ettilri o sekilsiz. 
ııı "tı>err · :. :ı 

~Utbanı ıcı kalabalık!... Hayalsizli-
arına acımalıyız. t Nurullah ATA\; 

~tarnvay kazası 

Bu giln Avrupnya 
seyahate ~ıkıyor 
İnhisarlar umum müdürü Mithat 

Yenel bugün Avrupaya gidecektir. ln
hisarlar müdürünün bu seyahati, in -
hisarlar idaresinin mühim Avrupa 
merkezlerinde vücuda getireceği yeni 
satış te§kilatı ile alakadar bulunmak
tadır. Mithat Yenel, Viyana, Berlin, 
Paris ve Londraya gidecektir. Bu se
yahati esnasında yaprak tütünlerimi
zin müşterisi olan Almanya ve Avus
turya gibi memleketlerde alakadar 
milesseselerle temaslarda bulunacağı 
gibi lngiltercye tütün ve cigaralarımı
zm ihracatı şarap, likör ve tuzlarrmız 
için yeni mahreçler bulunması işi ü
zerinde de tetkikler yapacaktır. Lon
drada bir müddet kalacak, burada bü
yük bazı müessescler}e müzakerelerde 
bulunacaktır. 

İnhisarlar idaremizin hariçteki teş
kilatını kurmağa matuf olan seyahat 
bir ay sürecektir. 

Emlnönilnde kayık 
i~kel esi 

Eminönü meydanı, Yenicamiiıı ö -
r.ıündeki binalnrm kaldırılmasiyle o 
cepheden genişlerken, diğer taraftan 
deniz cephesinden ele tadilat yapı l -
maktadır. Belediye ile liman idaresi a
rasında hasıl olan mut abakat veçhile, 
aynen Galata rıhtımında olduğu gibi, 
Sirkeci nhtımmın EminönU kısmında 
da ı ıhtım belediyeye terkedilmiştir. 

Bumda taştan bir kayık iskelesi ya -
pılmaktadır. 

LilypzfJC panayırı o
da 'fUrklye 

Laypzigde açılacak olan beynelmi -
lel panayıra hükumdimiz iştirake ka
rar vermiştir. Sergide Türkiye pavi
yonunu Almanyadaki Türk ticaret o
dası hazırhyacaktır. Bunun için Al -
manyaya nümuneler gönderilmekte -
dir. J.,fıypzig p:ı,nayın 6 martta a~ıla-
caktır. 1 

11.~l>a§a karako~ .~aştaraıı ı uıctdı 
l~ltı~trı l.aı . lu onundeki istasyondan 
-r 1!. ön:: clıye doğru kaymağa ba!ö-itb "'"de 'd · ;ıı _ _ _ _ 

ttı ara Ç<.: gı en kereste yüklü bir -- - - - -- - -- -
~tcıtr d Pmış, arabayı devirmiş, ke- lÇERDE: 

c o sırad 
ıııı, on }'a a oradan geçmekte o- ~ Giiııırilk konıiı;yoıı cul:ırmın lıcr seıll' 
ls0 bacağırı~ndalti Mehmede çarp _ vermeleri ıııutnt oJ.ın 10110 Jir:ılık kef:ıkl 
~h.~Ctrc il a? Yaralamıştır. Tramvc:ıy için on lıeş şııhntu kndnr nıiihl<'I Hril-
··ıı;r erıdc gü 1 .. k mlştir. " •r. Ç u le durdurula-

~ (cıı. ~ Rina ,.c arnzi wrgilerinin t:ılısiliılı 
tla "lllar h f:ızlahl~nıış, ~eni lıiilt;<·' c lıinu Yergisi 

1rt '2l•l, b' cyecana düşmüş feryada 
t lllc. •r kı ' 
~r. ~ırı hozuk~rnı kaçmıştır. H&dise 

için :u4!l0UO lira ıııııhaııınıı•n ,·:ıriılat kon 
muştur. Ar:ızi Ycrgi<;i <lr y\ız hin lir:ı ola. 
rnk tnhnıin edilınişlir. 

ıct l>eni1 ticnrcl ını•klt•hi meııınlnrı ıliiıı 

~ fr lıydug Uğu yüzünden olmuş • 
lir. trııcrirı b urnuza göre bizzat vatmzın 
ıl. liat Ozuk olduğunu söylemiş- lıir toplantı yııpıııışlnr, llis:ır vnpııru kur 
~t ltlard bıınlnrının :ıilth,rine ynrdıııı idn hütüıı 

ı,~_tl <l: :la:ağı veçhile bir ay ka- denizcilerden nakdi nıır:ı\•eııeıte bulunul. 
~ ~"il b .. crıe ay • · ııı:ısınn karar ~crilmiştir. 

b/İilc bi İt tranıvay ~ y~de frenleri • Yeni po~ta ,·apurlarımııdun ikinri 
~~iti r faci, •. _ıza yapmıı ve on milronluk sipariş iizerinde )nkındu 
t..~"cd. l\rı1a,.~•n onu güçlükle alına- müzakerelere ha~lnnacaktır. 
-~r :rı ltlütcn~·Tramvay Şirketi bu * Gelecek ene Dalla limanında Dam:ıt 
~ .. r• Cub'h 

~ah. ~artıla • 1 olmamıştır. Ala- FcriıJin <'Ski ynlı!!ındıı lıir lise nçıl:ırnk. 
" 1a r §ıdd r ı tı gcccı_1 et ı harekete acaba ı r. 

._ er?. * n u !<'ne ilk mektep çocuklarına mnh 
su~ knınplnrın n<lecli nltıılan ona çıkarı-

Muğla, 2 (A. A.) - 24 saatten faz
la devam eden sürekli ve şiddetli yağ-

murlar gece durmuştur. Her taraf su 
içinde kalmıştır. Taşan dereler Muğla 
ovasını su içinde bırakmıştır. Mende-

res, Dalmacine nehir ve çayları taşa

rak Aydın ve Çine ovalarına yayılmış

tır. Muğla - Aydın şosesi de su altın

da kaldığından posta geçememiş ve 
gelmemiştir. Yağan yağmur nadir gö
rülen yağışlardnndır. 

iki yangın 
Bir fabrika tamamen 
dlğ~rl kısmen yandı 

Bu gece sabaha kı•rşı saat dörtte Ye
§İldirckte Süruri mahallesinde Saraylar 

ı:;okağında 15 numaralı Bakır fabrika

sından ansızın yangın çıkmıştır. 

Yangını bekçi iÖrmüş, b 7akola ha· 

ber vermiş, bir müddet sonra İstanbul 

ı:;:rubu yang1n yerine yetişmiştir. 

itfaiyenin bütün gayretine rağmen 

fabrika tam:ıncn yanmıştır. 

Fabıika İsmail Hakkı ve ortaklarına 
ı~ttir. Yetmiş bin liraya sigortalı oldu-

ğu anlaşılmıştır. Yangının nasıl çıktığı 

tahkik edilmektedir. 

ikinci yangın Cibal~:le Pavlo ve Mi
hale aıt kereste fabrikasından çıkmış -
tır. Tutuşan kerestelerden b:r m:ktan 
yanmrş, itfaiyenin gayretiyle ateş ge
nişlemeden söndüriilmü~tür. 

Bostancı ve fener
bahçe meodirek :eri \ 

Deniz ticaret müdürlUğü tarafından 
Bostancıda yapılmakta olan mendirek 
y~kında ikmal edilecektir. Havaların 
müsait gittiği için inşaata tc\'akkuf
suz devam olunması, işin bir an evvel 
bitirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu mendirek bittikten sonra Fe -
nerbahçcde de bir mendirek inşasına 
başlanacaktır. İktısat vekaleti Fener -
bahçe mendireğine ait planları tasdik 
etmiştir. Fenerbah~e mendireği, o ci • 
vardaki bütün kotraların ve bahkçr 1 
kayıklarının bannabileceği bir büyük· 
lükte olacal<tır. 

lac-nk, humya köy torııkları ı!ıı :ılınac-nk
lır. 

Jf. \'Rlık lınnınd:ı hnzı oılnlnrııı k:ıpntıl 

ııııısınn k:ırrır ,·erilıııi!;ifi. \"il:ı~·t·I hıfııssıh 

h:ı mc•l"lisi y;ıkııırl:ı knll k:ınırı vı:rC'rck
tir. 

J(. IJir ıııilılılctıeııhcri ')chrinıiztle lıulıı

ıınn ele' Jet t:<•nıiryoll:ırı ıınıum mudürii 
,\Ji Rız:ı <lıın .\nkor:ıy:ı clönmüşliir. 

~ f\onscr,·ntu,·ar orkestrası. rıını:ırtesi 

giinü snaı Qn 3 eıliıle Fransız liyntrc"undıı 
bir konser ''erecektir. 

~ Takas suii timali darnsına dun üçün 
cO rez:ı mahkemesinde bnkılmış, ~ayıları 
kırkı geçen ırnçluların ar k:ınıınundan i._ 

tifoılc edcıni)r<"<'kleriııe kar:ıı· verilmiş. 

tir. ı 
~ Çatalca, Silini, Şile 'c- lrva C"ivarın. 

Ötekine berikine alt arazi ve em
Ift.kin satılması, bazı kimselerin teh Şimdi Merinoı; fabrikası bu fedakarlık 

Jnrın önünü alacaktır. İlk 2:ı.mıınlnrdn t:ı 
mamen olmasa bile yine memleket, itha_ 
Jdtındn milyonlar tnsnrrur edecektir. Ilım 
d:ın memleketin iktısndl müvazenesi kı:ı~ 
znnacaktır. 

dit edilmesi, resmi dairelerde iş ta
kibi vaadile bazı kimseclrin dolandı 
rılması da yapıldığı 
arasındadır. 

sanılan i~ler 

Sahtek~rltk hakkında uzun müd
detten beri tahkikat yapan mUddelu
mumilik diln dördüncü Vakıf hanın 
da asma katta 35 numarada Osep 
adında birisinin yazıhanesinde araş 
tırma yapmıştır. MuhtelH kimselere 
ait 35 kadar nüfus tezkeresi bulun 
duğu sö~·Ienmektedlr. Bundan baş. 
ka senetıeı· de ele geçmiştir. Netice 
de yazıhane mühürlenmiş. tutulan 
evrak müddeiumumiliğe getirilmiş
tir. Bu işin tahkiki Sııltanahmet bi
rinci sulh hft.kiml Reşide Yerilmiştir. 
Blrcok kimselerin sorgu~·a çekile
cekleri anlaşılmaktadır. 

Kasaplık 
navlunları 

hayvan 
lndfrlldf 

Denizyollrırı yük tarifesinde kasaplık 

hayvanlara ait olan kısmında tenzilat 

yapılmıştır. Bu tenzilat on bet şubat -

tan ba§lıyacaktır. N akliyat işleri altı 

mın~kaya ayrılırutttr. 
' Malak, dana ve buzağı için birinci 

mıntaka ücreti 100, ıdiğer mıntakalar 

için 150, inek manda ve öküz için bü· 

tün mmtakalar 250, koyun ve keçi bi

rinci mıntakaı nakliye ücret i 25, ikinci 

mıntaka 32, diğer mmtakalar 40, kuzu 

birinci mıntaka 15, ikinci 20, diğer mın 

tatarda da hayvan başına 25 kuruıtur. 

ihracat 
vesikaları 

Merkez Bankası 
tarafından satın 

ahnucak 
Türkiye cumhuriyeti merkez banka

sı ncuiinde mevcut klering hesapların

da alacaklı olan memleketlere mal ih

arç eden tacirlerin bu ihracata ait ve 

ecnebi parası üzerinden tanzim olun -

muş vesaiki bankalar kanaliyle ibraz 

etmeleri halinde, bunların Türkiye 

cumhuriyet merkez bankası tarafm -

dan günün kuru Ur.erinden sat.malm

ınasının takarrür ettiği öğrenilmiştir. 

Bu kararın, muhtemel kur değişik
likleri yüzünden bazı memleketlere 

olan ihracatta hası l olan tereddüdleri 

izale suretiyle, ihracatın artmasında 

ehemmiyetli tesiri olacağı ali.kadar 
mahfillerde bildirilmektedir. (A. A.) 

ıra:wa -'-'"-----------------· 
da sıtma mücadelesine başlanmıştır. 

lf. Berberler, h:ımnmcılar, kapıcılar ce
mi:reti kongreleri ekseriyet olmaması yü. 
zündl·n dün :rııpılam:ı.mışlır. 

)(. Yakında I!iikreş üninrsilcsine men. 
sup hir lnl<'hC kafilesi şehrimize gelecek. 
tir. 

:f. İktı-.nt \'ekıileti, i~ ılnirelerinin kadro 
lnrını öniinıür.ıleki hıızir:ından itibaren 
gen işlet mele knr:ır Hrıniştir. 

)(. l\lilli emlak miidürlü~ü, hapishane 
hin:ısının ;)"ıkılına işini bir müteahhid• 
Yermeyi kunırlııştırmışlır. 

~ Diin nğır Cl'Zad:ı lsmail isminde bir 
genci tnbancn ile :r:ı.ralayıın pehlivan Meh 
mel üç buçuk sene, Ahmedi yaralayan 
Hüseyin otun Mehmet de iki huçuk sene 
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hapse mahkum olmuşlardır. 
lf. Kahirede toplanan beynelmilel birin 

ci rez:ı. kongresine giden profesör Tahi. 
rin riy:ı~etinrlekf hryct dün şehrimize 
ılönmiiştiir. 

lf. lkinf'ikfinunun 11011 haftaı.ındıı, htaıı. 
bul limanından harice çıkarılan malların 
dr#eri 2329•0 lirndır. 

l\lillt paramızın kı~·metini düşürebile. 
cek olnn bir takım umiller ortadan kalkn. 
caktır. Fabrikanın, 3 milyon kilo merino 
yünü işlemek kapasitesine göre tesis edil
miş olduğu gözönfine getirilirse bu mncs 
seseden elde edilecek iktı,adi menfaatin 
ehemmiyeti nnlıışıhr.,, 

Kurun başmuharriri bundan Jıonra, f ab 
rikanın mtrino11 yiinile beraber tif lik ve 
kwır.cık uünıinü de iıltmek kabiliyetinde 
olduğunu, bu 11uretle mtmlektiml:de bol 
bol mevcut olan lif fil: ve kıvırcık yünleri 
iç(n veni bir lslilıldk sahaıı açılacağını 
anlatıyor: ve ilave ediyor ki, merinos 
fabrikası, hılliin bunlardan bafko, 16SO 
nlltye iş ve ekmek veuceğint'. oiire, Bursa 
ahaliıinin umumi uf nlıı ii:rerindt'. tle hı1. 
vıı lı olacaktır. 

AKŞAM' da 

25 kuruşluk 
pasolar 

lstanbul icinde seyrisef er bahalılığrn
datı şikayet eden dikkatlar muharriri, 
ortaya oii:el bir fikir atıyor: 

"Dört kişilik bir aile Kalamışlnki ede. 
rinden kalkarak \'eşilköydeki bir akr:ıbıı
yı :ıiy:ıretc silse üç dört lira :rol masrafı 
Yenlköyde oturanlar Çamhcaya, yahni 
Şişlidekiler Erenköyünc bir uğraynlını 
deseler oynı ateş pahası! 

Öyleyse: DahiU turiımlc hernber şehir 
içi se:>•riseferJnln ucuzlatılması! 
Demlryollarındaki h:ılk ticaret pasoları 

gibi, bütün şehir nakliye l'asıt:ıl:ırınrl:ı 
meselii hükmü hlr günlük ve ~·irmi hl'ş 
kunışa biletler saWmalı, bunlarla hir in_ 
san her f tediği vapura, tramn:rn. trene 
binerek nkşama kndar diledi#i yerde seze 
hilmeli Ye geri dönm~lidir.,, 

Son Postada 

Çin - Japon harbi 
Çin Jıartldltr Jıakkındn nılıimat alımıl: 

iı;tiytn ecnebi oa:decilerlc yüksek riıt
btli bir japon kumarıdanı arasında dil:. 
/:ate şnuan lıir koııu,~ma olmıış. 

K11ma11dan. Nankin ile Şaııg/ıau ara~rn 
'dnl:i '.temi:lenıe amdiyuine deı•am,, ıı r. 
lıir takım Cin müfr.e:elerinin imha edil. 
eliğini ıö11lemiş, "imha,, sö:ıinıi garipse_ 
yen oauteciler, japon kı ·aıarrnın Çi11 
müfrt:tlerine J;ar1,ı lıarp ederken uir 
alıp almadıklarını ıornıu,dar; kumaııdan, 

japon cephesinin gerisinde Jıarek6.l yapatı 
Cin askerlerinin asker olmadığım, başı 

bo:ııJ.: ltldkki tdilebiltcefjirıi, böultleritır. 

karıı da lıarp 1..-anunlarının tatbikine matı 
tıknn imkıfn olnmauacağınr söylemiş. 

Selim /lagıp Emeç, şöutr. diyor: 
Şu hol, joponlarla Çinliler orasınıla ce

reyan eden muharebenin ne derece insaf_ 
sız \'C binman olduAunu gösteriyor, hıırp 
haşloyıılı yarım ~·ıl dnhi olınadnn Çin or
dusu znriatının, kayıp ,.e telef olnrnk 
(500,000) kişiyi geçmesi de, hllh:ıss:ı j a_ 
ponl:ırın, düşmanlarını yola getirmek hu. 
susunda merhametsizce hnrckellerinln bir 
delilidir. l\lanmnrilı, bu gnd:ıdığı, bir p:ır 
ça da Çinlilerin günden güne art:ın muka. 
vemetine ntretmek Uizımdır. Zira, son de
rece modern silAhlarn sahip olan jnpon_ 
lor,' ekserl)·etl nzimesi müdnf:ın ,·esaitin. 
den dahi mahrum bulunan Çinlileri kısa 
zamanda amana getireceklerini s:ı.nmış, 
fnknt muharebe uzayıp bir nevi yıpran_ 
ma mücadelesi halini nlınc.n en·elfı hiddet 
lenmiş, sonra hn)·rete düşmeye haşl:ımı"
Jardır. !\itekim, ımllı, şartlarının, hu uzrı . 
yıı;;ile mütcnasiben nğırlaşacağını, hl!füı 
sulhtan sonra bu şartları Cinlilerin '.\'erine 
getirmeleri için Çin top;akların:ı ·iknmc 
edecekleri japon garnizonlnrının masrl\. 
fını dnhl Çinlilere yükliyeccklerini söyle_ 
meleri, gnznblarının ne dercre büyük olclu 
sunun bir delilidir. 

Çinliler c~er j:ıponları yenmezler '·cm 
hiç olmaı:sa insani şercflerile mütcn:ıs

0

ip 
sulh ~arl1arı elde edemezlerse akibctleri 
cidden müthiştir. Bu sebepledir ki, hiı,; 
bir Çinli için japonlarlıı le!;iriki me :ı.i mev 
ıuu b:ıhsolmnı. Aksi hareket eden Çinli 
için her akibel muvafıktır, mün:ısipti r. 
Çünkü hak \'tıruşmadan alınmaz.. Yıırıış. 
masını bllmhrn de ilelt'het hnkkını nln_ ' 
mH!,. 



Atatürkün Bursah
la ra değerli hediyeleri 

iPEK sinemasında 
Yllnnki matinelerden itibaren fevkalade bit- program. 2 büyiik yıldızın 2 büytk filmi birden 

MARTHA EGGERTH Daniell Darrieux Ba§tnratı ı lncJde 

tün teşckküllcrı bu güzel şehrinizin 
ibUtün vatandaşları tarafından hak
kmıqa izhar edilen sevgi ve saygıdıuı 
çok duygı,ılandım. Modern bir zibni
yetle ve temiz bir konfQrla vücuda 
getirilen ~likpalnsda beni konukla
yan Bursalılann yüksek misaf irper
verliklerinden çok rnütehnssis oldum. 
Burada TUrk milletinin siyasi ve me
deni ytiksekliğinf ~österen parlak de
liller gördüm. Bundaıı mütevellit ta
ha&Şüs ve tcookkUrlerimin sevgili 
Bursıılılara iblağını rica ederim. 

Bursa kaplıcalannm bUyUk ve me
dcrıi ihtiyaçlanndnn birini karöılıyan 
Çelikpalas atelinin ~ursa bclcdiye~i~ 
nin de himmet ve muavenetile daha 
fazla inki5af edebilmesini temin için 
bu otelin ait olduğu fiirketteki 34.830 
türk liralık hissemi belediyeye tcrkc
diyorum. A;vni zamanda vakttle Bur
sa belediyesinin 1923 tarihinde bana 
hediye etmiş olduğu otel bahçesine 
muttasıl köşkU do bütün mUetemilfıtı 
ile belediyeye hibe etUm. Bu köşk Q

telin bir aneksi olarak Jrullanılaçak 

ve Bursa belediyem bu köşl\Un bede· 
lini takdir ettirerek §irketten o mik
tar hisse aenedi mUbayaa. edecektir.,, 

K. Atatürk 

Başvekilin tebliği 
Ankara! 2 (A. A.) - Başbakan Ce· 

lftl Bnyl!l' tarafından, ajans vasıtasile 
n~roJunmak cmriJe atideki tebliğ gön.. 
derilmi§tir: 

"Rc.işicümhur Atatürkün Bursayı 

şereflendirmeleri münasebetile resmi 
ve hususi bütün teşekküller ve Bur
sanın bütün Jnymetli vatand~lan ta
rafından Ulu Önder'ıe yapılan minnet 
ve §Ukran, itaat ve inan g*'osterlleri 
BilyUk Şefimizi pek ziyade milteh&.Mis 
etmiş ve Türk milletinhı siy~i yUk
sekliğinin parlak delili olan bu sevgi 
ve saygı gösterileri hUkUmeti de bil
!ha!-isa müteeekklr bmılanıftır. 

Şefimiz Atatürk, derin sevgi duygu
larının Bursalılan lbllğma. beni me
mur yurdular. Bu erefli vazifeyi i-
fa ederken kendimin ve hükfımet ar
kndaşlarımm takdir ve teeekkürlerini 
de ilave ederim. 

1J~kil 
Cel4l Bayar 

Bursa valisini takdir 
Bursa, 2 (A. A.) - Reisicümhur 

AtatUrk Bursada kendilerine yapılan 

karşılamada ve bugün Merinos f abri
kasımn açılı§ töreninde gördUklerl in
tizam ve mükemmeliyetten memnun 
kalmışlar, ve Bursa valisi Şefik So
yer'i takdir buyurmuşlardır. 

Keyfiyet, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya tarafından bugün valiye m!men 
tebliğ edilmiştir. 

Fabrikanın açılış merasimi 
Bursa. 3 (Hususi) - Bursa Meri

nos fabrikası dün BUyUk önder Ata
tilrk tarafmdan altm anahtarla ivle
mcye açılmrştrr. 
Açılma törenine bUtün Bursalılarla 

ch•ardan gelen köylüler iştirak etmiş
tir. Öğleden sonra fabrika civan ka
labalıktan geçilemez olmuştur. 

Reisicümhur saat on altıda Başve
kil, Dahiliye, Nafia. ve lktısat Vekil
leri ve refakatleıindeki 7.evat ile bir· 
liktc f abriknyı şcreflendlrmişlerdir. 

Atatürk bir müddet fabrikanın din
lenme salonunda istirahat bı~yur:muş, 
sonra balkona çıkmıştır. Burada Bw· 
sa. belediye reisi Ne t Kiper'in Bur
salılara hitaben söylediği sö~eri din
lemiş. bunu Başvekil Celil Bayar'm 
nutku takip etmi~Ur. 

Ba vekilin nutku 
Ba vekilin nutku şudur: 
"- Sevgili yurddaşlımm, 
Relsicilmhurumuz, Şefimiz Ata-

türk'ün cmirlerile size hitab ediyorum. 
Çok yazık ki hepinirıe sesimi işittire
miyeceğim. Bundan dolayı hepinizden 
özilr dilerim. 

Merinos fabrikası, hilkfunetimizin 
beş senelik endUstri pHinmda önemli 
yer almL~ bir müessesedir. Hatırlarsı
nız, bundan iki sene evvel Atatürk re
jiminin kıymetli eYladı ve Büylik ele
manı İsmet İnönünün azimkii.r ve kud
retli eli ile bu f abrikanm tenreli a!ıl
mıştı. Bugtin hepimizin sevincini mu
cip derecede mevcudiyet gösteren bu 
müessese, §imdi ga.hit olduğum.uz tö-

renle açılıyor. 

tarafından tarafından Bursalılar. Merinos !abrfüası, 4 mil
yon liraya mal oldu. Faıbrikarun kulla
nacağı iptidai maddenin yekunu 3 mil
yon kilodur. Simdlye lnı.Qar hiçbir mü
esse~o kullanılmamış olan ipliğimiz 
bu fabrikada 1.50 bin klloluk bir mik

LA BOHEM SUiiSTiM L 
DAVASI 

tarla yer alacnktır. 
. ... ______ _ 

Em:.alsi:ı: ve ta.mata fırsatı kaçınlnuyacak bir proanun 
Fabrikanın başlıca istihlak madde

si Merinos ynpağısıdır. I3u da. en az 

atte 4 ekiple çalıştıracağı işçi adedi ALEXANDR DU.MAS'nın 
iki milyon kilodur. Fabrikanın 24 sa· ı Büyü~ Fransız edibi ee e A 

1650 dir. Bu demektir ki, 1650 aile re- dünyanın her diline çevrilmi~ 
isi vatanda.5 iş ve ekmek bulacaktır. olan §aheıeri: 

Fabrikam1zm endüstri hayatımızda-

UÇ SILAHŞ<JRI,A 'ı 
ki kı.YPlctini tebarüz ettirmek için bir 1 TURKÇE SOZLU oJ 
noktııya dikkatinizi celbctmek iste
rim. EnqUştride iyi mal çıkarmak için 
iyi iptidai m~dde l~znn.dır. Ancak bu 
sayededir ki, nefis eşya imal olunabi-

lir. Tqrk tekstil Jıayatında şimdiye sn u a !Mı o 1 A m e ır D k a 
kaqar memnun ohuumyacak mallar 
yapılmış ise bunun şcbebi ipliklerin i
yi olmayı~tdır. Merinos flt.brikaSJ bu 
noksanı ikmal edecektir. 

Bu fabriknnm kurulma plfı.nl{lrı ü1.e· 
rinde ça.ılitı~mız 1.aman, Merinos ya
pağısım yarı mamul olarak. hariçten 
getirmeyi dilştinmüştük. Çünkü :Meri
nos bime kafi miktarda. yetişmiyordu. 
Ve hal~ da böyledir. Ancak, endüstri 
pc>lilikamızdo. mil:>tah~Ic azami yar
dnn prensipimi:r.dir. Eğer bu ilk fikir
dE: sebat etmiş olsaydılt müstahsilleri
miz çok ziyan ederlerdi. Biz yılmadık, 
endi§Ç E:tmCdik, fabrikayı yerli Meri
nos esası üzerine kurduk. 

Cünkü Bul'Üdan Çanz.'l{kaleye kadar 
uzanan mıntaknyı Mc:rinos mıntakası 
olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Bu iti
bara) koyu.nculuğumuıun. baytarları-' . mızın bu büyük millet müessesesıne ve 
dol~ısiyle memlekete ve millt crldüs
ttiye kaf!t milhim bir vazife ile mükellef 
o!duklarını burada kendilerine hatır· 

latma"kj isterim. 
Bu vazife ayni umanda müstahsille

rin kendi menfaatleri icabırır, Eğer ü
mid~ veçhile Türk Merinosu yetişti
rinıe senevi iki milyon liralık mühim bir 
se~et, harice atmaktan kurtanlmış ola· 

caktır .. 
Bunun iş hacmimize. inzimanundan 

hastl olacak menfaat izahttın müstağni
dir. Birinci beş senelik endüstri prog
ramımızı tatbik sahasına koymak üze
re yer yer fabn'\alar vücUda getiril -
di. Bunların heszıplan yapıldı. Fakat, 
Merinos fabrikası bunların en bahtiyan

dır. 

Maddi kıymet itibariyle buna yakla
şan ve hatta bunu tecav\U edenler var
dır. Şu kadr.r ki, manevi hayatın bah
şettiği ~eref de bu fabrikanın erişilmez 
bir payeıi vardır. Çünkü, onun aldım 

A~ vermiştir. 
V c a!;ılma törenini de huzurlariyle 

ııcreflendirmiştir. Şu halde haklı olarak 
diyebiliriz ki,, emsaline naz~an bu en 
bahtiyandır. 

Vatandaşlarım, 

Size takip ctmc~te olduğumuz en
düstri politikamızın ana hatrlanndan 
bahsetmek istet.dim. Fııkat görüyorum 
ki, vaziyet ve hava bizden liıtfunu im
sa~ etmektedir. Eğer vaktimiz müstq.de 
eueydi kapalı bir yerde sizinle daha 
açık ve daha uzun konuşabilirdi~.' .. 

Bu sefer Bursaya gelir~m Ataturkun 
yanrndl!I mevki almak şerefini" ihraz et
mi! bulunuyordum. Bahsimiz, Milli 
Müc8!dclenin karanlık devirleri üzerin· 
de dolaşıyorldu. 

o aralık Bursa bütün vatandaşlariyle 
Atatürkün yoluna çıkmış bulunuyordu. 
Atııtürk bunları göstererek: "Bak Ba
yar deeli, bu güzel memle~et ve bu te
miz yürekli halk müstevlilerin ayakla -
rr altında bırakılabilir miydi?.,. Bu sö
zü söyliyen Büyük Halaskarımız mem
lekete refah getirecek eserleri a!imak 
için yola çıkmı§ bulunuyordu. Bizzat o, 
refahın :naddi izleri üzerinkle idi. Şehre 
geldik. Sizin candtcı tcz:ahilrlerinize şa
hit oldum. Sizin bu yüksek, duygularınız 
dan kurtarıcınıza kar§ı gösterdiğiniz 
bu minnet ve şükran coşkunluldanndan 
aldığım heyecan tesirleri altında kalarak 
hepinizi göz yaşlarıml<t selaml:ıdım. V c 
şu neticeye varldım : "- Kalbler birleş
miştir. Millet §Cfİni seviyor, şef milletini 
seviyor. Bu sevgililer için saadetler di-
terim.,, 

Baıvekilin nutkundan sonra Reisi-

Baştarafı 2 incide \ 
bete benziyor. Fnknt bu nol;:ta. hosnba 
katılsa dahi, iki tnraf arasında Ame 
rlkanm ve tıi'ı;Uteronin lehine olmnk 
Uzerc bUyilk bir fnrk vardır. İngilte
re paraca zengindir. Ve vasıta nok
tasından da. ltnlya ve Japonyaya fa. 
fktlr. Fakat bu noktalardan Ame
rikanın vaziyeti cltğer devletlerle 
mukayese bile edllem-;z. Amerika
nın vergi yükll Avrupalıların yilkU
ne nnınran hlç denecek derecede 
hafiftir. Avrupnlılarrn hnl vaziyet
lerine bakıldığı zaman, Amerikalr
lnra hlc vergi vermiyen bir millet 
denebilir. .Amorikn, meselı'l. Japon
ya kadar bir yUke lrntlnnnııya. karar 
·yerse. bütUn dUnyn. donnnmalarrna. 
faik bir donanma inşa etmekte zor
ltı k çekmez. 

Amerika için donanma inşa~;ı. bir 
maddi vnmta meselesi değil, lüzumu 
hissetmek meselesidir. Japonya 
meydan okuyuncaya kadar Ame.rl
kalılar bu lUzunıu hissetmemişlerdi. 
Roose\·eıt,in meclise ynzdığı mek
tuptan anlaşılıyor ki Amerika artık 
bu lüıtımu hissetmiştir. Dinaeı\a'foyh 
Amerikanın rnilletlerarasr ınuvaze
neslndekl iktısadl ağırltğr ile milte
naslp bir eteniz kuvveti olması artık 
bir gün mcselesldlr. Gerçi Amerıka 
dünya sulhUnU temin için değil, ken
di emniyetini YC meofnatlerioi }to· 

ruma.k tein siıtı.hlanmaktadır. Fakat 
birçok meseleler vadır ki Amerika
nın emniyetiyle sulhe muvazi olarak 
yUrllmektedir. Binaenaleyh Ameri
im milletlerarası muvazenesinde 
sulh ve sUkun unsuru sayılır. Bun ·n 
içindir ki. Amorikn siHlhlarmm art.
mnsı. !mlhün ve süktlnun da istikra· 
rına ynrdrnı cderoktir. (Uhts'tnn) 

A. Ş. ESMER 

Zelzele 
DUn gece bir çok 
yerle rde duyuldu 
Dün gece snnt 21 i 18 dakika. 30 

saniye geçe merkez Ustll tstanbul. 
dan ll,600 kilometre mesafede ga
yet şiddetli bir zelzele kııydedflmlş_ 
tir. 

Hfı.disenin cenubi Amerikanın şı. 
li mmtakn.smda olduğu tahmin edil 
mektedlr. 

Erzincanda 
Erzincan 2 (A.A.) - Dün saat 

11,15 de iki saniye devam dene bir 
yer sartıntrsı olmuştur. 
ltulyada 

Milano 2 (A.A.) - 1''uenıa ::;ismo
grafi dUn akşam saat 20 de çok şid
detli ve çok devamlı bir yer sarsın
tısı kaydetmiştir. Sarsıntılar dört 
saat devam etmiştir. 

cümhur ve Vekiller otomobillere binip 
f abrikanrn yı~ama dairesine gitmi,ler
dir. 

Orada Sümerbank umum müdüril 
Nurullah Es~. Atatürke tepsi içinde 
altın bir anahtar vermiş, Büyük önder 
Başvekile hitaben "Hayırlı olsun,, diye
rek kapıyı açmıştır. 

Atatürk bu kapıdan girerek bütün 
daireleri ayn ayrı tetkils etmiş, Merinos 
ipliği sergisini gezmiş, iplik ve kumaş
lar hakkında fabrika müdüründen iza
hat almıştır. 

AtatUrk fabrikanın defterini imza
ladıktan sonra otomobillerine binip Çe
likpalasa dönmüşlerdir. Gece belediye 
salonunda bir suare verilmiıtir,.. 

" •:;ı. . : .. . , 

·--------------·------mmı---1 JUNiOR 
KUçllk bir lhtiradır. 

Yolunu şaşıran insana JUNİOR bir 
rehberdir. Yelek cebinde kolay taşınır. 
Türkiyenin her tarafında. ibulUJ\ur. Fe-

ner ve pillerde JUN10R markasına. 
dikkat ediniz 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

İSMAIL ÖMER iŞÇE~__. 
ı .............................. _. ....... -'i~ 
-=~__:.._~~~~~--~~~~~---

M. M. Vekaletinden =~ 
i ·· ti' b' uıUllC .!\I. M. v. lnşaat Şubesinde çalışmak üzere 300 l ra ucrc ı ır :M JJ 

dis, ..200 Ura ücretli iki miınal.' alınacaktır. 1stcklilcrin Ankarada. · 
v. lnşaa.t Şubesine muracaatlnrı. (72 5) (G47) _..../ 

st.!fiJ3gıt)lll:rmc:t1U§lllmıi{0A' . ~,-
Beyoğlu, Eminönü ve Fatih kazaları dahilinde kunturat yoklaIIl~ııt1 I' 

pılacaktır Mülk sahiplerinin cezaya çarpılnrak mutazarrır olmama tW 
cin kontr~l memurlarına ibraz edilmek Uzere mtısteclrlerin kunturıı 
rmı yanlarında bulundurulmaları lllıumu illt.n olunur. (632) 

atıtl~ 
vesattlnakliye resminden olan borcundan doln:n haciz altına ourctı' 

Doç markalı Ye 1890/2042 numaralı taksa otomobill Al<sarayda rııJd 
Hüseyin ağa mahallesi Çıngıraklı bos tnn sokak 11 numaralı gn 0ııı· 

11 t l wt nnn 3-2-938 Perşembe günü saat 16 da açık arttırma e sa ı acag 
nur. (B. (605) 

Hariciye 
Vekilimiz 
Viyan ada 

Viyana 2 (A.A.) - Doktor Tevfik 
Rüştü Aras Conevreden Viyanaya 
gelmiştir. 

TUrklye Hariciye Vekili, tamamL 
ıe husust mahiyette olarak, iki gün 
burada kalacaktır. 

Musolinl oğlunu 
yüzbası yaptı 

Roma 3 (A.A.) - İtalya - Brezil 
vn bava se!erlue iştirak etmiş olan 
teğmen Bruno Musolini yüzbaşılığa 
terfi etmiştir. 

1918 de do~muş olan l\lusolln!nfn 
oğlu, ltnlyan ordusunun en genç yüz 
başıS?dır. ltnJyau - Brezilya seferine 
1ştirak etmiş olan diğer subaylara 
ve mUrettebata da altın ve gümUş 
havacılık madalyaları verllmlştir. 

lta lyadakl JnfllAkta 
ö lenler 37 kişi 

Roma 3 (A.A.) - Neşredilen blr 
tebliğe göre, Segnldekl barut fabrl. 
kasındaki infllAk neticesinde ölenle
rin miktarı 3 7 dir. 

Birçok atelyelerde işe yentden 
başlanmıştır. Segni köyü halkı da 
yeniden evlerine dönmüşlerdir. 

" Kraliçe Ma r l ,. 
Transatlantiğinin e şi 

Londra 3 (A.A.) - Resmen bildi 
rlldiğ!ne göre, "KUen Marı,, trans_ 
atlantJki gemisinin eşi olan gemi, 
27 eylCllde kraliçe Elizabet tarafın
dan kordolası kesilmek sur(,tile de.. 
nize indirilecektir. Gemi "Kilen Elt~ 
zabet,, ismini ta.oıyacaktır. 

SAÇ 
Ciizelliğia en birinci şartıdır· 

fllf.:ı 
Petrol 
f~·· arfl 

11 1 z ·-"' 
.• te<i•~ 

K"""ekJeri ve saç köklerın• -.. . ·r ~tır· 
teıiri mücerr p bır 1 <ı' 

Yunan . 
Başvekil' 

yJI1 
Ankaraya 81ıet 
tSünde hare 

k t'' edece ,,1ı file ,ıı~ 
ş,·eJ> ıV1 ' Atina 2 (.A.A.) - :sa 13p.l1' ı\tll'ı 

sas ve Yunan bereü01~51 ıı;ID ıcflle 
tanlı konseyinin toplan si ıııııJI 4 

raya 13 şubntta gitınc ııtl'" 
dir. - :P•l' yt6 

Yunan heyeti orta elCl di~111 
ve alyast bh"lncl . ~ai[ı~sıı~i c~l' 
Kustas ile DaşvokılHl p;ıur 
direktörU ve yaverinden. 
Ur~ .r 
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- Nu.m.4ra 60 -( EHl\EK - KlZ ) 

~e1n1a!Ml 9a ıonır gün dedim ki: 

Muhakkak birisine 
sözlüsünüz, 

Yahut da aşıksınız! 
Kızardı , bozardı ve kekeledi ; 

1 kısı de degiı ... Hayatımda belki 
;evıldırn, t akat katiyen sevmedim ı 
-ai

1
" 1 onune egerek. cevap verdi: / günü annesi, o, ben Göktuya ıezmeye 

i~d k mektubunuzu aldıgım %aman gittik. Annesi Qökıu eamillnde namu 
tı'h t'n gel.l g'nc asla ihtimal vermemiş- kılmak U.ıere yanımızdan aynldı. Bu 

· Bunu b • • • r ı:ım p!n ıyondan yapılmış bır fınattı. Ona mektup ha~nda bazı 
Gt:Yun •ıhı tclakh ettim. İşin aslını sualler ıordum. O lcın.nyor, bonnyor 

llıeıctn n .. k ı ·in de açı.;a vurdum. ikinci ve bJrçolc makul aebepJcr CÖltererek 
dcrd;;ı ;ın~zdan sonradır ki sızin gön- kendisini t..ı mUt'kül vaziyetten )u.ırtar 
t11ıı 'b n ı:ı anladım. Knbahat sizin.... maya çalıııyordu. 
tt bıı ııtma:Jı ınız gibi en kU~tik b:r işa- Ben, onu bu hakie cörllnoe tam bir 

ıle ko -h~ı · _ .' Ym mışsımz. Boyle oldu ğu erkek tavrı takınıyor ve hemen eenp 
ılır ıkınci mektubunuzda hak~ımda vcremiyeceği sualler ıormaJrtan kendi-

._:'. huki.mler yürüttünUz:. mi alamıyordum. 
ı... liakJı d ·1 d" s· . "ili\ egı mıy ım.. ızın mektu- - O halde, diyordum - biri.ini sevi 
b !ereknde 1 olduğunu anladığınızı ve y orsunuz:. Yahut da birigiJe sö.ılilsü-
lı:tı Yaptrgınızı sanmış ve kızmış • nüz. 

- Hayır böyle bir ıey yok .. Siıi te-
tıu~ b !erek yapmadıgıma emin olu- min ederi:n. ... 
t;;; Ya her zamankı müstehzi bakışla

il rıe diycyım. ....... a, 
l:ı n mı mU&tehzı bakıyorum?. 

ı.ırıu 
«>ıı11 &oylerken l:ızarmış ve başını 

!le eğmi tı. Sonra ilave ett i . 
....... \' . 

- 1 llnlış diıştınüyorsunuz.. Sizinle 
t C Ctt~ı:·rn yok . Hele vaziyetimde 
, a:,rı tabiılik hiç ... yalnız .. 

:r alnız? 
..... . 

tzı çok kuçuk görüyorum.. O 

...... 1 . 
t ·Lıçuk nıu? . .Mesela beni kaç ya-

hın.11 ed rsiniz. 
, do uz - yirmi! 

),r<ıı. liayır .. Tam yirmi iki.. Hatta 
1 tır 

' T• 

Jia Cordunuz mu .. Yine benden iki 
"'Çlı.ıt .. • ......_ l , Unı...ı: 

•• \u uks .. m ne olur .. tki yaş far
' t t emmıyetı olur. 

}' t 1' "'"t.. ı yaş farkın pek ehemmi 
Ya '\ a:na,si.ı: daha pek ·üçüksünüz 

1 
t l .. ~e elesı uzadı. Münakaşamız 

Ç'I.. ~Cıtırcı · • 
""\;lılt egını doldurmayacak bir 
t k llli.ln k 

ucıltt - sası .. Neden sonra saati 
ı. 

•I'\ ..... GitleJi 
ıı~n-ı rn artık; geç kalmayalım, 

t lner k 
d dı a eder. Yolda da konuşu 

l<erı · 
t ı ıle Yold . .. 

~ el ı r a yıne hep böyle ba-
lt:ıa~ay uzer.ndc münaka~a ettik. 

1terı , 
0 

acagunızı .. nlayınca, ayn......_ S~; §U teklifte bulun'dum : 
~d.. bır m•kt .. d -· ~ "il d '" up gon ereccgım. 
ıı e teva b l . )\ıı ısorır;ı, P e ,1ıyorum. Okuduk-
c iade ~cktubunuzu size isterseniz 

...._ 4. c eıırn. 
~ '• Ver . , il?.111 rnescnız ne olur sanki, 

trı . •. cev . 
tı ap vermek icap ediy orsa 

' S· ...... s~ı nıi.ıt 
' oı. 

)~ l>ekaı· 
'i;ı ilt l'arın.ı .. Şımdı eve gider gıtmez 

, ~~at el" 
8
.abah da bir kitap arasın 

SL l>cıt· ınıze veririm. 
'"O~ ı .. 

~t il <iıkk . 
~"c 'a.rı:rıadık atı çekmesin diye bera

. tıdcr . · Oracıkta ayrıldık 
ıll &ıtrnez . 
~ ' karşı d mektubu yazdım.Ken 
't~ hqlısettırrı Uyduğum temiz: hislerim 
lı~. bckı ·Anlaşmak isted"ğ' · "k" 
~ 01 cllles· ı ~ ı ımı ı ı 
~~ dugurıu 1b azım ge]jiği.ıi, imtiha-
l ı. le Unda . 

"tı aı:ı Ctf • . n sonra da staJ yap 
'tt"'1 ' ttes1 ıgını bildirdim. Bu mek-
~ ~ sabah k' 
't 1) Oğterin ıta~ için~e eline 
~ tl'ttıe~' ltıtap :Yernege geldigim sıra 
İlt ~ llc?.ak ~rasrnda bana cevap 
~1 illdc tc~:1find~ bulundu.Bana şim 
~.' ıi:... l tını d .. 
~ ,, ·•ıı ile· uşunmeye lüzum 
~ ~tı. ı ııcncy k 

lıttı ''~!tte . e adar bu fikrim 'I •tı cı rn ihti ali ~ •ha le. •• nı bulunduğunu, 
lt:ltıtılc lillk olduğunu zama-

~ t ilrzu' . • 
01rıı., Cc" · •i ruu ıstediği şekilde 
Ctclt lt~uı:rı zYazıyordu. Bu mektu

l;ıllfl~ g\Ud arnan kendimi zaptede 
~ ugurnu h h'rk atırlarım. 

a.~ gun sonra ı..:r u. pazar 

- Hayatınızda biç sevmediniz mi? 
- Bel~i sevildim, fakat Jratiyen ıev 

medim. 
- Neden sevme-diniz. Genç değil 

misintz. H is!:iiz m·5iniz? 
- Niçin hisaiz olayım. Elbet benim 

de bir kalbim ve duygum var. Fakat 
şimdiye kadar hi~ sevebileceiim kimıe 
ile karşılaımıdım. Yahut da •karplat
mak fırsatına kavuımadun. 

On bir senem leyli mektepte ıeçti. 

Beni mektepten tatil günlerinde annem 
gelip alırdı. Yalnız ıokaia çıktıiımı 

hiç hatırlamıyorum. Mektepten çik,tık
tan ıonra da hayatım hep köylerde ıes 
ti. Yine annemin dizi dibinde. Şilphng 
anlıyonunuz ne kadar sade ve aıude 
bir hayat geçirdiğimi. Böyle bir kız 
d;;ın şüphe etmek bilmem garip olmu 
mı ? 

-Madem ki inanmak l.izım. 
- A ... Rica ederim, bili mı ıilphe? 

Vallahi, namussuzum ki doiru söylü-
yorum. , 

- Rica ederim yemin etmeyin .. Söy- f 
ledinklerimi taka telikki etmelilinb •• 
inandım. 

Bana teminat verirken çoJi utancaç. 
aynı zamanda aubi bir hali vaıdı. Yil· 
züme bakmıyordu. Yahut da bakmaya 
cesaret edemiyordu. Baıı önünde. aya 
ğile yerdeki otları ezmekle mcfCUldü. 
ileriden annesinin ıeldiğini cörünce 
sustum: 

- Anneni;c: geliyor, dedim. 
- Öyleyse yürüyelim, dedi. 
Aiır ağır yürüyerek annesini kartı· 

ladık. Göksuya gittik. Dere kenarında 
bir gazinoya oturduk. 

Benan sandala binme~ istiyordu. An 
nesi meraklı bir kadındı. Onun bu ar
zusuna muhalif ıörünüyordu. Ben de 
anne tarafından o~wn. Sandala biruıM 
nin dofru bir ıey olmayacatını söyle
dim. Bu munalefetimin, annesi li.ıerin
de çok iyi bir tesir yaptıiının farkında 
idim. Bunu Benan da hinetmiı, ve be-

. nim bu kurnazca hareketimi dilile ol· 
masa bile halile tasdik etmekten çelrtn 
memiıti. 

Geç vakit, Anadoluhiurından vapu
ra bindik. ~loooa yanrmı•da ıil:ıel ve 
ufak bir çocuk vardı . 

Bu cidden &iiı:el bir yavruydu. liele 
Bena n bayılmıştı . MUtemadiycn ona 
bakıyor ve: 

- Yavrum .. diye söyleniyordu. 
- Çocu~ ıever misiniz? dedim? 
- Evet .. Çok .. 
- Evlendiğiniz zaman çocuğunu-

zun kız mı, erkek mi olmasını isteni-
niz? 

Benan birdenbire deiiıti, ku;ardı. 

Parmağını dudaiı üzerine ıötürarek 

bana: 
- Sus! 
işaretini verdı. 

(Davamı Yar) 

-· 

lstanbul konuşuyor 

Yeni postabanenio karşısında 

1 

bir hara
be var 

Şehrin en işlek 
yerlerinden birini 
çirkinleştiren bu 

ı man~araıara artık 

'bir nihayet vermek 
ıazımdır 

Tam blr harabe olaıı 
Üç eün evvel, epey zaınanclır gör

mediğim bir arkıdafim >iyaretime gel
di. 

Bir müddet dereden tepclden konuı
tu~tan sonr&, söz bizim İstanbul konu
ıuyor sütununa intikal etti, arkada
ırm: 

- Ne bitmez tükenmez derdi varını§ 
bt.ı ıehrin dedi. Dolaıtın dolqtın ve 
durmadan yazıyorsun, hata da yepyeni 
yepyeni, bambaşka mevzular buluyor
sun. liiç hatıra hayale gelmiyeeek nok 
talan meydana ~ıkarıyorsun. 

Bir ıaniye sustu, gülerek yüzilme 
baktı: 

- Fakat, diye devam etti. Bir yer 
var ki, burnunun dibinde olduğu halde 
oranın halini nasıl olup da görüp yaz
madın §3Jıyorum do&ruau .. 

Sözünü tekrar lıjesti, sanki beni fazla 
merakta bırakmaktan sevk lduyuyor
mut ıibi birkaç dakika konuımadan 

kahvesini içti ve nihayet: 
- Ycnipostahanenin kar§ısındaki 

meydandan bahsetmek istiyorum, de
di. 

O canım binarun hemen yanı bapnda 
ıehrin en iJle~ bir piyasa mahallinde 
böyle bir harabe nasıl bırakılabilir .• 
Vallahi aklım ermiyor. 

Dottum daha uzun izahat vennedi. 
Benim suallerime: 

- Söyledlfim yer, yüz: adını ötede 
&it &Cizünle gör daha iyi, cevabmı ver
di .. 

Bir saat sonra foto Ali ile beraber, 
Yenipostahanein önünde idi .. Meydan 
cık denen kısımda, hakikaten bir lıa 
rabe vardı. :Sütün civann manzarasını 
ber~t eden bu yer §imdiye kadar na
sıl olp da benim cö•üaiden kaçmıştı. 

Bir türlü akıl erdire~im. hem de hiç 
ıeçmenem, haftada üç dört defa ora
larda dotaıırım. 

Koekoc.a binalar aruında tam bir te-
nekc nıahalleaini andıran bu harabeyi 
biraz: tarif edeyim. 

Y enipoatabane önünden Sultanha -
mamma uzanan bUyUk caddenin sağ 

tarafında 4 Uncu Va'19f hanına doiru 
k~ük bir sokak uunır. İ§te caddenin 
satma ve bu sokalm ıoluna dü§en tcı
srmda, bir arsa vardır. 

Bu ananrn caddeye bakan iki yüıü 
açıktır, diter iki yilzilniln birisi bina 
duvarlarile, dileri de pis paslı teneke
lerden, çinkolutdan mütetckkil bir 
b.hçe duparile kapanmııtır. 
Meydanın klSıesinde kırık dökük 

hamal arabalan, diıer köteıinde iki 
scyyar fotofrafçı makinesi, baJka bir 
k~da he eNi taht. lr.apılardan, 
tıı yığınlarından ve çinko ~alarm 
dan yapıtnq kUçilk sığına~a sahşan 

bir eskici (lSrünUyor. 

IJ!eydaııcıktan iki manzara 

M cyıla•ıc,T•faT:i çöp 1.-utıısııııırn ha1i! 

Büyük caddeye yakın kısımda ise 
bir küçük lo'IQlnta bulunmaktadır ki bu 
dükkan beyaz boyası ile meydanın çir-

kinliğini ve teneke tahta perdelerin 
berbat vaziyetini kısmen örtmektedir. 

Ben evveli eskicinin yanma gittim, 
bu ihtiyarca ve ilrkek tabiatlı bir adam 
dı. İsmi Vahi imiş. Koyu E rmeni şiy-

vesile konuşuyordu. Bizim gazeteci ol
duğumuzu öğrenmede-n evvel, işlerin 

pek ~ötü gittiğinden, kendisinin ve iki 

çocuğile ailesinin ekmek parasını güç 

kazandığından . ramazandan itibaren iş 

lerin bıçakla kesilmiş gibi azaldığından, 

günde 70-80 kuruı kazansa halinden 

pek memnun kalacağmJdan uzun uzadı 

ya bahsetti. Fakat hüviyetimizi öğrenir 
öğrenmez: 

- Aman, aman, beni sakın yazma
yın diye yalvarmağa, hele arkadaşım 

fotoğrafını çekmeğe ~alkınca yerinden 
karlkıp kaçmağa kalktı. Fakat bu sıra-

da Ali işini görmilş, resmini almağa 

muvaffak' olmuıtu. 

Eskiciden sonra, seyyar fotoğrafçı
ların yanına gittik. Noterlerde iş yap-

Galatasaray muraka
be heyeti toplanıyor 

Galata3aray spor 1:1abü id4~ Mı • 
yeti bcışkan1ığından : 

5 Şubat 938 cumartesi günü saat 
15 te murakabe heye-ti içtima edece

ğinden sayın azanın muayyen gün ve 

saatte klüb loJtaline z elmeleri rica o
lunur. 

tıranlarrn fotoğraflarını almakla ıeçi
nen bu insanlar da hallerinden pek !i· 
~ayet ettiler .. 

- Eskiden Uç dört lira yevmiyeyi 
beğenmezdik, şimdi 30 kUruşla eve dö
nüyoruz, diyorlardı. 

Sebc!iJni sorunca: 
- Umumi kriz, noterlerde iı yap~ 

ranlar azalldı, bizim de işler berbat ol 

du diye izah ettiler., 

Köşedeki lokantacı ise, masraflarının 
ağırlığından §ikayet etti. 

Onları dinledikten sonra, lokantanın 
bu mevsimde metruk bir halde duran 
küçük bahçesinin ark.asma, bir kısmı 

ilanlarla kapanmış teneke tahta perde 
lerin önüne doğru yürüdüm. Meğer. 

burada, buranın berbatlığını tamamla
yan en kötü manı:ara ile karşılaımam 

mukaddennif .. 

Lokanta bahçesinin hemen bitifiğin 
de kınk dökük bpakh kocaman bir 
çöp kutusu duruyordu. 

Daha ben sormadan, oralı esnaftan 
bir kısmı bundan çektiklerini uzun 
uzun anlattılar. 

- Bu mevsim yine ne ise, fakat bü· 
tün yaz, koku, pislik içinde yaşıyoruz. 
Civar dü\ki nlar hepsi bir olup kayma
kama rica ettik. Geldiler, baktılar, bir 
§eyler yapacakJar sandık, <fakat bu pic 
lik yine olduğu gibi burMia brrakıldı. 

Meydandan ayrılmazdan evvel çöp 
sandığına bir kere daha baktım ve le.en 
di kendime şöyle düşündüm. 

Bir çöp sandığını kalkiırmak ve çir
kin teneke duvarlara bir !Ckil vermek 
acaba belediye için bu kadar güç bir İ§ 
midir ki, §ebrin en göz önündeki yer-
1' rinden birini, iğrenç bir harabe halin 
de bırabna~ta devam ediliyor? Şaııla
cak bir ihmal doğrusu l .. 

HABERCi 

~~·e 
lstanbul radyosu 

3 ŞUBAT - 1938 PERSE?lı"BE 

18,30 çocuk tiyatrosu (Eh-eda Tiltil ve 
Mitil), 19 Vedia Rıza ve arkadqlan tara
fından Tilrk musikisi Te halk prkıları, 

19,30 Spor musahabeleri: Eşref Şefik, 19, 
55 Borsa haberleri, 20 Cemal KAroll vo ar
l:nd:ışları tarafından Türk musikisi ve hıılk 
şnrkıları, 20,30 hava raporu, 20,33 Orner. 
Hıza t:ırn rından arapça söylev, 20,.r.; Fasıl 

saz heyeti : Okuyanlar, tbr:ıhim, Ali l\ilçük 
Safiye, Kanun Muammer., KlArlnet Hamdi, 
Tıınbıır Saliih:ıddin, Ut Cevdet JCoun, 
Keman Cevdet (s:ıat ayarı), 21,15 Tahsin 
ve arkadaşları tarafından Türk muslkigf 
ve halk şarkılan, 21,50 Bedriye Tüı:ün: 
şan stüdyo orke5trası, refakatilc, 22,20 
orkestrn, 22,45: Ajans haberleri, 23, Plak 
la sololar, opera ve operet parcalan, 23,20 
son haberler ve ertesi gilniln ;proaramı 23, 
30 Son. 

BOKREŞ: 
18 caıbant, 20 mandolin orkestrası, 20, 

35 şarkılar, 21 senfonik konser, 23,15 plAk 

RUDAPEŞTE: 
18,30 cazbant, 19,•5 orkestra, 21.20 film 

milziği, 22,U sigan orkestrası, 23,05 opera 
orkestrası, 24,20 pllk. 

BERLIN: 
18 şarkılı konser, 19 pllk, 20,10 bando, 

21, cazbant, 23,30 halt havalan, 
ROllJl : 

18,15 Ri)"o dö J:ıneyrodan konser nakli, 
20,30 orkestra, 23,20 senfonil.: konser. 
24,15 cazbant. 

VARŞOVA : 

20,30 konser, 21 operet mildJJ, 23 h:ı· 
m mfiıik. 
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Seyahat notlara 
Ben esmeri fındık 

ile beslerim ! 
'~Esmeırnm şaırlkosono s~yDeırD<en Eğenin zengin vilayeti 
Bayan Saa<dlete Dair a'ltmoşUaıır 

Davacının ld ... lasına göre, suçlu Ziya 
"fındıkla cıeğll sucu .da besler im 1 ,, 
demlf, "Yandı.n, ale;t.mı söndJr ! " de
mi, .. Ve uaha neler de ne.er ••• 

Bahkesir yükseliyor 

Kor~dor, on beş yirmi dilsizle dol uy- ğun. Sen, Adli, sar hoş muşsun öyle 

Dev adımlarile ilerleyen bu güzel yurt 
parçasında hllhnssa içtimai ve medeni 
bayat parlıık bir inkişafa ulaşmıştır 

du. Ben salona girdiğim sıra.da, sar - mi? _. 
hoşluktan mawun birinin "karı it - Adli: 
mam., edilmek Uzere bulunuyordu. - Vallahi reiz bey - dedi • Ağzım 

Dilsizleri çağır· kokacak kadar sarhoştum. Fakat be
dılar. Y.arabbi, ne nim bu hanımla bir alakam yok ... 
ıdcal insanlar! Ses - Sana hanım davacı demedik ... 
siz sedasız, davacı Müddeiumumi davacı. Bu ne biçim 
favasını izah, suç- mildafaa ... Sarhoş muydun, d~ğil miy· 
ıu inkar ve şahit din? Buna cevab ver .• 
icrayı şehadet et. - Değildim billahi... 
ti. Sabık Dilsizler - Halkı rahatsız etmişsiniz ... 
cemiyeti umumi - Yok reiz bey ..• · 
katibi Mehmet, Şahitler diıılendi. Buniardan Sirke-
Tamürk isimli ya ci 48 inci okul başmuallimi Rahmi 
rı dilsiz, tereli - Seven davacının ifadesini tasdik etti: 

man va~t!esi görüyordu. Madam Ma· - Evet reis beyefendi. .. Bu adam-
lama, Hikmetin karısı Perihana baka- lar sarhoştular. Gittil:çe medeni bir garb memleketi 
ret etmiş, bir takım naliyık işaratta - Nei'edeu anladınız sarhoş olduk-
bulurunuş. Perihan da dava etmiş, lannı? 

Balıkesir, !Hususi muhabirimiz· 
den) - Bilecikten gecey:msı hareket 
eden kamyonlardan biriyle m~~kat
li bir yolculuktan sonra ertesi günü 
akşam karanlığında Balıkesire ulaşı -
yonız. Buraya çıkan her yolcu gibi 
ben de geniş bir nefes aldım. Yolda Ye 

dava bugüne talik olunmuş. - Efendim, yaygın oturuyorlardı, 
tempo He alkışlıyorlar, söz atıyorlar· 
dı. 

Bu basit hakikati yine yarım sa
at sessiz bir münakaşayı seyrettikten 
sonra anlamak kısmet oldu. 

Şahitlerden dil
siz Heront'un an -
nesi oğlu namına 

tercilmanlık yaptı. 

Haçik kundura 
fabrikasında. Ma
lama da onun met 
resi. Perihanm Ha 

çiğe bir kundura meselsinden dolayı 
müracaat ettiği sırada hMise vuıcua 
gelmiş. Malama da yarım dilli oldu
ğundan hırıltılarla kanşık kelimeler
le isnadı reddetti. Neticede Mkim, i
ki gUn hapsine, 80 kuruş para ceza
sına, 100 kuruş da mahkeme masra
fının tediyesine mahkum etti. 

Dilsizlerden sonra, bir pazar eğlen
cesinde, lüzumundan fazla eğlenen i· 
ki delikanlının davası görüldü. 

Davacı: Ali kızı Saadetti. 26 yaşın · 

da olduğunu söyledi. Suçlular: Tah -
sin oğlu Ziya. Knsah. Evli, bir ço -
cuklu. Diğer suçlu Adli. Komisyon
cu katibi. 

Efendim, bu Ziya ile Adli pazar gü
nü Çemberlit~ Aile bahçesinde iç -
mişler içmişler, Bayan Saadetin iddi
asına göre, sahnede §arkı okumakta 
olan mczklır bayana söz ntmışlar. Zi
ya söz atmış, Adıt de etrafı iz'ac et
miş. 

Bayan Saadet davasını büyük bir 
talakatle serdetti: 

- Ben, Aile bahçesinde, şarkı e>
kuyordum. Tam "Esmerim" §8.I'kısını 
söylerken Ziya bana söz attı. Sahne
ye yakın oturuyorlardı. İkisi de sar
hoştu. Alaylı alkışlar fil~n. "O şarkı
yı istemeyiz, başkasını söyle!,, diye 
bir şarkı adı söylemeler ... 

- Peki, size ne diye söz attı? ... 

- Sade söz atmadı, her akşam pe· 
§ime tal~ılır, Aksarayda ... 

- Canım, bayan, sen ayrıca dava 
açarsın, o ayn mesele, sorduğumuza 
cevab ver ... 

Peki efen -
dim, sarımsakla 

beslerim, dedi, da 
ha yanıyorum. a -
teşimi söndür, de
di, mUnasebetsiz ... 
- Bu kadar mı? 

- Duydunuz mu? neler dediler?. 
- Efendim, bendeniz bir masa aşı-

rı oturuyordum. Bu Ziya dedikleri a
dam. bayana "sarmsakla, sucukla bes· 
leıim,, dedi. Rica ederim dikkat bu • 
yurun, kelimeleri aynen tekrarlryo -

Çelebi 
(Devamı 15 incide) 

.--... ___ ... __________ ____ 

nişehir, Bursa, Mustafakcmaplaşa, Su 
sığırlık gibi şebi r ve kasabalardan 
geçtiğimiz halde bunların hiçbirisi ü
zerimizde Balıkesir kadar kuvvetli te-
sir yaratamadı. Uzaklardan bu güzel 

Osmaırnoo saDtanaitıınHdla 
k a <dl D lnl in lYI 'ff l\JI Z lUl 

OSl\IANl~l saltanatının ilk dO\'lr
lcrlndo ka<ımların saray işleri, 

de\ lcUn iç \ 'O dış siya etleri üierinde 
chf!mmlyetlf tesirleri ,.e nUfnzları 
yok1u. 

l\"ilüfcr sultan, hükıııete ait i!:-lcrc 
kal'ışmıyor, Orhan Gazi dc,·lete <lU
zen \'Crmeğe çalışırken, o da saray 
tdaı-estıe mcı;;gnl oluyor, temiz, sa
mimi bir hayat yaşıyordu. Bizans 
imparat.orlarınclan alınan kızlar, 

diler, boğı.lurdulnr; , ·czirlcrin kel
lelerini u~tırttular, yeniçerileri ayak 
landırdılar. Silrll sürü şehzadeleri 
zchlrlcttiler. 

Bunların en şi>hretllleıi ~unlardı: 
Sııltana.t hn ile kuduran Kösem, 

karası şeytıınhğ1n kaynn~t olan çap 
kın ve fettan gözlü Jlilrrcm, pnrnya 
düşkün, tamnhklir Safiye, f;arışın ve 
yosma güzelliğilo giinüllerde a~k 
tnhtlan kuran Turhan ... 

sultanlık tacını giydikten , oııra da, Hfirrcm, ihtirasları, çtlgınlıklnn 
dc,·Ict işlerine karışmadılar, ıo;adra- ,.c. cinayetleri ile hunların hepsine 
zamları, aftaları, şunları bunları el- taş çıkarttı. Hep. ini gmgcde hırak
de ederek lıükmetln başına gaileler h. nu civelek, <lelişmcn Rus yosmn
tıkarmayn. sa\·aşmadılar, tczYir mc- sının teZl'irlerlne, cntrikalnı•ınn ı
kiklerhıl işleterek ctc,·l<'tin siyaseti namın pn<li,nh blr<,:ok cina)·etlcr tş
Uzcrlnde zararlı, yıkıcı tesirler rap- leclt, sevgili ,.e7iı·lııi hJle hn~durcln. 
madılar. 

Fa< ladan sonrn Hürrem ısrar etti: Bu dcdrlerde, <'nriyelcrin, gözde-
lerin, odalıkların da padişahlar üze- - Damadımı .sadrazam ynpacnk· 
rinde tesirleri olmadı. Kadın nüfu- sın! .. 
:w, kadm teı-.iri, kadınların devlet iş- Kanuni için, Hürı·cmin teklifini 
lerlno karı,maları Kanuninin pildi- reddetmek kahil miydi?.. D~rhnl, 
şah olma~ııe başladı. Saray entrika- istediğini yaptı. 
lnrmda en ehemmlyctlf rolleri ka- Arkasından çoktanberl lmfoç;ındn 
dmlar oynadı. Ve <mdnu sonra, baş- krnlcımlnnan hir fikir, hlrdenblro 
ta yaradılış itibarile zayıf, ahli\k bn· alev oldu: Oğlunu Kıınuniyo \Rris 
kımıntlan dejenere, eski mertlik, yapmak, filümündcn ç;onra onun tah
cen~ftverlik hisloriniJen nuk, ı-ara1 ta çıkması için, şhnctidcn tertibat nl
Zf'\·kterine bağlı pndlşnhlar olmak mnk istedi. Hemen faaliyete geçti, 
üzere, clc,·Iettn en önde gelen ricali, sultan Mm:tnfa ile, U:annninln hü)·ük 
kadın nüfnznna haf:lı, sultanların o~tu hu ihtira"a kurban ~itti, ikisi 
ımltunlnrm, gö7.dclerin, o<lahkların de boğduruldu. 
g()zdelerln. odnhkları esiri oldu. Şf'h7.ade Clhnn~ir kccl<.'rinden öl-

1\ıınnni Sül<.'yman, vatnni aşkını, dil. Sadrazam Ahmet paşa hııksız yc
bütiin a"klarm Ustünde tutan, hu re, ~ene onun tf!Ş\ikilc hol!ihınılclu. 
hisle Çahlırandan Suriycye, Suriye- <'>lümündPn ıııonra hile, ekcliği fesat 
den Kahirc)·e koşan habnsı Birinci tolunumları hil ·üdü, iki o~lu, Ilaye
~elfm ı?ibl d"l!ildi. Rütun bütün baş zltlc Selim hfrlhlrlerllc ho(r11c;.h1lnr, 
ka bir ahll\kdft. hac;;'ka hlr meşrepte çarnı<:>tılnr. nctiC'f!do ,ehzade Rayczlt 
hU~bütün ha.,ka hlr hlıoı sahibiydi: küçük ,.o knhnhatslz ('O('uklnril<' be
Dehd<>h<'ye. thtfsamn, nznm<'fo düş- rah"r tran'ltı ş<'hlt cfUltli. 
kUnılü. Aılının <>trafıncta altm<lnn hlr Hürremdcn ,..om·n Xnrbanular, Sa 
şillırct halesi örmek için, mücm·hcr- fl)·etcr ynlnız pnflişahları değil, ,u. 
lerle. ııltmlıırlı\ dopdolu olan 0Emnn kelli~-ı. ricali, şcyhlslAmları, bostan
lı hazinesini hU,.-l}k hfr tcırafla c;ıırfet cıhııc;:tları, yenlrerl ar;.atarım da el
ti. fh<ıanll\r, he<lh•f'ler c!n1'"'1fh. l!'lrlno al<lılnr. net")('{ hazlne<:ini fste-

çehresi gösteren Ba1ıkesire bir bakı§ 

şel•·e gelinince, lzmirin bir mahalle
sindeymiş gibi huzur duyuluyor. Ba
lıkesirin, her şeyden önce, bambaşka 
bir mana ile ifade ettiği hususiyet, 
Egenin ııimal sının olmasıdır. Sonra 
da öyle bir memleket ki, imar işleri 
üzerinde dev adımlar atıyor. 

Dev adımları ... Bu tabir mübalağa
sızdır. Yıldan yıla cazibesi artan bu 
yurd parçasında. hızı gittikçe çoğalan 
metodlu bir faaliyet müşahede olu • 
nuyor. Halihazırda Balıkesirin cehre
sinde bir garb memleketi benzerliği
ni görmek pek mümkündür; caddeler 
muntazam, bulvarı var. tsta.syona doğ 
ru yayılıp serpilen şehir, gelişigfuel 
yapıcılık hareketinden değil, beledi • 
yeciliğin kusursuz tatbik edilmesin -
den meydana gelmiş pir eserdir. Şeh
rin kalabalık yerlerinde hoparlörler 
geceyarılarına kadar neşriyat ve mü -
zikle meşgul. Halk ve ordu evlerinin 
bulunduğu semt, bütün şehri tatmin 
edebilecek bir neşe saçmakta. Burada 
kurulmuş olan "Şehir klübü., Balıke
sirin sosyal hayatındaki terakkiyi ifa
de edebilecek bir kudretle yaşıyor. A
zasını yüzlere iblf'ığ eden şehir klü -
bünü bu muhitin aile h&yatını layık 
olduğu mevkie yükseltmiş. 

Hakikati yazmak lazımgelirse böy
le bir müesseseden Egenin diğer şe 

birleri mahrumdur. Hemen her gezdi
ğim yerde gece hayatından şikayet e· 
dildığini dinlerim. Fakat Balıkesir ... 
Evet, Balıkesir şikayet değil, mem -
nuniyet gösteriyor. 

Bahkesirde hu parlak inkişafı gö · 
ren herhangi bir yolcu, muhitin iktı
sadi vaziyeti hakkında dahi müsait 
tahminler yürütmekte tereddüd et -
mez. Filhakika bu vilayet Ege vila
yetlerinin hemen en zenginlerinden bi
ridir. Bazıları, Balıkesirin attığı te -
rakki adımlarını zenginliğine hamle -
diyorlar. 

Memleketin ilerleyip yükselmesin -
de maddi vesaitin lüzumu büyük ol -
makla beraber burulan istifade etme
yi bilmek dahi ayni derecede lüzumlu
dur. Nice zengin vilayetler biliriz ki, 
ötedenberi ihmal edilegelmişlerdir. 

Bal!kesirin bu noktadan talii açık. 
Enerjik bir valiye ve muktedir bir be
lediye reisine malik. 

Şehrin inkişafında birinci derecede 
himmetleri sebkat eden bu 1evatla yap 
tığım konuı::mayı başka bir mektu -
bumda bildireceğim. 

R. fi. 

- Bu kadar o -
!ur mu efendim, 
daha neler dedi. 
A 'em duydu bil -

Onnn en znvıf hlr tnrnfı <ln kadm dikleri fdbl knllnnclılnr, ke~·iflcri, \ 
rtilskünliiltiiw1ü. Osmnnh ıomra~·larm• z<wklerl idn hol hol para harcadılar. ================== 
... k 1 1'f ır . i u il l k"vnnnn .. t Kiiscmi rckemi)'Ol', kıs-

tün ... 

.. a ·n< rn nıı n711, .nnnnın n ~· z 1 - ~femnrl:vetlerJ nnra il~ "'nttır<hlnr. •• " 
df"n ~ -thl{rn l\rth. Pıı<li-:;ahlnr VenNllkli <lilhcrlerin, knnı~·orcln. 

S lt 
' 

1 J _ ... l 1 1 ıra··n"nn dn n\·nl hi~lel'in r.slrJ ,,·-• n nn nr. ('fi" ,.,. Pr, '"'" ' ' ar, Ruın S?ilzt>llf'rinin ellPrincl-a esir \'e ~ • " " 
.... ;; ... ,l"'<'r. t.-ihl"li ı:cözlertnfn kRlhlf'ri m<'ftnn, mlllf•ti fcllkkett"n f'elıikc>te. eli. O da ı:crllnlmlPn n<'fr<>t c><lh•orclu. 
bıı -ull h '" 1 -'' h"" nl• Gnlı'n •-arnnnn "'1..,.ın hir ihtiras. f'i\n 

Hakim suçlu Zi •aya sordu: 
- Ne diyet'eks!n sen. Bak. ~:ırhoş 

muşsun. bu bayana laf atmışsın. 

l ) "<'n M" "''''" l\Tf'S .. ,... , ... d"l'n' ~efnletten s<>fRl,.te ııı;liriikl,.yip clnr· .. " 
1 kn"'rnhntıntle, ol..,..,•n \'C c1n1".!11n ,u. <hılnr. Ne ncıkrrln ı::lt·lh'etlerlnt c11n- mm~ hir kin , ·e n<'fr"t frlııtl" hirthlr-

"ııtlarrnm ha<:m 0 t11 hii'·11'1l<:lerile, lrrtiler. ne n<;hktnn tnlfvrn hnlkın terini öMilrtmc>k için cnrder <fü5ii-

- Değil beyefendi.. Ne münasebet. 
ben evli barklı adamım ... Ne mün::· J 
sebet iki yüz kişi kinde huna lM ata- } 
yım. Tammam E>tm,.m .. Snrhoş da Öe· 1 
iildlm. Biz orada kahve i~tik sade ... J 
Doktordan rn}XYTUm var. J 

- Meraklanma, raporuna. bakaca- l 

nıt'1lcı!111111 .. , 1 ''P7.fr1,,.rin rrilnlill"rin- fer,·nt'1tnrınn knlllk ,·erflll,.r. Oiilıiil- nil"""''nr. rıtr•ot11r hn?:n·h,•orlar~r. ı 
de YRn~)R1' tntnc:-tnl'll"llk. tath. ('ft• ler. ('l'Olrn<lilPr. kn<lın f;t"~fori1<1 snr- nır l?f!('e, Kfü:;f'm c:;nltnn. g'f'lln, 1-
na ,ynkın. f1''rı~t '7ftrftrh bir hayal gl- ho<1 olrlnhn·: fttt<:iil,.rle, mnskalnrla, ('fn hnzrrln•hrrı tu:rn:-•a ken<ll <11\ ... tii.. , 
hl trf'llp .rPct'iler. \.'A her '1.'0Cf~ ~adJ- j nnh"'" ,.,. """'nrla kuVTct kazanma- Tnrhnn ilnhn P\"\'Pl cbvrnn<lT. bir FiÜ• 
Şl\blnn avladılar, ve:drlf'rl c-arlbele- . l1°1l ('ah"'tılar. ril vnhn ktlır ")';."1"'"· rn>c;onıhı ofltt<;J- ' 
.-ile f'Slr ettiler, bu ııınr"'tle dPvJ,.t hı- J. 0 ,.11 tf\-ı>ı,'"' ,..,. ... ,.frvlo f<: ,,;;qhiltiln nl\ tlı>'-"•ltll'. '7:afı,1ıu,...,11,.T1 llh·I. nrrıle ı 
fnrfne k11rı11hlar. ""'""Ylın•_,a f"nt .. 11cn 'cı!S-rrmdan cıktı. Snl"AV Jcadm kafa- hnX·1nı '''"":trıl•. c-111tı> ... •11 ho~nıı:ınn 
Jar (evirdiler, Jstedlkler:inf .vantılar J ıııfJo Jclare oollmde basladı. Samur J tnktr, tekti. "''ktf. hoX-1111. 1 
ve yaptırdılar: Padişahtan hnl'ct1ir- ( budala.~• padişahın gözdesl Turhan, J · Hüıeyin Rüıtü TIRPAN 

Çcırumda 

Halka beda\fa 
• 
sınema 

gösteriliyor 
A o •zdc l· Çorur.o, (Hususı) - Şehrımı • 

mar çalışmaları muhtelif istik~;, 
!erde ilerlemektedir. Bilh~ ~ çeıı· 
mekte ruan birçok binalar şehrtn ıı.);' 

sinde büyük bir değişiklik yap~·ıa· 
tadır. 1937 çalışma mevsiminde ~~..il 
yetimizde üç bilyUk betonarme k0111-
yapılmıştır. t 

Bundan başka birçok betonart;. 
~ IllY 

menfezler, 15 kilometre uzunluğıl d• 
yol yapılmış, 40 kilometrelik yol 
tamir edilmiştir. . ~ı 

Şehri cnizde bir de orta okul bi.Jl~ 
yapılmakta.dır. Bu bina 64 bin Jif8) 
çıkacaktır. < 

Vilayet hastanesine ilave edilen P9, 
yonun inşaatı da ilerlemiştir. J3İ.11~, 
nın bodrum ve birinci katı bi~1ş Y' 
Büyük il~ve pavyonu 50 bin ı~:~ 
mal olacaktır. Bu pavyon .~i~tı fefı' 
sonra memleket hastanesi butliJl ~ 
ni tesisatı. konforu ile yurdun Jllod 1' ı 
hastanelerinden biri haline geıece 

tir. d' 
Yapısına başlanan Cezaevinill ~ 

bodrum kısmı yarıya gelmiştir: J{~, 
bastrrmasiyle bütün faaliyetinı d W 
durmuş olan nafiamız bu tatilde11 ııı 
tifade ederek bir çavuş ve mütcıılı,._. 
kursları açmıştır. Kurslara 90 nıı · 
km yurddaş devam etmf'!ktedir. . fJ 

Halkevi namına alman son sıstıı~· 
büyük rndyo makinesinden ev se.1\'°' 
ruı ve şehrin iki bUyük meydanJJlıı.·~ 
nulan hoparlörler vasrtasiyle ıı~~ 
ve bütiln radyo neşriyatından bll U, 
azami surette istifadesi temin edJ.1lt 
miştir. Hususi muhasebe namı~ıı f~ 
bayaa ve celbedilmiş olan ses~ı . ~ 
makinesile de halkın eğlence ıhW0 
bir derece temin edilmiş olma.kts r 
Eğlenceye susamış bulunan baJkl~ı 
arzusunu tatmin için vilayetçe ~~,~ 
len filmler halka bedava gösterıl 
tedir. 

------7.--------------------__/ 

Izmltte musiki 
sevgisi artıyor. or 

lzmit, (l!ususi) - Ha:kevinıt1 usiJ 
vamlr çalııımaları 1zmiti bir ~ıııf 
şehri yapmıştır. Elliden fazla "vi 11' 
öğrenmekte olan talebeye ha!k~e fil~ 
nası dnr gelmektedir. HalkcV~Il 2o ~ 
siki öğrenenlerden müteşckkıl ~' 
şilik dinlenir bir orkestra . JJl~!J}~ 
gelmiştir. Oldukça kuvveU1 •• dil!• il" 
bandosu, kıymetli bir teşekkU1 ııııt'' 
li kişiden fazla bir koro hey~ti,~oi f~ 
zam çalışmalarının iyi netıcC JJ'ıı..e 

mit halkına ispat etmekt~-~·e JllU~ 
1 

vi, gençler arasında mus;kıY ntııl'9 ~ 
tait olanları teşvik etmelere, 0 eı-.ı& f 
rasız keman ve hoca temin et.rılı?,t• 

Milli müzik üzerinde de ~it'· 
ve konserler tertib edilm~ 

~ 
an f 
Uk Haberi•~ 
~~· 

'f. Ki~tahya esnafı aral~eiJli)~ , 
tophyarak fakirlere yardJJll ~ -ef' 

. 1 ~. """~ af ınu;lt , ., ne vermış ercır. ~n ]{ntı• ~ 

sılalarla cemiyete yardılll3 ge\, 
mişlerdir. Cemiyet fakirle::t,11"· rte 
hafta 15 ton kömür d:ığıtJll ı,; te 
ziata devam edilecektir· •·AmeıılttıJ 

goı.r ~Jfı 
:ç. lzmirde yeni gelen 'ioO S":.dif' 

verilmek üzere yaptırılaJl ]{ uıe:r· ~' 
. . . t tam ıa.nınıı .... ,.r; 

evının ınş:ıa. ı · am . bİ!JiS' ,.ııı ' 
* Scf eri hisarda avcı18;1 gcfl9 °' ~~ 

smdan İsmail, adında bil" e;il~ ııııf 
nırkt'n havada uçan altı Y dilşeJl.,ıış~ 
ğin birini vurmuştur. yere ııııf ,ıo' 
vanm bacağında Mosk0'rıı.ıı.;1tııP ~e' 
bahcesinc ait olduğu a.ııl ,,c:ı .,re "1l "d 

- .. "}JJll-''>' JtJfj. 
minyom bir levha goru ııŞ olv 
ğin Moskovadan uçuru}ıll ~ 
renilmiştir. i ıı1ıı-.. ıı 

;ı,elcf · .. ..ı\ıı-
~ Adana ilkokul tale ıığı gıv;1. 

kızamık hastalığını~ a~ıı.JJl'e 
ve tedbirler aımına.ga. 



!· 

Amelf'D~a kacdlonOaıırn naısoO o·yınır ve uııe D<azauııorr? ~ 
Yaşar 

Dünyanın 
• 

yıyen 

en az ·yemek 
insanlaı~ı 

• 

AnıerDkaOo ka(ğloınUaır ınııçnın 
tea:eo nkıernınıı ve çgJtb!~eo on~uer1ı fi'il n 

mulhafa~a e<dJDyoır ? 
• 

BiR SIR MI ? • 

HAVO~ 
Güzellik pr ogram ların ı n 

& başında " uyku,, 

0 °1Janmasını hilmigoı laı mı ? Hayu •• 
,,;" pek iyi biligoı/aı, falla / lüzum 

11 
l'IJıügorlaT.. Bit seneli 1> .fladf l'e l\1ev-

01 h ta 10milgun l•utu pudra satllmış ! 

gel iyor 

\> 

~11 afağı~ ~~: 1. - ~700 amelenin öğle yemeğini yediği bu loktlnlada,,, tırsati :15 1• ıruş1a 7.:atrn floyıı-
191 9'ibi. f - Bır dılım e~ek üzerinde .sıcak bir .'tucuk 6 kuru~tur. 3 - Bııra!laıı yumw ı a,, balık, salata alm

J\!hık tı/ trQ.§ sabunu, elbıse fırçası tcmın etmek de mümkündUr. 4 - Meyva sııyu b<l§lıoa qulalarcurndır. 5 -
Cri yedikleri bir sandviçle öğleyi geçirirler. · 

f' olt 
4~ aı lCUVVETLt ve cok cahşkan 
~ar, ttu.~ak1a şöhret alan Amerlka-

ilılarıcı Yanın en az yemek yiyen a
llı. .\11:ıe ır. 
~tı1t, ~itada blrcok lokanta, oto
·~·'lteıe;r. acık hava büfeleri, pas
>~ lttnı8 vardır. Sebebi gayet ba
~ e1t Ye e evinde knhvaltı etmez, 
ı,tıı.ıatı, y lllez. Bu suretle ahcı aylı-

b 'it ~a~lllek pişirmek veya hazır
'-qlltıgı illetinden kurtulurlar. 
~~ı buışebtrde ve nerede bulunur
~ 'bır 1unun, öğle oldu mu otelde 
~: ~Oltt~l<antaya girersiniz. Llstc
~141 ltı1ın{ Bunun tein 2 dolar ver 
~ ıı-. !{ ır. Amcrlkada et çok pa
~~ l\tıııı ı:rnınızı ucuzca doyurmak 
S tlcıers:· <otomatik bar) dan bl
~ lo ııellt nız. CamekAnın deliğin
~~ hİ lıır dl~ttınız mı, bir sandovlç 
h'-> r sucu lnı ekmek Ustunde sı-
11'lı~ '1eııııen k ~ senttlr. (Drugs Sfo
~\ ~ saıat dUkkAnlnrda yumurta, ''a llş saba Yenfldlğl gibi muşam-
> )._~ın a1ı~ınu, olbiso fırçası falan 
''ll~'llt 4ttı abııır. 
~~ ~I ~em erikahıarm çoğu öğle 
~t-ı. \ en.eı:2• Elma, portakal, muz 

4 b llrıııı rıe iktifa eder. Sabah
~~ı6lle l·e~ını iyice doyurdukları 

:\ ~4~ et;ıno Pek ihtiyaç gör-
~~141 lt btr 
)~~~ ~lle Y ttıağazanın 2,700 ame

tı~lla tttu~ın1eğf Yedikleri bir ıo-
~'~: ~ · şte Yediğim yemek 

>,l: ~ Sent· 
~ı ~:ata: 20 sBnlık ve salata: 15 
~ it, eııt: 'Y kent; Ekmek ve tere
~~~reue e Cın: 32 sent. 
~ba~ 1Bttnı C~k Yemek rekorunu 

lltıı rıar,1; 1 ş rnaı bir de ameleler 
~'>': erıtıe: n .Yediklerine bakınız: 
~lllt 

il• 
5 sent 

10 sent 

15 

5 sent 
10 sent 
12 sent 

27 

Joan: 
Portakal suyu: 
Ananas, Pe~·nir: 
Tcreya~lı ekmek 

5 sent 
15 sent 

2 sent 

.,., 
~., 

Bir gUn (Katherine) beni evine 
davet etti. Ann~si güzel bir öğle ye
meği hazırlamıştı: 

Domates, turp salntasr, yumurta. 
pirzola, Uzüm ve kahve ... 

Ameriknlrlarm sofralarında mey
ve her zaman bulunmaz. Benl~n 
şerefime sofranın ortasına büyük 
bir tabnk rneyvo kormuşlardı. On
lar. meyvenin ynlnız suyunu içerler. 
Kallforniadan gelen meyvelerin gö
rünüşU pek gUzel, fakat lezzeti yok
tur. 

Sonra meyve suyunu, içki telAkkl 
etmezler. !ştlha açmak için içerler. 
~ofrnda Pn çok fçUklerl buzlu su ve 
süttUr. . ~ . 

:Knihnlarn nınhsus (Ilarbizon) o 
teltndo yemf'>k 75 senttir: 

Siyah erik su~·u. Çorbn, portakal 
rcçoli vo Mısır unu ile yapılmış bir 
pasta. sohzo ezmest. salata vo bol 
meywı. kahve ... 

Kibar lolcnntaların listesi : 
Sobze ezmesi. çorba, mantar, ek

mf'k. et, meyve vo kahve ... 
ı:-onrn bir de fTonşnm) lokantası 

vardır ki burana. tanıdıklarımdan 
hazılan bir koktevl içmek teklifin
de buhınciıılar. Alkol sevmP.diğim i
çin reddPdecektlm. Hnlhukl değil
miş. Mf'vve sularını karıştırıp yapı
yorlRrmış ... 

<Brodn•y) rt<'. bir atölyl'de çalışan 
işet kı?.1Rrın H~leyln. snnrlovlçle be
rabPr kJ\~ıttnn lrn.rı'htklarda sırak 
s:Ut l<:tlklnrinl ~Xrdilm. 

Amerikalıların hepsi midesinden 
şlkı\yet eder. Buna ı:ıebeb dışarıda, 
rastgelf'1 lokantalarda yemek yeme-
1Prl mi? Hn:nr, bunun sebebi çok 
buzlu su. lc;meleri, \"e İngiliz sal 
çasını çok kullanmalarıdrr. Yoksa 
yağları. sütleri. llh ... Halis n çok 
temfıı:r'ltr. 

Güzelliklerini 

çok güzeldir. Yüzlerini çok boyama
ya lüzum görmezler. nazı Fransız 
kadmları: 

- Boyanmasını bllmezler de on 
dan .. 
Derler '\'e alny ederler. Fakat bu 
doğ'ru d{'ğ"ildir. Anıcrlknlı lrnrlınlar 
ela pudra, allık glbl şeyler :kullanır-

Ncvyork sokaldarttıı dol<J§ırken mut laka ayni ?Jıanto ve ayni ~pkatı 
yilzlcrcc kadına. raslarsınız. Bmılantı şapkaları 'VC nuıııtoları niçin bir ör
nektir biliyor musunuz t 

Sökük ve yama 
A merl k a la kadonlarnn 

Bilmediği şey ! 
Jar. Faknt ifrata varmazlar. Son (Bronsc) da, sabahın ı ine kadın 
statlstiklerde (yalnız Nevyorkta) açık bulunan dükkAnlar da vardır. 
senede 10 milyon kutu pudra satıl- Amerikalı kadınların spora. çolt 
dığı görUlilr. Her yerde, her mağa- merakı olduğu söylenir. Buna dn 
zada. pudra, krem, rul bulunur. Fi- sebeb, bazı yıldızların jimnastik yaıı 
yatları da ucuzdur: 5 veya 10 sent.. maları, sıçramalarıdır. Halbuki ço~ 
Hele bir dolar verdiniz mi şık bir kadınlar buna ehemmiyet btle ver• 
kutu alırsınız. tcerislnde pudra, ya- mezler. 
nak ve göz boyası, makyaj için ne HPpsi tenbeldir. Rahatı severler, 
H\zımsa vardır. Bir de küçük rehber. Terbiye! bedeniyeye riayetten sıkt• 

Güzellik mUesseselerl çok pahalı- hrlar. Yazın denize girip yUzmelerJ 
dır. Kadınların ekserisi bu saydığı- de denizden hoşlandıklarından ııort 
mız şeylerle iktifa eder ve yalnız, gelir. Yüzmek ve dansetmck kl\fJ 
senede bir iki dera mütehassısa gl- de~ll mi? derler .. 
derle~. Amerika ka~ınlarının taze- Nası I g iyin ir 1 er? 
liklerınin, taravetlerınin sırrı şu-

dur: İstirahat .. 
Me\ kileri, vazifeleri ne olursa ·oı 

~un gllniln bir saatini mutlaka istira
hate, tam bir istirahate hasrederler. 
Akşam yemc~lnden evel. yatağa ve
ya sedire uzamrhlr. Şehirde bulun
dukları zaman bir bara girerler, 
tenha karanlık bir köşeye çekilirler, 
koltuğa gömUlUrler, sanki yanların
da kimse yokmuş gibi gözlerini ka
parlar, bir saat kadar bu vaziyette 
kalırlar. Gözlerin yorulmaması için 
her yerde perdeler yarıya kadar ka
palıdır. DuYarlardakl kAğıtlarm 
renkled gözU almıyacak renklerde 
intihap olunmuştur. 

Amerllcahların güzellik program
larının başında uyku gelir. SırtUstU 
yatarlar, ve lylce Brtünürler. ~atak 
odalanuın ])Bnce.reluf :daJma a\Mk
tır. Uykunun tamamlle sakin vo ra
hat olmasına son derece dikkat eder 
ler. Birçokları da, ziya geçmlyen 
maskelerle yatarlar. Bu maskeler 
gayet ince olmakla beraber ziyanın 
nüfuzuna ve gözleri müteessir etme
sine manidir. Yatakları geniş ve 
yumuı:;aktır. 

Saçlarına çok ehemmiyet \'erirler. 
Bir Amerikalı kadının bütçesinde 
'm mühim mevkii herber işgal eder. 
DUyük hir berberden 3 dolardan a
şağı çıkılmaz. Orta bir berberde iı:;e 
fiyat 2 dolardır. 

:\fahnlle aralarındaki küçük dük
kl\n larda. ayda Uç defa için ı dolar 
ın 11 lrn bllinde abone de olu na bilir. 
Altı aylık bir Permanant 5, 1 O do 
!ardır. 

Amerikada, müşterileri kibar ma
ğazalar sant 10 da açılır ve 5,5 ka
dar kapanmaz. Satıcı kızlar, işleri
nin başından ayrılamazlar, birer 
sandO\·içle karınlarını doyururlar. 
Diğerleri 1 O dan 6 ya. nihayet 9 a 
kadar açıktır. 

ECER senenin dört yerine on I• 
ki mevsimi olsaydı Amerika .. 

lılar mutlalrn. elbise gardiroplarını 
on iki d.efa değiştirirlerdi. Zira, el
biseye çok meraklıdırlar. Dört mev 
simde bunlan değiştirirler. Eskllo
rlni de kaldırıp atarlar. Sökük dllt• 
mek, çorap yamamak Amerika ka~ 
clınlarmm bilmediği şeylerdendir. 

llkbaharda emprime roblar giyer 
Ier. Yazın, sıcnktnn korunmak lcln 
ma\1, penbe veya beyaz keten rob .. 
Iarr tercih ederler. Sonbaharda en 
çok görülen Tru\'akar mantolar ve 
kısa pelerinlordir. Kışın uzun, spor. 
biçimi mantolar giyerler. Bunlnrt 
yumuşak, tUylü Ye sıcak tutan ku .. 
maşlardan yaparlar. Şapkaları fötr
dendtr. Kenarları, gözlerl ör.tcceıt 
kadar eğiktir.-Uzerleri.lle .. ekserh:-et-. 
le bir tUy ,.~ya enli ıhr ıtoraeJA ım, .. 
tlrllmişttr. 

Ncvyorak sokaklarım dolaşırken 
mutlaka ayni manto ve ayni şapka .. 
lı yüzlerce kıza, kadına. tesadüf e
dersiniz. Bunların şapknları da, a .. 
yakkapları da bir örnektir. Hazırcr 
mağazalar, robların ve mantoların 
binlercesini birden yaprp satarlar. 

Zengin kadınlar; roblarım Parls
ten, I..ondradan getirtirler. Parlstekl 
büyUk terzilerin modelleri, bir gUn 
Ronra Drod\"eydeki mağazaların ca
mokAnlarındn, iki gUn sonra da bin .. 
!erce kadının sırtmcla görünür. 

Kadın olblselerl makine ile biçi
lir, makine ile dikilir, hattfi. diiğmc
leri bile .. Bu sebeble ucuzdur. 

Pek şişman kadınlar ısmarlama 
olbiı::e yaptırmak mecburiyetindedir 
ler. Hazırcı mağazalarında bedenle~ 
rlne göre elbise bulamazlar. 48 in
ci sokakta. şişmanlara mahsus elbi
se yapan torzller vardır. (Brodvey) 
clvarındn. bir mağazat}a, bedenleri 
50 den fazın olanlara mahsus hazır 
Amerikalı kadın 3 cmfö cmföye 

. "lhl!'le bulunur. Bunların beheri 10-
40 dolardır. Diiyük mağazalarda Ho 
llvud :nMızlarının giydikleri elbise
lerin modelleri teşhir olunur. 

Şııpkacr mağazaları da görülml-
( Lut/en say/ayı ,tı:iriniz). 

5 sent 
tf) Bent 

1 scnt 

lG 

nasıl muhafaza 
ederler? 

A !\IERf KALILAR en çok sebze 
yerler. nu sebeble renkleri 

Yıı7~trrc1<tn aşağıya doğru: 1 - AmcriT:.nlı kadınlar Tetf mcıısimin<lc yumuşak ııe tUylü ~~ yaptlrrlış man.
fo giymeyi tercih c<lerlet. f - Bir A mcrik<ılı kaaının biitçcsinde en mühim mevkii berber i§gal a4ifr •. :J - J .im
?UUttiğe clıemmiyet ı1ercnlcri çolctur. 4 - Kı~n kum pcleti'11erle di>laşfnaJe dtı pek toommlım etmi§tir(" 



Avrupa Am rika 
Atletizm müt~abakasını 

Hangi taraf kazanabilir 
umumi bir tabirle bporun esası atle· 

- ______ , ..... ______ ...,__~-~---------- .. tizmdir. Bin&enaleyh olimpiyatlarda 
' yahut Avrupa - Amerika gibi büyük 

beynelmilel müsabakalarda Amerika
yı temsil edecek takım teşkil edilirken 
Amerikanın elinde bulunan ve bu ta -
knn.lar için mevzubahs olan birinci sı
ntf atletin layüat bulurimas1 bu mille
tin :ıtletizmde neden daıma en önde 
yürüdüğünün en mükemmel bir ispa
tıdır. Amerika amatör atletizm fede
nsyonu iç;n böyle bir takım teşkil! 

at~et bolluğu yüzünden her zaman bir 
' nevi gü~liik doğurmaktadır. 

A ı.mı1Vlnuı etı fyi 80ô ve 1500 metre 1w~ucu.,u Macar S:::a'bo (önde) i1e Al· 
manlarm tmmımı.ş ko§ucusu S !fi iııg bir yarrş esnasında 

Berlin. (Hur.usi muhab.ri~iz yazı -
yor) - 1938 yazının Ağustos ayında 
Pariste dfu1ya atletizm şampiyonlu -
ğunun icr:ı. edilece~i ınaliımdur. Fakat 
bu birinciliklerden çok daha entere -
san olan ve geçen seneden beri son de
rece büyük bir alaka ile beklenilen 
Avrupa - Amerika arasmdaki büyük 
utkti:?::n müsabal<~sıdır. Avrupa - A
merika atletizm müsabakası Paristeki 
dünya şampiyonluklarım müteakip 
Berlinin olimpiyat stadyomunda yapı
lacaktır. Muhtelif Avrupa memleket -
!erinden \"C hatta Amerikad:rn gelecek 
seyirciler ve nih::ıy«.: büyük müs:ıbo. -
kalo.r Berline y!nc bir iki gün olimpi
yat anbrı )W.atacaktır. 

Paris dünya birincilikleri qeılayısi

lc gı:rck Amerikan atletleri, gerek 
Avrupalılar en iyi formlarına ermiş 

bulunacaklar ve bu yüzden Berli::ıdl!ki 
müsnb:ıka~arda çok yül:Eek d:!rece!cr 
c'.de edılece!dir. L<l:tin elde edikc~k 

derecelerden ziyade dikkate şa~·an o -
lan nokta, en az on beş A\'rupa mille· 
tinin seçip ortaya koyabileceği en yük· 
sek kabiliyetlerin ve en mümtaz ele -
manl:rın Bi~·ıcş:k Amerika hükumet · 
leri allctler:nc kaqıı ne gibi bir rn· 1 

. oynıyJ.cakları ve hangi tarafın ağır 

b::ı.sacağıd!r. Bu hususta fikirler muh· . 
telif olmakla beraber ekseriyet bir ta
rafa temayül göstermektedir. Müsa -
bakalara A\·rupayı temsilen bir ta -
kım iştirak edecek, bu takımın el& -
mantarı d3. atletizmde A vrupada en ön 
safta bulunan milletlerin göndereceği 
en iyi ikişer atletten intihap edilecek
tir. Her müsabakaya Avrupadan iki 
ve Amerikadan iki olmak üzere dört 
atlet iştir:ı.k edecek ve ağlebi ihtimal 
üçüncüye kad~r puvan sistemi tatbik 
edilecektir. 

da olsa Amerik~lıların kazanacağı aşi- ı 
'ı:iir olduğu g~bi Avrupa i~in de hiçbit 
zaman Alma.!') noktai mı.zarı gibi ylfa. 
de yüz garanti mevzubahs değildir. 

Almanların iddiası sırf yüksekten at
ma itiyadııun bir tecellisinden ibaret· 
tir. 

Filhakika muhtelif müsabıklar te -

ker teker gözden geçirilecek olursa 
netice teker teker Amerikanın lehine 

görülür. Evvela atletizmin Amerika
lılara ifade ettiği mana ile Avrupalı 
tara olan manası arasında çok büyük 

fark vardrr. Değil Avrupanm, dünya
nın hangi memleketi atletizme Ame -
rika kadar ehemmiyet verir? Ameri
kalılar iı;in beden terbiyesinin, daha 

Saniyen Avrupanın ekseri at!et;eri 
için bir istirahat devri olan kış mev· 
simi Amerikalıları hiçbir zaman faa
liyetten geri bırakmaz. Hua7.z:ım mcm 
leketin mühim bir kısmı daimi yaz 1 
mevsimi yaşar. İklimin müsait bulun· 
1nadığı k;sımlardaysa kapalı kış saha· j 
ları imdada yetişir. Eundan dolayı 

böyle bit m~m!eket için sık sık yeni 
istidat~arın, hariku· · :::c kabıliyetlerin 
meydana ~ıkfığını işitmek şayanı hay
ret bir hadise te.~kil etmez. Daha ge -
çenlerde iki üniversite arasında 4 X 
400 bayrak yarışında yenj Amerikan j 
rekoru tesis edildi, Amerikan rekoru 
demek dünya rekoru ayan demektir. 
Bu rekoru tesis eden takımın dört ko
şucusu da genç ve bu ana kadar ismi 
kat'iyyen işiltilmemiş elemanlardır. 

Bunlara karşı dört çocuk babası ve o· 
tuz beşlik maruf ve mahut Broch • 
meyerlerini mi koşturacak ve zafer 
temin edecekler? 
Müsabakaların en mühiı:ı kısmını 

teşkil eden sürat koşularmrla. bir:nci 
ve ikincilik AmerikaWar tarafından 
kazanılacaktır. 4Xl00 bayrak yarışı 
ve hatta bu defa 4X 400 bayrak da A
merikalılara gidece1ı::tir. Zira olimpi -
yattaki hataya Amerikalıların tekrar 
düşeceği zannolunmaz. 

Atlamalar tamamiyle Amerikalrla -
rındır. Yalnız Alman Long'un uzun 
atlamada, Ovens amatörlüğe avdet et
mediği takdirde, bir muvaffakıyeti 

beklenebilir. Bugün 800 ve hatta 1500 
metrede Lem Lash ve Cuningham 
dünyanın en iyi koşucularıdır. Yeni 

Avrupa rekorları yapan Macar Szabo
nun bunlara karş1 bir muvaffakıyet 

temin edeceği mevzubahs olamaz. 100 
ve 400 metro manialıda birinci ''e i -
kincilik Amerikaya gidecektir. Zira 
meşhur Tovn sonbaharda 13,7 lik re

korunu tekrar ettiği gibi iki atlet da
ha maniaları H saniyede geçmiştir. 

A vruparun emin bulunduğu mü.saba 
kalar mukavemet koşularıyla cirid at
madır. Şimali Avrupa memleketleri • 
nin bu mUsabakala.n kolaylıkla kM.a· 
nacakları az çok aşikfu-drr. Diskde A

merikahhr kuvvetlidir. Güllede her 
iki taraf da mUsavi kuvvet arzeder, 
çünkü Torrance profesyonel olmuş ve 

. sırl 
A1•rupu ve Am<:ırikalı kadırı'l<ır, bilhassa lngili:::ler viicut gifaelliklerinı 'f 
spora medyttndurlar. lngilterede spor yapmıymı bir tek Toadın yoldur. 11;ıJ. 
karki resim geçenlerde Londrada yapıl.an genç kızlar atletizm miısa'IJll p; 
sınd.a çekilmi§tir. Erkekler'le yanş cd ercesine diskini uzaklıara savıı.rtı:" • 
lngiliz kızı, o gün birincı1iği kazanm1 ştır. Kendisine dikkatle bcıTcıfl~ 
Sporouluğu:nıı. rağmen kadınlığın.d~m ve güzelliğinden hifbir şey kay7Jeff11 
nıiş oüluğu.nu görecek.siniz... • -:A 

eski rekoruna hiçbir suretle yansa - serisi Kalif orniya gibi sıcak bU: tı1: 
mamıştrr. leketten neşet ettiklerinden iJdıtıl / 
Şu halde yirmi bir müsabakadan, son derece müteessir oluyor lal"•~ 

gülle atma ile uzun atlamanın Avru- kim bu hal, oli~iyatlarda. J..rJ1 ) \ 
pa tarafından kazanılacağı tahmin e- ya çok pahalıya mal oldu ve bil rıı 
dildiği halde 13 il Amerikaya ve 8 i den gülleci meşhur Torrance ~ ~ 
Avrupya gidecektir. Bu suretle Ame- için gayrikabili istifa.deydi. Fa.k8

} 

rikanın az çok mühim bir puvan farkı tlin bunlara rağmen Almanlartll.;. 
ile öne atılacağı muhakkaktır. de yüz galibiyet garantisi bir bl 

1 

Bu mtisabakalarda A vrupanrn en ibarettir. . / 
mühim avantajı'iklim meselesidir. Zi- Bu anc~k bir .A:rn:erika · .Altı! 
ra, eylul ayı Berlinde serin ve yağ - mUsabakasmda kabil olur! .. · 
murludur. ~erikan atletlerinin ek' - Suat ~ 

Kır koşus:u . 
3 UiıcU Q'lüsa'bak a 

bu pazar Heybelide 
. yapılacak 

Beyoğltt Halkevi spor· şubesi başkan
lığından: 

1 - Evim.iz tarafından tertip edilen 
üçüncü kir koşusu 6 .Şubat · Pazar günü 
Heybeliadada yapılacaktrr. · 

2 - Takımlar üç atletten · teşkil edi
lecektir. 

3 - :Mesafe 5000 metreçlir. 
· 4 - İOüpler 4 Şubat Cuma a.kşa· 
mına kadar listeleri- vermiş olmalı

dırlar. 

5 - Müsabakaya. iştirak edecek
ler P~r ·s~biliı köpi-uden 8 de ha-' 
reket eden vapurda bulun.malıdırlar. 

6 - Yzb. HUsanieddin, Ya.b. Nuri, 
Yzb, Zeki, İbrahim Hoyi, Firuzan M. 
Nuri, Cehti Şahingiray, Cahit Hayta, 
lh~n Belor, Çerasin~ ha.kem olarak 
gelmeleri rica olunur. 

. . . 

... p 

Jutbolcİınun diiuP':t, 

Neticede hangi taraf galib çıkacak? 
İngilizlere göre, galeoo daha ziya

de Amerikalıların lchin:edir; Almanlar 
ise Avrupanın hem de yüzde yüz ka -
zanacağını iddia <. ':tedir. Bu ild 
nazariyeden birini elP.mek lazımgelir· 

sc, o da bermutad fazla yüksekten a
tılan Almanlarınki olacaktır. Zira bu 
mfö;abakaları ufa 1{ bi· rmvan farl·n-fr 

ihtiyarlar da jinınastik · yap·malı ! 

lngilterenin en çok tanıntn~~ 
cuları.ndan biri o'lan Arsefl/Jı r P~ 
mn merke~ muhacim4 A~~1' ~·1 • 
geçen hafta evlenmiş ve <l,1J,y- ~~ 
simi ciddeıı tuhaf bir §e'kilf!& )~~j! 
mt§tır. Takım arkada.§Uırını; o'IP( 
ile e§ine bir çelenk 1ı..oZl~ıam-sP1'~j'fll ' 
nu yukarki re~ göriLYO:zeı111 ,f 

Bundan sonra futbo~. tgtef '(fol 
ğünde daha bir hayli ga:rt.P ·~ ~ 
tık/arını tahmin etmen~ !J1 · 

111ıt111111"""'1tııınııııınıın1tıuuıııııımııu111ııuııtırıın111uıııııttııı 
ye değer: I\.ilçiik, büyük yaşlara: bey 
zi Yeya, geniş çehrelere mahsus ayrı 
ayrı mo<lellcr Yardır. Dükkllncı, nıüş 
terinin baRına. suratına bakar, ona 
göre ~apk~ çılrnrır, gösterir. Vakit 
kayhetmemek için ... 

Gelip gf'çenleri mağazaya celbct
mek için önlninde birçok manken
ler dolaşır. naşlnrında son moda r;ap 
kalnr vardır. Arkalarında rta, ma<ta.
zanrn ismi Yazılı hir karton salla
nır. 

Hiçbir moda mağazası. günde 
SOOO rob satan <Kleln)e rekabet P

clcmeı. Yüzlerce kamyon. satılan rob 
ları tevzle gtdc>rken bir o kadar 
kamyon da depodan yenilerini ge
tirir. 

Frnnsız k:ıdın mu
harririnin tetkikleri 
burndn biliyor. 

Beden hareketlerini1ı sade gençliğe münhasır ka7ması naza1iyesinin aksini ispat eden yukar1..i re.mıe bakınız. 
Bunlar Lorn1radal:i bir klüpte mmıtazaman jimnastik kurslarına devam 'eden ve birçok bakmı1ardan genç
lerden d.ahu gc11ç olan ihtiyar!cırclır. içlerinde va~ati Ya.:J 55 dir. Ôn sırada ortadaki beli pfüı1c:üllü genç! ihtiyar 

grupun 78 yrı.Jındaki lideridir. ve 20 sençdenbe:ri mmıtazaman jimna.stik it<ıpmaktadtr, · · . . 

sanınz. U 
ut:> 

Doğan spo~ ~:1or 1 
. Maçlara niçin gı~rıı 11 

Do(Janspor kliibündeıı~de~ıı ~I' 
Bir anlaşma.ma.zlık diaif'~ (. 

ğanspor klübüne tstanbul Jl'll1~ tı'.!11ııl 
vanınca iki haf ta nıaç3 ç ltliilJC . 
za.sı verilmiş ve bu ceza. ~ 
edilmişti. ..11ııP~ ıf 

Klüb verilen cezanın ~gı·ti~ t ~·er 
1 ca.._ · •C ~f 

mekle beraber yapı a. bC1'ı> c5!' 
takını uzun mubabera.ta. ~ıf~· 
mekten başka bir şeye Y ~)~~ 
ru tahmin ettiğinden b'll... l J. ;ıı. ' 

talilısizli v. addetti~ e,tll1 ~~ ' 
böspoı r . bild~ekle uctif !J ll çıt: 

gesme h U4 •• ıce.1 
bu pazar günü roüSaPa 
mıştır. 



~l\:JJNlLCK 
Gastoıı LHUOUX'ncırı Jıalırasını la':i: için 

1) UVATit:\H, loz pı'mlıc lıir Uğıll:ı 
knı>lı:wlı. 

l' Oitt:ıoi ~:ılonun rlm·nrl:ırı; ciinkü lı:ı
l' arı, Yalak odıısınd:ı yeşilden, zümrüdi 1 
.,.'Şilden Lı::ı$kn bir rense tahammül ede
""'Zdi. 

c.:ok ~iiklir <•lrnasl:ırırn kıırtıılılu, de
dı. lfırsır otl:ıınn girmedi. Bucl:ıl:ı eşikten 
İC<'rt hir lı:ıktı, sonra saati, !>Rındanhırı, 

güıııiiş l:ıkıml:ırı ve Üç hin rranııı alıp gil
ti. Eı lesi s:ılı:ılı sC'kize knıl:ır IJ('fl öyle kal
dıın: :<>rılı:ıhlcl in lıi11ııclinıe lı:ık:ın kadın 

gelince elimi kolumu çözdii, n~7.ımd:ıki 
b:ığı çıl.:ırdı. 

th Macta_ıne hıııılicnnc ıle Holl\ res g:ıyct 
tnlrnıretıe: 

fln .... fat·I, lı:ı~lnr, dC'di, s:ıhalırıı ikisim· 
. ~l"UYfüı. nen il~ UlOrdum. Bırclcnbirc ... 

c- a~ınu:ın {!cccnleri lı:ııırl:ıdıkço h:ılc
~~tıd~n lı:ılec:ın:ı dü~üy-0rdu; Jıunun icin-
~ r kı lı\ı: "hirdenbirc., kelimesini söl ler-
b trı fip bir urpcrdi. Karşısında oturan iki 
trıay •la, kib~ır kişiler oldukl:ırı !çın hıır
ll.l cııe urperıiiler. IJiri, odll z:ıbıla mc
'i llrlnrınd::ın Je.'ln M:ırlln, öteki de Sirius 
el ~orı~ şirketi hesolıına ı;:ılışon hususi 
d c ekııv 1\Iorccl F\!rnıier idi. ~f:ırlaıııc 
b~ llouncs'un eşyası, gerek ~·angın, gerek 
~sıılığu kıırşı, o şirkete sigorlolı idi. 

re ,ahabın SaJt onu. J\fııd:ırne de Rou,·
deı ~n ~lurduğu Snblons sokağı o sa:ılte 
ba~n hır sükun icincle. Ancak kasap ,.c 
tık kaı çırnklorının, mııhakkok bir kow 
\t][ llrınak isler sibl lıızln Jıiitürdüklcri üç 
l3a erlekii nnıb:ılar blr:ız gürültü ediyor. 

Yan dr.vnm elli: 

liJı- Birdenhire koridordan sıcırtıhır işi
~el,;tıY~ndım ve hemen yataktan fırladım. 
<:ev lrını ııcıp: "Kim o?,, diye sc~lcndim. 
'11r llI>. Yok. "t\im siniz'? ne arıyorsunuz?., 
hır~ ha§ırdım. Gene ses ~·ok. Ben burad:ı 
~tırrn aşıma otunırum, e\'de silah da bulun 
~ad ara. Buna rağmen odıının knpmna 
tı1ı:ı'1r ilerledim. Önüme mnskeli bir adam 
~e ~ "e bı.ılJırmııma rncyılnn bırakm:ıd::ın t ille atıldı ••• 
de :nııserin ve husust detckli\"İn yÜ7.lerin 
ııttı( :ıJe "ilkle uygun, - fakat ikisinde dl' 
lıar _ıaı_nıında belirdikleri için lı:ıylıco hı
~ hırtakım ifadeler okıınulordu: Ma
~crı ~de Rouvrcs cc arelinden bahseder-
1ıl'ke :tl'Tanlık, gecirdiği ıclılike)·i anla
l'ııı : halccan ve kııdmcağn:ın belki ma
ile (i lldı~ı vahşice mıııımeJclerin h:ıynli 

ı.. tnc.rıne Jfodcleri. 
l\u·J·n ıı 

l:ııı~ ... :_atSııın hant pudrnlonmış ' 'e uğul 
'•tıı~ l :ızunde ise, seçirdilli heyecanın ha
llın 1 ıJc belirmiş ve sanki duvar kliğıdı-
'rıırerıgi vurrnu5 denecek hir :pembelik 
~llİI~· ? _hayanı, hürmet nedir hilmez bir 
q~ ız ırorse hiç şüphesiz: "aziz gül ku· 
~l Ş'cy., diye tarife kıılknr<lı. 
• l\tıı ~Urus~ dedik diye hemen ihtiyar 
~ırk1:t.Yın. Soylendllflnc oöre kırkında idi. 
1le ,11~dıın belki biraz fa:la vıırdı. Herh:ıl-
~ ısf.ni ocrmcmişti. 

1a1ı-ı~ 117ib?r muhite mensuptu; geliş:ıUı, 
()~J~l· bır hayan; 1910 senelerinde h:ı) li 
~~,. ll l ''ardı. O zam:ınlnr snlcınund:ı dıı, 
l..vı 1;ıtı::ısı özenile bezenile seçilmiş, 

\·a~~<:ı !·OUis üsliılıunda eşy:ı vordı. 
~l'ettc kt sonrndnn o canım s:ılon:ı mü-

sg00 ~ıuh:ımıninlcri üşüşmüş, hıılis Au
~ a>ı:ı 'Uınnşı kaplı koltuklar, m:ırkıılı 
~~ıHeıncııın masahr "kap:ının elinde 
~ll!lisıirı,,. O ıen.ıinlik, bolluk dc,·rinin 
t k~r. 1 

Olarak şimdi yalnız bir toz pcm
ıru ~ >ııt ,.n d 
tıı ıu de • r ı. M:ıd:ıme de Jlouvres'un 
~~llhnr.ırıı'::ı~nn denilen o imrnrsız ı;fizellik 
1 >~lcı-111 :

1nin elinden geçmişli. YalnıT. 
ı k 1 nrlakh~ı ile yannkforın pcınbe-

~ıın . nıışı, 
ıı r ı;r~ 0m:ı do/;nısıınu söylemek l:i-

':ıl'ıJ11l) c lıuncıa sürme ile allığın cl:ı h:ıy 
l>cı l va td ı 

C•th· • 
... b . 

fıtı-ı erııck k. 
f ~İi!in 1•. madamc, dedi, o edelısi;: 

ttı '<ııdın h·üzerınizc atılıp sizi yere :ıttı." 
rcııc ;.0 ~rkııç manaya çekilebilir bir 

t '·lıay 2 
nü bunışlur:ır:ık: 

~ t" ır, ded· 
~ııı- ı"lı, eli • 1

• Yere atmadı! Ağzım:ı bir 
~ d~ dur rrıı kolumu hoi!lal,P beni kori-

11tıı. an arkolıksız bir iskemleyen o- • 
~ l\oın· 
oıirıı ıscr 1 • Gösı ' Şın sonunu tohmin cclrhil<li· 
.ı~' So ermek için: 
~dl llta l'e ' l 

lı~ şı odııya sirdi, değil mi? 

'~-ıı on 
lıtj~ lfııl·ır u ~a .tashih el ıı: 
'l<Jı. 'ııil eı;d~ eşıl odaya girmedi, yemek 
lrb lı Sorıra h• orııdan gümüş takıml:ırını 
lorııdlr '-!icük u hulundu~umuz salona ge-

~:ı :ı11 "ardırrı:ısa saati ile bir çift gümüş 
<lı:r:ı ılallle de' onları aldı. Ondıın sonra ..• 
'lııd il bfr rı noul'res ayağo kalktı Öledc 
~~ -ıu :ıra-çana • b' •. ' 
1 ~o~ ~ l>erde •. sı ır tarnfn ılıp arko-
'><tı. tıı. l\nsa~:n raladı: küçük bir ka~m 
~' n zorlanmış oldu~u bel-

~ ~:ı ~ k'ns:ıch 1ı· 
ıı~hı c bin '1 ırt:ıkım, aile e\'rakınılan 
''i Orıu d::ı rnıık Para vnrdı. Hırsız 
, a eırn aldı. 
~ t.,tı . a l:ırınız? 
~· ~l:ırı ' ıtııı.raı 
t1l'ol\ı lltı kasa . sız1ı1;: olmamı <!iye ('f . 

,~t Ql~ iti srnlll koymam. Öyle z:ınne
~tı. en lı ekler şekere fısu"cı .. :ı;- ' b" te 'ili\ ~ ırsızJnr , , u~u ı:ıı ı 
~tııı:.,1 1nıası:ıtırn dn hemen k:ısayn ko

ı...l>ttrıı.111! koru 
1
' lı:ış ueıııııdaki dolabın ·11, •er 1 rrı. 

> "ıe,kt t'lnden. "r 
t ~ t.ıb'da · ~dgor Poc'nun ralı11-

"
ı.. 01llan 111nnı::ııtığı usııı. dedi. Bir 
·ı:- en iyi · I'\ ., tnresı, onu sakla· 

>ı' O \•dırıa 
'4111 o •tıııın sıııdilııüp sordu: 

rı_dt}'ll {{lrı ond:ın çıktıkı:ın sonra mı 
""tıı· I> elın .. ı tt(." de llo .. urınızı çaldı? 

• 
0

''rcs dt•rln dl'rin iclni 

"'. ılı 
~(),\\il' rlc Holl\rcs ~eşil ocl:ı~:ı tekil· 
rııi5. <lain•sınin öteki odol:mnı komi

serle rl<'.Jektl\l' hırokmı-;lı. Dete"llli\': 
- Bıı iş lıliltin kaiılelerin hilüfınd:ı ! 

deıli. 

hoııı i er: 
- ::\nsıl? dedi. 11..ıngi i 1-nidelcrin lıi

l:ifınılJ '! 
- llıı hırsızlık i,i ! llır,ır. nh;in yeşil 

oda~a girıııenıi5? 

lfonıiscr eli ilr., ne olı..hığıı rwk de :ınl:ı· 

şılm::ız lıir işorct yaptı: 

- Bunclo şoşılucuk ne Yar ki~ clecli. Ye
şil oılaı.la l'aktifr XV irH·i I.oııi~ clcHi e~
~ :ısı vnrınış; s:ılonda ela ııaktile X\'I ıncı 

T.ouis eşyası oldul!u Jıihl. llcp e:d;iılen 

Şimdi bir &eılirılcn, küçük lıir tahlocl:ııı. 

iskemlelerden, bir de clm·or kfığulınılan 
l.ı:ışka bir şey :1 ok l 

- Y:t rlm:ıslor? fodaınc ıle RoııHes'un 
inci g('rdanlığı ile pırlanta serdonlılhnın 
çok kıymetli olduğunu herkes hilir. İkisi 
birden sekiz :1 Ü7. bin fr:ınklan fazla erlcr
rniş.! 

fortin: 

- Güzel p:ıra ıloğrıı!'.u! dedi. 
- Kadının elinde eski servelinrlen yalnız 

hu elmaslar knltlı. I\aılın o elmaslarına 
çok ehemınirct wriyor; onları elinden ~·ı
karınakt:ıns:ı hirer lıirer bütiin eşyo~ını, 

halılarını, l:ılılol:ırını, her şeyini sallı. 

şimdi ele liılcln rtıkarn gilıi y:ışı:1 or. Hıınıı 
l':ırisle lıilmiyen kalmadı. Jfre giren hır
sız cl:ı clhcıte biliyordu. 

Komiser biraz sıkkın bir t:ınrla: 
- Olabilir y:ı! dedi. herif belki acemi 

idi. Elmoslnrın küçük ı.lol:ılıın çekınccesin 

de durduğunu hi1seydi, elUelle ... 

Komiserin takip ettiği usul ile dclC'kli
vin takıp ettiği usul, biriblrlnc hic benze
miyordu. Bı;>,klı, şlşmıın bir ııdam olan 
Martin, v:ıktile adil znhıt:ı clersllrinde (iğ
rcndilii lıilgilerclen istifnde l'lrıırk istiyor
ıiu. lEliliP knnnpe, kolluk :ılllarıno, k:ılkıp, 
şöminenin üzerine hı:ıkıyor: kns:ıyı, giiınü5 
takımların Jmlııııdugıı ı;<•kıncleri, diışeıne 
tolılal::ırını, knpıııııı kıliılini tekrar lekr:ır 
gÖzrlcn geçirip tetkik cdlyorilıı. 'tJsıılü dn ~ 
iresiııde pı:ırın:ık izleri, ip cııçlorı nrıyor
du. 

Parmak izi, ıı:rıık izi, ciı::nrıı ucıı, liik
rük ... H:ıtıa bir ııv köpeği gibi etrnfı kok
lulorclu. l\ladame c'le Ro1Jnes, 1!100 sencle· 
rinin ınodasın:ı hıilii smlık kaldığı için 
menekşe kokusunu Jll'k SC'\ diginden hütün 
od:ılnr.ı o koku y:ıyılın15tı cım:ı komiserin 
nraı.lığı hiç şiiphcsiz o rlC'ğilı]i. O, çok da
h:ı ba~ ağı, onc:ık köpel,leri ıı lııırnıın:ı la
voıııa gibi gelchllecek hir kol:ıı anyorılıı. 
\'nktile nnıı, nılli zalııı:ı rlcr'>l<'riı11le, hir 
çok e\' hırsızlarının geçtikleri yerde pis
lıkterı bir "imza., hır:ıknıtık hevesint> lıir 
liirlü k:ırşı ko~ nınod ıkl:ırını öğrl'lmişlcr
di. Pnkat koıni'icr !ılnrlin, çvin hi\•bir ta
rııfınılo, bu lrndur kah:ıc:ı lıir kortvizit hu· 
lamodı ve lınnrl:ııı şıı nelİl'eyi çıkardı: 
"Pislik lok: lı ırsızııı olılukçu ) iiksek hir 
sc,•iycıle ol<luğıı onlaşılıyor. Pnrınak izi 
yok: hır"ızın ellerinde cldh·cn oldu~u :ın
Jo~ılıyor.,. 

Fcrmier ise oılııların tam ortnsınd:ı du
ruyor Ye topuğu üzerinde yıı,·aş yan5 ılö
ncrek söılerini bütün eşyanın üzerinde 
gezdiriyordu. 

I>elekth·, gözHildii, zayıf bir delikanlı 
idi. Bir lı:ıyli polis rom:ıııı, hikıiyl'~i okıı
ıııuştıı ''<'. Eılı.ıar l'oc'ınıı hiktnl'll'rinın 

k:ıhrıırnnııı r.ııc,·o!iı·r l>ııpiıı'irı nnz:ırb"c· 
leı'iııılcıı ıııiillıc:ııı. lıirnz t•ıJtolıi ılin·lıill'<'c· 
ğiıııil ımıllcr lokip t•ıli)nrılıı. 

J\onıiscr iz ıırnrkcn ılctt-kıh· !ıırs11lığın 
snlkini lmlmağn c:ılı5ıyordu. Çilnkii .,anti, 
s:ımd:ınlorı, siıınüş tııkımlıırıııı ve üç bin 
'frangı cnlnıanın im hırsızlığın ac;ıl ~ayesi 
olabileceğini hir türlii nklı nlnııyordıı. 

Komiser nr:ısırn onn, istihza ile, şö) le 
y:ındon hakıyorılıı. !Sonrn, lelkikalına ar:ı 
Yermeden. elini rckelinin nbiııe soku
~ or \"e soğuk piposunu nıuhabhcllc, :ırleta 
:ışklrı okşuyordu. Onu çık:ırıp içmesinr, 
iceriki odnd:ı bir k:ırlın hulıınmasınd:ın 

~iy:ıdc, solonun X\'I ııfrı J.oui~. •ııtnk od:ı· 
sının XV inci Louis ele' ri eşyıısı (,;erı;i 
oıılnr arlık )"crlorinrl<• ıleğilıli oma toz 
peıııhe kiığıtln :ziimriiıli )'eşit kı'i!tı 1 hir z:ı
ııı:ınl:ır hu yı•rll'l'dl' onlnl'ııt rlo l11ıhınrhı · 

ilnn:ı şnh:ııl~l ecliyorılıı) ınnııi idi. (;ÖrE(İİ
siiz. s:ıde nıhlıı ıns::ıııl:ır Ü7.l'riıtıl<' Jıöylt> 

::eylerin l<'siri olıır. 
Fcrrııicr hircl<'nhirc komiserin yanına 

,gftıi: 

- Crısloıı l.croııl.'nun sarı oda11111 r.s
ntrr roırı:ınını cihette okumuşsupuzdur, rle-
ıli. . 

M:ırtiıı honr tler gibi l>nşını sallayıp: 
- Denim roman okumakln knYaheıleC'ek 

\";klim mi v:ır c:anıyorc;ıınuz'! ııc:ıı. 
- Hoııııınn s:ırfcdilen ,·nkit ılnimıı ktıy· 

holrmtş sayılmaz ki! 
i\!:ırlin onıuı.l:ırını silkti. Ferıııicr dc,·:ım 

elti: 

··········································-· .. ··· .. ··· 
'(azan: 

Very P.erre 
Çevıren· 

Nuru.lan Ataç 
.................. ·-····················-·········· 

- c;ıısloıı 1.croux o romanında. l\11palı 

oda ı/aıwsı cfıonileıı şeyi ortııyıı atmıştır. 

Komiser i'>llhza ile suldü. 
- Xereyc \'arııı:ık isledığini1. anl:ı~ılı· 

~or. Her larufı k:ıp::ılı, nezaret rıllınd:ı bir 
oda: hiç kimsenin f(Önihneclen girme:.i· 
ne \'CYıt çıkın:ısın:ı iıııkıin )ok; · fakat bu, 
katilin gil'rııesiıw de, ~·ıkıııasınıı cin m:ıni 

olurnıyor. Böyle hcnelcr romanlarda çok 
iyidir ama lınkıknıte ... 7.nlt•n ne nıünase
lıclle sö) !ediniz. anlıyam:ıdım. 

- Bu Yl'Şil odu nıu:ınımasınıla henim 
clıkkntiıııe ı::ırpaıı hir ~ey vur: hu rnııaııı

ııııı ıln, Sıırı Oılu ınuaınnıa~ın ııı ıt) ni, yani 
ıınun l:ıııı:ıınih· zııt.lı ! Bunn cin Arık Uıla 
l>ıwmı dl·nilehilir: ııırırl:ıme ıle Houvre.,·1111 
c,·inc gelen hırsız, Yt·şil od:ı)n islediği 

gilıi girip \'tknbilirkcn .... 
lartin knhknlı:ıyı solın•rdi: 

- •.. gırlp cıkmoğn kulknı::ııııış. Bu mu 
sizi h:ıyı eti' dil~ııı·ıil or? l)o~nısu mesele 
lııısıısunıla hic de miişkulpcsenl d<'ğilsi
niz! 

o;ı. * 
D ETEl\Tl\' bir miidı.lel d:ıha 1.lü~ünce

lcı·ine denıın elli. .Sonra .l\omisı·r 

clm:hlnrı lıir görınek iı.tcdi. Uoğru-.u cok 
giizl'I sc) terdi. I\oıııheriıı gö~leri k:ııııu':- · 

lı. Pt•ıırl·reııin ~onııın gidip lıu h<ıziran . 

s:ılı:ıhı 11111 pıırlnk zh ııı.ı altınıln Fcrm ier dı· 
onl:ır:ı h:ıyr:ın lınyr:ın lı:ıktı, sonra kaclın.ı 
i:ıcle elti. 
· nır:ı1 sonra komiserle dı•lcktiv ~·ıkııı gil 

tiler. ~larlin soınurluyorılıı. Bu iş <ınuıı 
:ılıikasıııı ııy:ınılırınamışıı; o dn:ı~ elleri 
kanlı i51cri, kl•ndine liıyık, lıiiliin dinıycli
ııi, kalıilıyetiııi nıc~ ı.l:ına \'ıkarulıilecek 
talıkikaıı srvcrcli. Hu kadar kQ:ı~ı bir hır
sızlık. arcıni lıir ıneııııırıın ela peklilıi ba
ş:ır:ıhllrcd,ll bir iş! ••• 

Permi er ise biliıkıs go) el he,yccnnlıyu 

henziyorJ"fıı. ll ani ins:ııı ıncşlıur bir mu· 
lıarririn lıir ,füiiniı, veya bir nıı~raı a
narken gö l<'rişliC'tı bir ım·ır lakıııır, Fer
ın i er ıle fiylc hi r eıln ile: 

- Arrılıa iııri nrrdarılıfjrıı parl11klı{iı. el-
mııtlcıruı sıırııı lıir nıi h<ı;ıılmadı.,. ıll'ıli. 

Mıır.rtn lılrrlcnlıiıc irldlip: 
- Xc d<'ıııek istiyorsunuz? cllyc .;ordu. 
- Ilic! Sarı Uda'do hir rahip e,·fnrien 

ve hir bahçeden bahseden hir C'Ümlc hatı
rıma gl'ldi ele onu lıınzlrc k:ılktım. 

i\lnı1iıı gl•nc omuzlarını silkip delekti\'r. 
ınerlınmC'llc hnktı. 

- Doğrusu size acıyonırn. dostum, dedi! 
l·'t·rınier s:ı:ıline haklı. 
- Saat on bir hııtuk. llnl eli sizinle bir 

) errle oturup birer aperitif içelim. 
GiıJirı bir goziııonıın toraç:ısın:ı oıuı-ılu· 

l:ır. 

Birer "Pernoıl., l'intnrl:ıdılar; nrasıra 
içine lıirnz lıuzltı sıı koyuyorlar Ye di
bindeki şt•keri eritip içkinin renı;:ini aı;ı
yorlardı. Sok:ıkloıı, şerr:ır elbiselerine 
YÜcullarıııııı Jı"iiıelli~i ile bir kat clnlıa 
'l:ırafel vcrl'ıı tııze krıılın l:ır geçiriyonJu. 
Konıisrr, hnyotın hah5ettiği hu heda\'a 
lcmrı~:ı)n kcnılinl hıroknııştı. llusu-;i de
lekliv hirılenbirc: 

- Yeşil odanın esrarını cızebiiecek bir 
ihliın:ıl hatıra gclehilir, dedi. ~[esl·l:i ma
rlnme Roııvrı•s"uıı elııı:ıslarının sahte oldu
{111nu r:ırzcılin .. 

-1\e? 
- .S:ıden• fnrzerliıı diyorum ... Olabilir 

ya! t:ıyi n eıleıniyeccllinıiz bir zamanda, 
knclının ıla haberi olın:ıdan, o elmaslar 
nşırılmı~ ve yerlerine snhtcleri konmuş
tur. Sahte :ııııa tıpkı benzeri. .. Yine f:ır
l'eılin ki hıı gereki hır<>ız, hakikt elma~

ların nşırıldığını öğr<'nmiş olo;un. Böyle 
rıırzeclincc onun, 11eşil orlam araştırmak 
~alımelirıe niçin kallanmatlıtiınr :ınl:ım:ık 
ıııiio;kül rlcı!il<lir. Elı:ı:ıslnrın ~:ıhte olduğu. 
1111 hfldiklen •onrn ne di)·e ,·:ıkit ka)·hel
~in? 

. Konıisc<r lıunn sade: 
- Rıı knclar lıa)·nl in~anı s:ıpıttırahilir! 

di~c ce,·np ,·ermrklc iktifa elti. 
ı~ermicr'ııin gözleri 'hona gözlüklerin 

arl::ısınc!:ı porl:ıılı. Sııalinc hir kere dahn 
boklı: 

- Birr J:Cll)OI'. y:ıhu • garılı /•anlı l>ir 
rl ııcmrl: z:ıınanı ıcelı.ni')! 

:\larlin. Sart Odıwııı B.~rıırı'ııı okumaılı-
.111 için lııı :;iiıılc ıll' onıııı hir ciimleo;ine 
fı•lınih lııılııııclıı~ııııu fıırkrrleme1ıli. nunun 
iı:inılir ki F!'rrnicr'nin o;in:iiııil t:ıhii olarak 
k:ır5ılnılı ve: 

- T.ılliniı \'or! ıleıli . Han:ı doktorl:ır 

h<w:tz <'ilen h:ışku,ııın miisn:ııle rtıniyor! 

llıınun U7l'riı\e.miıle hnst:ılıklarından, 
lıcfcs ıl:ı~lıklarıncl:ın raı:ın hafüetmrJ,!e 
lı:ı lculİ. Dclddiv onu pek dinlemiyordu. 

AnılC!ılar. Yiiz adım knrlar ı;ıitıiklen son 
ra komisl'r arkno;ınıı lınktı: Dctektiv, e~ki 
kil:ıp s:ıınn hir ılükkônın öniinile clur-

\ 

muşıu. l".crınler, her zanınnki mernl.:ın:ı ı 
gC'ne muk:ı\·eınet eılememj.ş, her biri bir 
mikrop yuvnsı olnn pis, krnıırları kıHık 
kiln pl.ırı k:ırı~l ırıyorılu. M:ırlin içinden: 

- T:ıı çorıık okuya okııyn çıldır:ırak ! 
dedi. 

Komiser, üğleı.len sonrn, şehirde, "ye· 
şil orlanın esrarı., ile lıitlıir aliıkası olmı
yıın Lıirçok işler pe5inde koştu. Yolda bir· 
çok ~apkocı, kürktii, terzi, eldh·encl dfik
kônları önünden ı:ıeçiyordu; hepsi de he
men hemen lıomboşıu. 

- lliç kimsenin girmek lstl'nıedil(I 

Arı!: Oda Dava.H asıl bul diye düşündü. . "" . 
Fakat birkaç giin sonra seçen bir hrı

ılise komiser Mnrline, Fermier'nin öyle 
z:ınnetti~i kador dn deli olmadığını ishal 
etli. Snhlons sokn~ındnki npnrtıınandn ya
pılan hırsızlık, Jıiç hcklcnllmcdik bir saf
hnyn sirmışıı. 

Kadın merak edip clmoslnrını, seneler· 
ce en·rl kendisine sntmış olnn kuyumcuya 
gölürüp göslermişll. Kuyumcunun ce\'abı, 
kadıneal;ızı nz kolsın bayıllacaklJ: elmas
lar s:ıh!e imiş! 

l\larlanıc de Rouvres bir tıırnflan polise 
h:ıher 'erip bir tnrnrınn dn Sirius sigorta 
şirkeıinden. poliçado gösterilen t:ızminnlı 
istcı.li. I>elekth·, komisere: 

- Zannederim ~irkct bu parayı öde-
mcite öyle kolay kolııy razı olmaz, ıledi. 

- O do neılcn? 
Dc•lekl h· tuhııf bir ta,·ırla: 
- !\'eılcıı olacak? dedi, çünkü bu iş, Sa

rı fJrlanııı Bsrarı'nı gittikçe dnh:ı çok :ın
clırıyor, yııni onun ıam:ımite ıırlılı oluyor! 

Martin sunılını nsıp: 
- Şakanın iyisi ç:ıLuk bileni olduğunu 

unulııyorsunuz, dedi. 
- Şako ettiğim yok! 

- O lııılıie ne demek istiyor unuz, an-
latın! 

- Ciayet h:ıı;il! Ru iki i, arasında, ı:ıöze 
pek çarpan bir 1ıdıliyeı ırörüyorıım: öyle 
bir zıddiyet ki mÜ\'M:i bir suretle gidil·or. 
Mesr){ı J.croııx'ıııın romıınınıln ac;ıl suçlu, 
Sarı Oıla'yn, hin hir türlü mfi5kilü!a rai;
men ı;ıiriyor. Jl:ılhuki bizim takip ettiğimiz 
işde suc;-lu .... 

- ..• hütiin kol:ıylıkl:ırn rağmen yeşil 

odaya girmiyor! ... Bıınu evciden de söyle· 
rrİişliniz! D:ıha haşk:ı"l 

- Sonra miirnzilik deYııtn cıliyor! 
Sar,ı Oıla'ıla .~uçlu, önrt'rien işlenilmiş 
:;uçun ~onra'dan işlenil<lil(ini z:ınnettir-
mek icin elinden geleni yapıyor. nu ı:ıer
clanlıkların çalınmıı~ı meselesinde i~e. ha
na öyle geliyor ki bir kimc;e, Mnra'dan ya
pılan bir işin önre'den yııpıldı~ını zan
nellirrnek isliyor .• 

- Bir kimse mi? Kim olabilir? 
- Kim ol:ıcnk1 Mnılnrnc de nounes •. 
- Siz çılrlmhnız mı? 

- Azizim, şurnsını hir düşün; madanıe 
ele Roıınes zrngin bir kndın değilıiir. Da· 
hn clojtrıısu pnrnya çok ihtiy:ıcı var. m
rer birer koltuklarını, k:ın:ıpelerini, ma~a
l:ırını, snlonundnki Ye odasındoki hüliin 
eşrıı~·ı ı;:ıtnı:ı~n medıur olmu~. Şimdi ge
ne parn lfı7.ım olmuş. Ne ynpsın 'l Bir Irk 
ı:arc ''rır: elın:ı<il:ırı sotınnk. füına rn7.ı oln· 
mı:ror. 

"Giılicc• gidip Jıcrdanlıklnrın laklil
lerini yaptırmış. Sonra d:ı hayali bir hır· 
sızlık urdurmuş: ynni knsasını zorlnmış, 
üc bin frangını, bir s:ı..tlni, Rilmüş şom
clıınlarını, birknc da çatal bıçnk çnlmış •• 
Bunun üzerine bl:ı: evine 11idinee bize, 
hırsızın ye~il oclnya ı:ıirmetliAini ısrarla 

süylQyor:. Bu noktayı göıilmüze ~okm:ık h· 
liyor.'Niçln? Maksadı ne'! Çünkü bi:i lırr
nnn elnıa.,lara dokunmadığına innn<lır
nıal.- istiyor. Bu da bl:, elma:Jlarrn sahte 

olması ihtimalini düşünr.Tim t1t' salıicile
rlnin rok daha evvel ralrııdı{jı rıclircdne 
ııııralrm diye. lıir:ır edeyim ki ben, bu hi· 
lc)·e ilk günlerde kopılmıştım. 

"Sonrası ortık kol:ıy. Madame de RoU\·
res kııyum<"uya ı:;idiyor. Elmnsların sahte 

olduğu meydnn:ı <;ıkıyor. Polise haber ,·e
riyor ,.e sigortadan ta:mlnat isliyor. Dört 
yüT. bin frnnk kadar bir t01:minat. .. lns:ın 

hu kadar paranın hatırı itin birkaç s:ıııt 
kendini bağlatıp lıir iskemlede oturnı:ı
sa razı olm:ız mı. HeJc bağlor canını pek 
ncıtmazso ..• 

Komiser yavaşça: 
- nu söyledikleriniz pek karışık nmn 

olmaz şey dclllJf dedi. Yani .Mndıınıc do 
nouvrcs kendini b:ığlatmokla hu işde hiç 
bir suçu olmadı~ını isbat etmeğe cahşrnış 
demek istiyorsunuz değil mi? 

Biraz düşündü; sonra: 
- Belki de ... dedi. 
- Belki de? 

- Başka bir ihtimal h:ıtırımo seli)·or: 
.~sıl suçlunun, ,-nktile elm:ıslnrı sat:ııı 
kuyumcu olması da mümkün. Herhalde 

elmasların s:ıhtesini en iyi yapacak adam 
o idi. llır:.,zlığın da onun eseri olduğunu 
fnrzedelim. Arlık onun itin bir tek iş ka

lır: :\tndame de Rouvres'un, hırsız elmas
lar:ı tenezzül etmedi diye meraka dÜŞÜP. 
onlnrı göslermeğe selmesini beklemek. 

l\nclın elmnslnrı sölürün<"e kuyumcu do 
onlnrı ustalıkla değişlirivenniştir. Kendi
sinden şüphe edilecelıi aklına bile gelmez. 

Delekliv bu izahı beğendi: 

- O dn kabili dedi. Ama hırsız hangisi 
olursa olsun, delili n:ısıl elde edeceğiz? 

••* 
DÖRT gün sonra komiser l\larlin delili 

elde etmişti. Kuyumcunun dükkanın 
da bir arnşlırmo )"apmış ve mahzenin bir. 
köşesinde, muknvva 1..-uıulor Jçinde, sanli, 
şnmılıınları, kaşık bıç-ak takımlarını bul
muştu. 

Kıınııncu billahi bu işde masum olduğu• 
mı idılio rlli, im eşyanın diikkiinına m·re· 
elen gC'lılıl;inl lıilmecliitini :o;öyJcdi ama pa· 
ra etmedi, kendisini tevkif ettiler. Fakat 
elmasları rle geçirmek kahil olmadı. 

:"lfn:ım::ıflh Fermier bu hususla düşilndiik 
Jerini komisere OClkÇO SÖ) fedi. 0, kuyum
cunun suçlu oldu~una knnn:ıt getirmemiş, 
mııd:ımc de noıı\'res'd:ın şüphede de,·nın 

ediyordu. 

- So:ıt ile şonıdanları, kUl Uıncıııııııı 
m:ıhzenine lıendisi götürüp sakJomış oln
hilir, dedi. 

- Aınn ela clliniz hal Siz boyuna ruınnıı 
irnt ecliyorsunıız. 

On gün kadar gccli. 

Fcrınil'r, hüyük hlr l'h.ılkiırlık ~öslerip 
ıııaclıımc de Hounes'un evi rh·orınclnn ııy· 
rılmıvor, kndıııııı her harekeliııi kııllu)ur• 
•ili. 

Grrçl hiçbir İplH'U l'lde eclcınrıııı il R· 

ına sene ele fikrinden \'on:eçmirorclıı. 

• ·ihnyel lıir giin gt•ne o eh;nrdn elrnh 
kollarken yanına komiser Mnrtinin sehli· 
ğini gördii. 

- M:ış:ıllah ! HCılıi burnlanl:ısınızl Sebat 
dediğin işte böyle olur-

- Xc yop:ıyım, nıiıiın, elnuıslar bıılıın· 
mnclıktn hen, kuyumcuyu suçlu cıaymonın 
doitru olmıyaeağı konıı:ıllnd~yim. 

Komiser o gQn pek memnıındıı, detekli· 
ve şöyle yuknl".ıdan bir tcbe~'>l1mle ha'ktı 

( LfUfen sayfayı çtviriniz), 



Asri bir sftvare 
ropu 

"Çok ae'Troıte 8Uvare roblanndan bi
ri. Bu 'To'lnl, [genç kızlar giyemez. E
tek külrcngi yünlü kunuı§tan yapıl
mt§tır. Korsa;, bir ka:rpadan ibaret
tir, ve bo'IJUnv.n etrafına atılmak su
retiyle robu tutmaktadır. 

ve on~n koluna girip: 
- Benim burndıın geçmem te<;adüfen 

olmndı, dedi. Sizi nramağn ve buradn bek
lemenize artık lüzum kalmaclı~ını söylcme
ğc gelmiştim. 

- Yani yeni bir şey mi ele geçirdiniz? 
- Hakkınız varmış, kuyumcunun suçlu 

olnınclığı meydana çıktı; onu serbest lıı
raktılar. Ama işin garibi, kadının da tn
mamilc mnsum oldujtu mc~dana çıktı. 

- Elinizde hır ellÜnlz "·ar mı'l 
- Hem de delillerin en AIAsı! Elmnslıı · 

rı buldum, sahici clmaslnnl 
Detcktiv şaşırnrnk: 
- Sahi mi'/ dedi; nerede lıuldunuz? 
- Alay dediğin de bByle olur! S:ınki 

bilmezmiş gibi soruyorsunuz .•. Nerede bu
lacağım? Sizin odada, sakl:ıdı~nız yerde 
buldum. Döşeme tnhtnsının nllındn. Ama 
iyi saklıımışsınız. 

Fermier bembeynz kesilmişti. Martin, 
oradan gecen bir otomobilı durdurdu. 

- Polis mü4üriyelinel .. dedi. 
Otomobile yerlcşliler. 
- Bu işle Sarı Odanın Esrarı nrasındn· 

ı.ı benzerliğe, daha doğrusu zıdiliyele rlik 
kallmi o kadnr ısrarla çekmekte hata etti
niz, dostum. Nihayet o kllnbı aldım; ben 
ki hiç bir şey okumam, onu sonuna kadar 
okudum. 

"Fakat blllrlnce aklıma bir şey seldi. 
Münasebetsiz bir fikir .. 1cimrlen: "Ya, de· 
dim, lki vnkn arnsınc'tnkl müvnzlllk sonu
nıı kadar de\·nm ediyorsa? .• Acaba Yeşil 
Odanın Esrarı, sonuna kndnr Sarı Odanın 
Esrarı'nın aksi olmasın?,, Bu düşüncenin 
doğru olup olmadığını bir anlamak iste
~Um. 

"Doğrusu hayli garip bir netice verdi. 
"Sarı Odanın E&rarl'ndn bir heveskltr 

'dclekliv ile bir de resmi polis memuru 
var, Sonunda sucu, palis memurunun işle· 
diRl anlaşılıyor. Sizin hnhsetıiğiniz müva
ziliğin tam olması tein, mndamc de Ro,!l\'• 
l'es'un elmasları fcinde resml polis me
murunun • yani benim • namm;lu bir a
dam, heYeskCir <lelektiv - Fermler! - ha
kiki suçlu olması 13zııngeliyordu. 

"Bu aklıma gelince cveliı lıuyJi güldüm. 
Fakat sonrn: "Neden olmasın? Bunda ol
mıyncak bir şey yok ki!,, dedim. Gerçek
ten de öyle lmkfınsız bir şey del:lil. S:ıalle 
şamdanları ('nlnıış olmanız; sonra ertesi 
sün lınkikt elmasları ı:;özılcn ge~lrmek ba
hanec;ile hen im hurnumun rlihinrlc onları ı 
cebinize indirip yerine s:ıhlelerlnt koy. 
muş olmanız ihliınnllnl dfişOndOm. lfani 
ban:ı: "Acaba inci nerdanlı{jın parla/:lı{jı 
pırlantaların sııuıı hiç mi bowlmcıc/ıJ,, 
diye garip bir şey söylediniz. Sonra beni, 
mndnme de Rounc'i'dan şüphe cllirmeğc 
çnlışlınız. Ben de kuyumrunun suçlu ol· 
ması ihtimalini düşündüm. Bundan istlf:ı
de edip hemen şnnıd:ınl::ırı kuyumcunun 
m:ıhzenirıe f{Ötlirdünüz. Sonrn işe hir k:ıt 1 
dah:ı ol:ıgnnlık h:ıli Yerınc·k için mnciııme 
de Rom·res•un pe-şini lıırııkmııclınız ..• 

"Sarı Odanın Esrarı'nd:ın h:ınn o lrnrlıır 
ısrarla bah~etmc<;c ·dinlr. briki o kitabı 
okumaz ve bu moammııyı hu kodnr çnlıuk 
sökmeıdim. 
"Sur:mnı da l!nve edeyim ki işteki mfi· 

Tazili~ln tıt sonuna kndar devam etmesi 
tJc benim sayemde ofoçakl 

- Yani ne demek fstiyor~ınuz? 
Martin keyifli keyifli güldfi ve ne de-

3 ŞUBAT-lMd' 

Parislile 
AILü~ü 

• 
1 meşgul ederı 

Amer·kah mil oneri 
öldüren kim ? 

Manyatizma profesörü 
Vinker mi? Bütün şüpheler 
onun üzerinde toplanıyor. 
Fakat, Profesör, cinayetin 
işlendiği geceyi bir l<adının 
koynunda geçirdi
ğ~ni isbat ediyor 

Film<lcn birkaç sahne 

A VRUP ADA bu yıl en <;:ok be· 
ğenilen filmlerin başında '"A· 

libi,, geliyor. Senaryosu Marsel Aşar 
tarafından yazılan filmde ba., rolleri 
Erik Von Strobaym, Alber Prcjan, 
Jani Holt yapmaktadırlar. 
Fransız gazetelerini, günlerdenbcri 

işgal eden "Alibi,, artistlerin göster -
dikleri muvaffakıyet ve mevzuunun 
cazibesiyle fazla rnğbet kazanmıştır. 

Filmde profesör Vinkleri Strohaym, 
Lornn'ı Alber Pıejan, Elen'i Jani IIolt 
yaşatmaktadır. Mevzıı §Udur: 

Gizli bilgiler ve rnaynntizma müte
hassısı profesör Vinkcr, A\Tvpanın 

büyük şehirlerini dolnşhktan. birçok 
para ve muvaffakıyet knzandıktnn 

sonra Parise geliyor, ve bUyUk barla
rın birinde, (Femina) da numaraları
nı göstermeye ba.~hyor. 

Bir ~e<'e. numaralarını yapıp bitir
likten sonra halkın alkışlann.a te~cl• 

kür ic;in eahnenin önüne geldiği za -
man, ilk sıradaki masaların birinde o-

mek istediği ni inılı etti: 
- Srırz Odanın Hsrarı'nd:ı. husus1 polis 

memuru, katil polisin ad:ılet elinden kac· 
m:ısınn mir.m:ıde eder:. Demek ki blı işte 
hunun nksl olm:ılı, yani pollıı, hırsız de
leklh-i elinden k:ıçırmnm:ılı! Hic korkma• 

. yın, hu husust:ı ku~ur etmem 1 
Fıırmler'nin bileklerine kelepçeleri tnk

tı. Detekliv mabzun mahzun: 
- Ben site demedim miydi? dedi, insnn 

rtımnn o1mmakln daima vaJ..ifni kaybetmiş 
olmnz! 

turan fraklı birisini görüyor. Bu, Gor
don adlı zengin bir Amerikalıdn· ve 
birkaç sene evvel, Vinkcrin genç ka
rısını kandırıp kaçırmıştır. 

Profesörün göz bebeklerinde bir se
vinç şulesi pa.rlıyor. Çoktanberi on -
dan intikam almayı tasarlamakta, fa. 
kat bir türlü ele geçirememektedir. 
Bunu Gordon da biliyor, ve daima on
dan kaçıyor. 

Buraya da tesadüf en gelmiştir. Pro 
fesörün kendisini tanıdığını anlıyor, 

hemen hesabını görüp bardan çıkı -
yor. Ertesi günü de bUyük bir oto -
mobille Paris'"en ayrılıyor. 

Fakat; Vinker kendisini takip edi· 
yor. Yolda vetişiyor, yanından geçer
ken bir kurşun sıkıp öldürüyor. 

.Ayni gece, Vin.ker. Femina barının 
en güzel, en sevimli artistlerinden E
lenin yanına gelerek; 

- Al, diyor, sana yirmi bin frank 
hediye ediyorum. 

Genç dansöz, bu teklif kar~ısmda 
ne cevap vereceğini &aşırmıştır. Hay
retle profesörün yüzüne bakıyor. O, 
gayet tabii bir tavırla ilave ediyor: 

- Buna mukabil senden ufak bir 
hizmet, ehemmiyetsiz bir şehadet ri
ca edeceğim. Şayet size soracak olur
larsa, dün geceyi sizinle beraber, evi
nizde geçirdiğimi söyleyiniz. İ§te bu 
kadar ... 

Elen, profesörün bu kayboluııu is-

patn neden lüzum gördiiğünü anlıya -
mamnkla. beraber, teklifi kabul etmek
te mahzur görmüyor, parayı alıyor; 

çantasına atıyor. Yirmi bin frank bu! 
Az para değil. .. 

Zabıta, Gordonun katilini arıyor. 

Komiser Kalas, tahkikatın başlangı
cında Amerikalı ile profesörün ara
sındaki düşmanlığı öğreniyor. Ken -
disini karakola celbedip sorguya çe -
kiyor. Profesör: 

- Ben, diyor, cinayet işlendiği ge· 
ce (Fcmina) barı artistlerinden El en
le beraberdim, ve geceyi onun evinde 
geçirdim. 

Komiser, derhal Eleni getirtiyor. 
Genç kadın tereddüd göstermeden, 
profesörün sözünü tasdik ediyor. Fa· 
kat, biliı.hare cinayeti öğrenince pro
f esörün durup dururken yirmi bin 
frank vermesinin sebebini anlıyor. 

l{endisini buluyor; parayı iade et
mek ve sözünü geri almak istiyor. 

- Siz, diyor, alçak bir canisiniz!. .• 
Zabıtayı iğfal için bana yalan söylet· 
tiniz. Beni de cürmünUzc şerik yaptı· 
nız... Ben, şimdi gidip, o gece sizinle 
değil, bardaki Şassörle beraebr oldu
ğumu polise söyliyeceğim! ... 

Vinkcr kızı tehdid ediyor. Hatta 
bir yolunu ibulup Şassör'ü de öldürü
yor. Süklıt etmezse kızı da öldürece
ğini söylüyor. 

Zavallı kadın, §a§rrıyor, korkuyor. 
İstemeden, bilmeden, düşilnemeden ka 
nştığı bu ~akadan derin bir vicdan a
zabı içinde ömür sürüyor. 

Komifıer Kalas, genç kadının doğ -
ruyu söylemedi~inden şüphelenmiştir. 
Kendisini uzaktan takip ediyor. Ka -
dmın, profesörü görıünce titrediğini, 

ondan kaçındığını farkediyor, 6Üphe -
leri bir kat da.ha artıyor. 

fi l rn 
Elen, bir gece barda yalnız ~I~~ 

oturuyor. Son derece sarhoş §Ik bır 
delikanlı içeri giriyor, doğru yanınıt 
geliyor ve oturuyor: Loran .Andre ... 

Delikanlı bir şişe şampanya ısına!· 
lıyor ve genç kadınla konuşmaya. baŞ• 
lıyor. Az sonra, parmağında.ki değe: 
1i bir pırlanta yUzUğü çıkanp kendt· 
sine hediye ediyor. Halbuki bu yüzill< 
Gordonundur. 

Andre; artık (Femina.) bannm :mü· 
davimleri arasına girmiştir. HCJl'leıı 
her gece geliyor, Elenle ruabcr içi· 
yor, dansediyor, eğleniyor, para sar· 
fcdivor. 

Bir akşam, iki sivil polis kendisiııl 
birdenbire bardan alıp götürUyorlııt· 
Sorguya çekiyorlar ve nezaret altın~ 
alıyorlar. 

Elen, delikanlının kendisine ka!§ı 
gösterdiği sevkiden az ve çok ınüte ' 
hassistir. Onun kabahatli olmadığııll 
pek iyi biliyor. Fakat, profesördeJl 
korktuğu için ağzını açıp, yeni dostıı· 
nu kurtaracak bir söz söyliyemiyor. 

Halbuki Andre, sivil bir memurda' 
başka birisi değildir. Yüzüğün çalırı· 
masr, hakikati meyda:rı,a. çıkarmak i· 
çin komiser Ka.las tarafından tertip o
lunmuş bir plandan ibarettir. Koıni ' 
serin düşünemediği yalnız bir şe'f 
vardır: Andrenin Elene gönül verıııe
si... 

Andrc, bir gUn komiserin y9Jl.ll19' ı 
gelerek: 

- Şef, diyor, istifamı veriyoruJll· 
Artık bu komedide devama taknti1Jl 
kalmadı. Selrruğim ve masum oldtl ' 
~'Ulla kalben kani olduğum bir kadıJll~ 
masumiyeti ile oynamayı çirkin bu1ıı· 
yorum ... 

- Ne komedisi diyor, kızın :masııfl1 
olduğunu ben de biliyorum. Beni:rn şt' 
zum hakikati meydana cıkamıal<U:: 
Bu hususta bana ancak sen yardıtıl ·c· 
debilirsin. Hem zavallı kadını dn ,.~ 
dan azabından kurtarmış oıacnl<5 , 

Onu sevmene karışmam. Allııh :rxııl 
habbetinizi arttırsın. 

Andre, komiserin bürosunda çıl<' 
yor; zihni çok meşguldür. . .sf 

Ertesi gün Elen le beraber cı\ ).6 
köylerden bi;ine gezmeye git:JJle 
kaııar veriyorlar. ıı.ıı 

Fakat hareket edecekleri ~it 
Andro yeniden tevkif olunuyor. ~ 
az sonra, komiserliğe giden Elell. µ 
acıklı bir manzaraya şahit oluyor· 
dre ile anasının karşılaşması... }lilJ'' 

Yaşlı kadın, saçlannı yoluyor. sıııı' 
gür hüngür ağlıyor, oğlunun rrı." ıı•' 
olduğunu söylüyor. Öyle acıklı bır 
li vardır ki... d~ 

Halbuki bu kadın, bir fi~eııi 
başka birisi değildir. SahnC .• Jet ' 
heyecana düşürmek hakikati so) 
mek için dü§ünülmüştür. u,,,J' 

Komiser, bu sefer plarundıı. rrı 9cl' 
rne 

fak oluyor, yaşlı kadınm bil 1 rf!l'lof' 
yan Elen, daha ziyade daytın8 r/J)'W 
profesörün isran üzerine yalBJl ;~ 
ınek mecburiyetinde kaldığını 

f' 
ediyor. . ıtıfl" , 

Elen, zabıtanın himayesı tı. ., ~~ 
lmıyor. Vinker, tevkif oluna~eııôl' 
da ~akağma bir ta.banca sıklP l 
sini öldürüyor. . ııııfi)ıe:, 

Elen, sevgilisinin bir p0l~. xııııl'' il' 
olduğunu anlayınca gösterdığl . otf, • 

betin sahteliğine hükm~iY1; oilfl 
bir inkisarı hayale, üınitsiz.11 tı'I 
yor. . ıccııdi:w 

Fakat, bilfl.hare AndreJlill utı ,J 
cidden sevdiğini anlıyor ve 

0 

diyor. ,, 
F1rtına •' ~

Hanri Bernştaynın (~ 11ıı!f 
nıt sinemaya alınmış ve g~t.if. ~-
ilk defa olarak gösteri)IrllŞ srı 1Jıl 

Filmin ba.ıılıca yıldızla.rl Ş iJCİ ~
ye ve Mişel Morgandır. J3U ;.11' 
tin ayni filmde rol aıınaJar1 
vaki oluyor. 



HABER - 'Aktam OOIWJ 

Ç©~lUI ık lh©lft©l~D 
. Hediye kazananların 
•simlerini neşrediyoruz 

Kaynama 
İki arkadaş arasında: 
- Yahu, ne diye ölen karının kız 

kardeşiyle evlendin? dünyada ba§ka 
kadın mı yoktu? Türlü dedikodulara 
scbeb oldun. 

SaDaırsnz aıtdlam 2 
- Üç saattir benim balık avlayıı;ı

ma baktığınıza göre, bu işe meraklı 
olduğunuz onla13ıhyor. , 'eden si?. de 
balık tutmuyorsunuz? 

l"" 1 
)j 
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- Dünyada başka kadın çoktu ama. 
onlardan birisi ile e\'lcnı!eydim, iki 
kaynanalı olacaktım. Halbuki şimdi 

iki defa e\'lendiğim halde gene bir kay 
nanam \'ar! 

- Ben sinirli adamını, beklemeye 
sa brcdemem ! 

Dstasvondaı 
Karı koca tt'cni kaçırm:şlnr, l:a''ö:ı 

ediyor!ar dt. Erkek dedi ki: 

Sonu yrırın 
:flllllllftll:lftl :-.:::: ı::ı::== ::::::::ı:a:: ::::: ::::::: •• ·r ii Ta~ r a ok u y ucu 1 a r ı · İi 
i~ m ı zı n hediye 1 eri U 
ii Bılmecelcriınizi halltıdenler ara - B 
:: ;mda hır çok da taşta okuyuC'uları- ·ı 
!; nıız bulunmaktadır. E\•ve!l'C de muh !: 

j, 

I'· 

- Tuhar ~ey! Cckcbiz ete ayni sik 
lcftC'.;dm. 

- Eğer tuvaletin1e bu kadar u~ -
raşmasaydın trene bol bol yctişcc.er•

tik. 

Kadın cevab verdi: 

- Eğer trene yetişelim diye o l;:ı

dar acele etmeseydik, ikinci treni 

şimdi olduğu gibi çok beklemiye mec
bur kalmıyacaktık! 

H telif defalar \'azdıg~ımız gibi tstan- !! 
:: ... il 

'rA l"\'ATU~DB 
H .:mi haricindeki okuyucuların111.a ls· :: - ~,·,al'!'mhGha,a boşlıığull(lan mı? 
:: . . :: - npr. arsoıı kokt<'yl ynpnca· 
:: tanbuldakı bır tanıdıkları vasıtasıle ;:

1 
ıı;.101 pilota hahcr . i ·tt ı 

•• . . .. •• ~ \Crtn ~ C c .. 
~~ hectıyeı~rım aıaırmaıarı ıazımgeı . m N D n,,.-. n-. 
:: melttedır. !i ~=ıı u merası m 1 
fi Halbuki bazı taşra okuyucuıarımız fi Belediye reisi, ayni zamanda küçük 
il bize mektup göndererek hediyeleri- H kMabanın yegane bakkalıylı. Beledi-

l U nin kendi adreslerine vollanmadr - e~,ı ye dairesinde bir çiftin evlenme mua· 
• •• - 2• 
!! ğmdan bahsetmektedirler. :: ı1 melcsini yaparken delikanlıya resmi .. ıı ı· d g Muhtelif cins olan hediyeıerimiz- .i sua ı sor u: 
g den bir kısmı (mesela losyon) gibi n" - Bayan Ayşeyi zevce olarak ah-
it kırılıp dökülecek olanlarını posta i- yor musunuz? 

~ 
Delikanlı ccvab verdi: !! daresi kabul etmemektedir. Diğer 

•• - Evet. 

YIJ;BAŞI SABAHI 
Snl'lıo':' - Dün g<"ce acaba ne yap· 

tıın kf beni hapishaneye tıktılıu•? 

Sedbln a dam 
Yegane hediyesi bir otomobil olan 

bir piyankonun iki biletini almıııtı. 
Keşidede otomobili kazandı. 

Tebrike giden doetlan onu biraz 
düşünceli görünce §!l§ıp sordular; 

- Hayrola? il bir kısım hediyeleri ise postayla yol- li 
~ lamak cidden büyük bir zorluktur. İİ 
!i Onun için taı;;ra okuyucularımıza ıl 
~: tekrar hatırlatırız, hediyelerini bir il 

Belediye reisi, bir an için nerede 1 
oduğunu unutarak sordu: 

- Öteki bileti ne diye aldım! Buda-
lahğrma üzülüyorum. 

Hizmetçi kadm - nobunuz güzel 
baran .• Bıkınca banft. vt1rirscniz ben 
fle he,·e<ılml nhnm? 

- Paket yapayım mı? 
H e sap dersi 

si tanıdık VMıtasiyJe matbaa.mıuJan il 
sı aldırtmalıdırlar. Eğer 1 stanbulda 1: il hiç kimseleri yoksa o zaman bize bir U 
il mektupla müracaat etmeleri ve he - il 
!f diyelerinin posta parasınt pul ola - h 
!! rak bize göndermeleri icab eder. :: .. .. .. .. 
::a:nr.n::nıarn::m:r.ar::::::=-.:mm~-::r::: 

....................... 
CDzeyDır GaırDh 

- Baba, kasımı mÜ§tereki a.agarı 
bulamıyorum. 

- Ay, o gene mi kayıp? KüçUJrfü. 
ğiµnde ben de aramış durmuştum. 

Melek 
- Anne, meleklerin kanatları var, 

değil mi? 

- Resimlerde hep öyledir. 
- Melekler uçar şu halde? 
- Evet. 

- Babam dün akşam hizmet~i kıza 
"benim cici meleğim!., diyordu. Hiz -

Diş Knbin~inde sabahtan öğle
:·e 2 rien 8 e kadar kabul eder. 
E.::yvğlu İstiklal caddesi Tokat· 
liyan sırasında kapusu mektep 
sokak Hamdibey han bırınci kat 

metçi kız ne zaman uçacak? 
- Artık beni sevmiyorsun. Eski- Kadm hiddetle yerinden fırladı: 

den haham seni tekme toknt ya.mm· H · dl ş· d'den 

1 Tel: 411'!1 1 - emen film , yav:nım. ım ı 
dıın kn\'nıayın<·n gitmezdin. Şimdi - BıyıklRl'mızı 11edeıı kt'smiyorsu 
iki defnclır onun geleceğine ynkm tc7j yok uçar. nuz? --- gidiyoı·snn. - ~fuva:teuc için lftı.ım ! 

........................................... ~--------------------------------------------------...................... ... llabcı in deniz l·c macera romanı: i 4 

1·a7.an: Ali Hıza Reyıı 

yabana atacakları şey değildir. Eğer Allah be
nim de seninle yaşamamı isteme ikimizin de işi-
ne yarar .. 

- K:ıptan vapurların. postaların ~·olu üstün
de bulunuyoruz. Kendinizden ümit kesmeğo se
bep yoktu!'. Alla.hm keremlle ikimiz de lrnrtulu-
ruı. 

- Sen inşallah kurtulursun, lfLkin ben ynşı
yacak adam değilim. Benim yüreğim. canım. ru
hum gemimle yol\ olup gitti. Bir daha öyle bil' ge 
mi görmlyeroğlz .. 

- Gemiyi siz mf ynptırdınızdı? 
- Evot: elimi bütün dünyaya karşı kaldırma 

ğa karar verdiğim Yakit yaptırdTm. E6er yaşayıp 
haşıma gene öyle işler gelseydi gene öyle yapnr
drnı. 

- Başınıza naı:nl işler geldi? 
Bu sorguma cevap vermedi ve bundan son

ra, artık donuk görüuen gözleri sandalın içine 
dikilmiş olduğu halde saatlerce durdu . 

Öğleden fiOnra birdenbire irkildi "e saııki 
ı:ıöıilmüz daha bir dakika önce kesilmiş gibi söy
lcmeğe haşladı: 

- Çoc11kkcn de, büyüdiığüm \'akit de başıma 
çok işler geldi, çok meşaltkat ve acı çektim. Ben 
bir cehennem hayalı yaşadım. Allah blllr birce
hennem lınyntı idi o? 

Sustu. hen de fazla söylemesi için üstüne 
rnrnıa<lım. Üşüyor. üşüyordum: ar.aha bugünilrı 
güneşi lıattıl\tan sonrn sabaha kadar sağ kala
C'nk mıydık? 

nJak hlr aralık elindeki şlşe<IP.n şarap iç
tikten sonrn, söylemr:klf" r;ıhathyormnş gibi. tek· 
ra r fii1z<> haşladı : 

- BPn alçak. 7.ullın. insandan ziyade. yaba
ni bir boğnyn hcnziyeıı ulr herifin Uvey oğluy. 
duın. Annem bu herlfo vardıktan ile ay sonra öl· 

clii. Eğer şimdi anneme eziyetler etmiş bu yabani 
mnhliık elimde olsaydT. kafatasını şu pekslmeti 
kırdığım gibi parçalardım. Glnscovdaki yıkık fi\'· 
de ekmek kırıntıları ve kuru kemiklerle.nasıl 
vaşadığımı, sonra garht Amerikada, ( Kolorado) 
dağlarında neler çektiğimi asla bilemeısin ! On 
iiç yaşında lskoçyadan kaçtım, önce gemi ile dün 
ynnm yarısını dolaştım. En usta bir gemici ol
dum ve en iyi bir yelkenci tanıldım. Mendozada 
zpngln bir aileden bir kızla evlendik. Zengin a· 
na baba, azız, nazlı luzlarını benim gibi yoksul 
bir yabancı ile evlendiği için reddettiler. O vak
te kadar yokluk nedir bilmemiş olan bu nazik 
kızcağız beinmle mihnet, meşakkat. açlık sene
leri geçirmeğe başladı .. Oh Allahım, bu yılları, 
o melek kadını düşündükçe beynim nasıl alevle
niyor! .. lki yıl didindikten sonra canımızı Nev
yorka atabildik Ye orada. oğlum doğdu. Çocuk 
bUyüclüğü ,·akit, tıpkı sen olmuştun, sanki Allah 
sizi çift yaratmış. lşte senin hayatım bağışladı
ğım bunun içindir! 

Du son sözU söylerken kaptanın o sert sesi 
}'umuşamış, olcmU bir tatlılık almıştı. Birdenbi
re elimi tuttu ve kuvvetle sıktı. Ve işte o zaman 
hu adamın bonl tık görünce ne lçin yüzüme öyle 
çok garip surette baktığını buz memleketinde be 
ni kurtarmak i~in adamlarile döğüştüğiinü, en 
sonra l<endislne gemisini, her şoyl ve belki ha
yatını kaybettiren fedak~rlıkları ne lc;in yaptr
ı'.tmı nnladım .. 

Blnk benim şaşkınlığımı görerek ve elinde· 
ki şampanya. şişesini bana uzatarak: 

- Evet. dedi, benim oğlum senin boyunda. 
·enin yapmda idi. Ytizü, gözleri tıpkı seninki 
~iblydl. Bundan başka o da senin gibi atılgan 
vlğit, yılmazdı. O çocuk iken sefalet ve güçHlk 
i~lncle geçen hayatım, o iyi kadına iyi hakama
mnk kederi ytizünden pek çok içki lçmcğe baş
lamıştmı. Bu yüzden kavga ediyor, polisle çarpı
şıyor. hatta. hapse giriyordum. Lflkin çocuğum on 
<loku?. yaşına girince hende birden bir de~işlk· 
ilk oldu. Çünkü o şimdi eve ekmek getlrmeğe, 
hizi heslemeğe başlamıştı. Onun bu hali ve ba· 
na söylediği birkaç söz sefil hayatımı değiştiri
verdi. On dokuz yaşında çocuğumun ekmeğini 
yemek beni utandırdı; onu her gUçlUk karşıtıtnda 

çalışır \'e yılmaz görmek, ve kendi canımı dUşUn
mek yüzümü kızarttı. Dediğim gibi büsbütün baş
ka, yeni bir adnm oldum. ByUk bir azim ilo lcki
:yi bıraktım, çalışmağa, kazanmağa başladım .. 
Oğluma bayağı tapar gibi bir sevgi duyuyor
dum. Onu yalnız sevmiyor, sayıyordum da .• 
Oh onunla. melek yürekli annesi bana en büyük 
iyillklorl ettiler; ldrık olmadığım şefkati, se\•gi
yi gösterdiler. Aklımı başıma. topladıktan sonra 
Mişlgana bakır madeni aramağa giden bir adanı 
beni yanına aldı. O sırada. oğlum Ne\"yorkda 
Levcston adında bir arazi acentasının yanında 
çalışıyordu, bu adamın Boston ile Bahama ara-
5'ında çalışan birkaç kUçUk yelken gemisi de var
dı. Ben ortağımla Mlşigana giderken bu Lcvcs
ton ile bir mukavele yaptım. Buna göre, o, altı 
ay müddetle o s1rada hasta otan oğlum ne zevce
me geçinecekleri kadar para verecekti. Bakır 
madeni aramağa gittikten bir yıl sonra ben zen
gin olmuştum. Orada en zengin madeni bulmuş
tuk. Elime para geçer geçmez Levcstona mektup 
yazarak onu kı>ndlme Nevyork acentast ynı1tmı 
ve zevcemle oğlumu rahatca geçindJrecck kadar 
para gönderdim. Birkaç ay zevcemden gelen mek 
tuplar gönderdiğim bol para Ue artık bayağı zen
gin hayatı geçirmekte olduklarım blldlrlyordu 
ve ben de bu mektupları l!levlnçle, hasretle koy
numda saklıyordum. llkbaharda zevceme teslim 
edilmek üzere Levestona yirmi bin dolar daha 
gönderdim. O bana. yazdığı mektupta parayı al· 
dığını, JAkln zevcemin, oğlumun çalışmakta ol
duğu Çarlatona gitmiş bulunması dolayısllo ora
dan gelince mektup yazacağını bildiriyordu. Bu 
iş Nevyorktan ayrıldığımdan on sekiz ay sonra 
kadar olmuştu ve ondan itibaren zevcem bana 
tek bir mektup bile yazmadı .. 

Sözünün. burasına gel~nce kaptan boğazı \u
rumuş glbı, yenl açtığı b1r şişeyi dibine kadar iç
ti. Gözlerini kan bürilmüş, solgun yüzU kızarmış, 
kaşları korkunç bir şekilde tatılmıştı. lçkiniıı 
ona bayağı bir vahşet ve öfke vermekte olduğu
nu görilyordum. Bir taraftan da işittiğim hikA.· 
yenin sonunu merak etmekte idim. 

Gözleri uıun uzadıya daldıktan sonra gene 
anlatmağa başladı: 

(l>namıvar) 
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lngjltere ltalyaya 
bir muhhra verdi 

Çin - Japon 
harbi 

Tokyo 3 (A.A.) Domet ajansının 
öğrendl~lne göre, hUk~met, mllll se
terberlllt plft.nını önUmUzdeltl hafta 
içinde pnrlAmentoyn te'\'dl edecektir Londra, 2 (A.A.) - Daily Telcgraph 

gt•zetesinin diplomasi muhabiri Edenin 
Fransız ve İtalyan sefirlerine kara su

lan haricinde yakalanacak olan tahtel· 
babirlere taarruz edile bil ece gine· ve 

hatta bunların batmlt•hiJeceğine ve bu 
yüzlden hiçbir mesele mevzuubahsolmı

yacağına müteallik bir muhtıra vermiş 
olduğunu istihbaratına atfen yazmakta
dır. 

İtalyım müdafua meclisi 
Roma, 3 (A.A.) - Milli müdafaa 

yüksek komitesi, bugiln Musolininin ri
yaseti altında toplanacaktır. 

"Massagero,, gazetesinde intişar e
den ve Viyanadan gönderilmiş olan im
zasız bir m<:ıkale, Fransa hükumetinin 

cumhuriyetçi ispanyaya teknik müza
heretlerde bulunmakta olduğuna ldair 
menşei Paris olan bir takın1 haberler -
den bahsetmektedir. 

Bu mtıkale, ''Tribuna.. ve .. Lavoro 
Facista,, gazeteleri tarafından iktibas 
edilmiştir. 

Diğer taraftan "Tribuna,, gazetesi 
"Endymion., gemisinin batmasını "Ak-

denizdc ademi müdahale esasınZJ karşı 
yapılacak vahim mıihalefetleri,, örtme
ğe matuf hir şaşırtma hareketi olarak 
göstermektedir. 

Amerikanın protestosu 
Vaşington, 3 (A.A.) - Hariciye ne

zareti, 17 Sonkanundmbcri Palma -

.de- Majorqueda mevkuf tutulmakta 
olan Nantucket - Chief adındaki gaz 

gemisinin !Serbest bırakılması için 
gemi:inin serbest bırakılması için 
l'rankist hükumet nezdinde b:r teşeb

b::s yapılmış olduğunu bildirmektedir. 
* .... 

Lo:ıdra, 3 (Hususi) - lspanya su
l <ı:-ında me~ul bir tahtelbahir tarafın
ldan torpillenerek batırılan İngiliz ge
mis: h5disesi dün de bildirdiğim gibi İn
giliz mahafilindc büyük bir heyecanın 
ve asabiyetin doğmasına sebep olmuş
tur. 

Parlamento mahafili, tecavüz1 eden 
tahtelbahirin hangi devlete ait olduğu
nun kat'iyyen tesbitini istemektedir. 

H üki:ımet bunun ortaya çıkanlabil

mesi için İspanya sulanndaki kontrol 
gemilerini tattırmıştır. 

Bugün Kartajan açıklarında 8 İngi
liz torpidosu bulunm<:ıktadır. Bundan 
başka Ingiliz ikinci ~ruvazör filosu ku
mandanı Kontr amiral Kalvertin bindiği 
amiral gemisi olan Southampten kruva
zörü ile New Castele kruvazörü dün 
:Valansiyaya hareket etmişlerdir. 

Gemilerin Valanıiya ziyaretlerinin 
batan İngiliz gemisi hadisesiyle alaka
dar olduğu bildirilmektedir. 

'Hariciye Nazm Edene, 'bugün öğle -
den sonra yapılan haf t~~ık kabine içti
ınaında, Fransız ve İtalyan sefirleriyle 
yapacağı konuşmalar hakkında dire'k.tif 
verilmiştir. 

Avam kamarasında 
Hariciye Naı:m Eden, kc.ıhine içti

mamdan sonra Avam Kamarası toplan
tısında bulunarak hükumetin ne gibi 

ibir hattı hareket takip edeceği hakkında 
1'orulıwn muhtelif suallere cevap vermic:. 

• :ı 
tir. 

Nyon anlUjması akidlerinden Fransa 
ve İtalya hükumetleri mümessileri ile 
görU§meyi hatırlatmış ve demi§tir ki: 

"- Avam kamarası, bu gibi hadise
lerin tekerrilrilnün önüne geçmek üzere 

1ngillı: bUkumetinin bu toplantıda ile
ri •lirülen teklifler hakkında izahat ver

menin benim için bugün 1'abil olmadı

nı her halde kabul edecektir. Batma ha
disesi ha~kınl:la tam ve mufassal bir ra-

por alınması için bütün tcd.bfrler ittihaz 
olunmuıtur. 

Bu rapor üzerine, hükumet, bir İngi
liz ticaret gemisine tamamiylc haksız 

ve sebepsiz olı:trak yapılan hücumun 

meı'ulü bulunan makamlara karşı yapı-
lacak hareketi kararlaştıracaktır.,, ! 

Bir ~ok meb'uslar, hpanyol asilerine l 
aıit ıemilerin milsaderesi gibi bir takım 

1 mukabele bilmisil hareketleri teklif ey-

1 
lemi§lerdlr. Bunlara karşı, Eden, bu-

gün öğleden sonraki konf eranı için bazı 1 
teklifler lıaztrlamı, olduğunu ve fıunlar 

ha~kında şim:lilik bir şey söylememeği 
tercih eylediğini tekrar etmi§tir. 
MuhrıJefet meb'uslarından bir çoğu, 

İtalyan hükumetinin mesuliyeti keyfi -
yet;ni de ileri sürmüşlerdir. Mebus 
Marrison, herkesin bildiği veçhile İtal
yan hükumetinin general ı.·ra:ıkoya pa
rasız olarak sattığı denizaltı gemilerini 
takip etmek ve batırmak keyfiyetlerinin 
mevzuu bahsolc:ı:ağı bir konferansa 1-
talyan hü~l'ımet:nin davet edilmesi ka
dar acı ve gülünç bir şey mevcut olma
dığını bildirmiş ve bu t:özler, muhale
fet tarafrnkfan şiddetle alkışlanmıştır. 

Eden, yalnız sabık amirallık birinci 
lordu, işçi p<:&:t:sinden Alexanôrin sarih 
bir sualine cevap vermekle iktifa etmiş
tir • 

Alexandr, önümiizdeki görüşmeleri 

esnasında Edenin İtalyan hükfımeti ta
rafından Frankoya torpido muhribi ve 
denizaltı gemileri verildiği hakkuıl:laki 
haberlerin doğruluğu hak~ındaı malCı

mat alıp alamıyacağınr sormuşt!;Jr: 
Eden buna cevaben demiştir ki: 
•·- Bunun önümüzdeki mesele ile 

cidden hiçbir alakası yoktur. Ben bir 
denizaltı gemisinin mevzuu bahsolduğu 
muayyen bir h~d:seyi müzakere edece
ğim. Bugün öğleden sonraki toplantı 

bu hadise ile ..:uakadar olarak yapılmak 
tadır.,, 

Setirlerl e ı;törUşıneler 
Avam kamarası, içtimamdan sonra 

hariciye nazın Eden, Fransız büyük 
elçisi Ca.rbui ve İtalyan büyük elçisi 
Grandiyi hariciye nezaret binasında. 

kabul ederek kabinesinden aldığı id -
rektif dahilinde bir saat süren bir gö
rüşme yapmı§tır. 

Eden iki devlet büyük elçilerine, 
korsanlığa karşı derin bir alaka ile 

devriye sisteminin takviyesine matuf 
bazı tekliflerde bulunmuş ve iki bil· 

yük elçi, bu teklifleri hükfunetlerinc 
bildirmeyi kabul eylemişlerdir. 

Tekliflerin mahiyeti gizli tutulmak
tadır. Bu hususta herhangi bir tebliğ 
neşredilmiy c ktir. 

NyonculHr konuşacaklar 
Eden, Car.bin, Grandi arasındaki 

görüşmeler neticesinde, Nyon anla§
masmın diğer akitleri ile de müzake
relere girişilmesi muhtemeldir. 

Hücumu yapan denizaltı gemisinin 
hüviyeti tesbit edilince, korsanlığa 

karşı devriye sistemini idameden mes
ul üç devctin birlikte bir protesto yap
maları muhtemeldir. 

Londradaki ltalyan mahafili, İtal
yanın Nyon anla.şmdarma s1kı suret
te bğlı kaldrğmı ve Akdcnizde korsan
lığın önUne geçmek için elinden gele
ni yapmaya azmetmiş bulunduğunu 

bildirmektedir. 
Fransız noktai nazarı, devriye sis

teminin mUmkün olduğu kadnr mües
sir bir hale getirilmesi ve lüzumu tak· 
dirinde tak\·iye olunması merkezinde
dir. 

lngiliz hükumetine gelince, zaten 
daha şimdiden devriyeyi takviye et
mi§ ve devriye i ini görmekte olnn ge
milerin miktannı ilk gUnlcrdeki had
dine çıkarmıştır. 

lng"iliz gazeteleri 
BugUnkii lngiliz gazeteleri batmlan 

vapur hadiscsile mettgul almaktadır

lar. Bunlar arasında Deyli Meyi, sefir
lerle hariciye nazın arasında yapıla
cak konuşınalann yalnız deniz kontro

luan inhisar etmiyeceği, İspanyada a
çık §ehlrlerln maruz bulundukları ha
va hUcumları meselesinin de görileül~

ceğinl bildirmektedir. Deyli Ekspres 
gazetesi de birka~ haftadanberi tatil 
edilmiş olan hava devriyelerinin ye
niden tesis olun~cağını yazmaktadır .. 

Parlflmento mahafillncle tebarüz 
ettirildiğine göre, hUkQmet. bir im
paratorluk kararnamesi ile alabile 
ceği bu kararı po.rltı.mentoyıı. tevdi 
etmekle kanun esasi prosedürüne 
hilrmetkArlığını tebnrtiz ettirdikten 
sonra hükumet pltmı pek muhtemel 
olnı·ak parlfimento tarafından daha 
bu ictimn <lcweslnde tasvip oluna.
caktır. 

Hm p yaziyeti 
Şnnghay ~ (A.A.) - Tsingtaodaki 

jnpon kıtaatı bu sabah, kan döktıl
mcksizln, Cbofooyu işgal etmişler
dir . .Japon tayyareleri şehre bir ta
kım risaleler atarak hnlkı mukave
met göstermcmeğo da,•ct etmişler
dir. 

Londra. 3 (Haber) - Dün gelen 
teJgrııflar, umumiyetle japonlarm 
galf~beı;lnl haber vermektedir. 

Bir japon yUriiyüf;l kolu Penghuyu 
zaptctmlştlr. Japonlar, Çinlilerin 
ağır zayiata uğrndıklarmı bildirmek 
tcdlrlcr. 

Röyter muhnbirlnln bildirdiğine 
göre, Çinliler ilk defa olarak çabuk 
su rette hnvalnnan ve lnglliz mamula. 
tından Gladrntors sistemi hücum tay 
yarelcri kullanmaya başlamışlarfür. 
Bunlardan dokuzu. Hankov üzerine 
ynklaşmakta olıın dört japon tayya 
resine karşı derhal havalanmışlar 
' 'O jnpon tayya.relcrlnl kaçırm1şl::ı.r
clır. Askeri mütehassıslar bu M.dlsc 
ile çok al{ı rndnr olmnktadırlar. 

Mısır 
parlamentosu 
h.rahn bir emirna
mesiyle feshedildi 

Kahire 2 (A.A.) - ParHlmento 
bir kararname ile dağıtılmıştır. 

ParHimentonun feshine dair kral 
cmlrnrimeslnln neşrini müteakip, 
}lolls derhal parıa.meuto etrafında 
vaziyet almış' e hiç kimsenin mebu
saıı ve liynn meclislerine girmesine 
müsaade c>tmemlştir. 

Muhalefet mebusları, mebusan. 
mPcJisl blnnsmclan çıkarılmıştır. Bü 
tun mUblm mevkilere ku,·vetıt polfs 
ınll frezolerl }·erleşllrilmişt\r. 

Yeni parllmentonun ilk toplantı 
tarihi, 12 nisan olarak tesbit edilmiş 
ti)'. 

Kral,bu snhah Kahireye dönmUş 
\'O Abidin sarayında Başvekil Malı 
mut paşa ve diğer yüksek rical ne 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Yefd partisi parlAmcnto · grupu, 
Nnhas pnşanm riyasetinde toplan
mıştır. Bu toplantı sonunda Nahas 
paşa mcbusnn meclfslnden Abidin sa 
rayına gitmiş ve kral Fnruka sanı! 
<1ığınn göre seclmden evvel yeni bir 
kabinenin kurulması talebini havi 
bir muhtıra takdim eylemiştir. 

Bu fesih. tam bir sürpriz olmuş

tur. Zira. mcbusan meclisinin bugiln 
akşam tizerl toplanması için tertibat 
alınmış bulunuyordu. 

Herhalde hükOmet muh emel ka
rışıklıklar ecbeblle, pnrltımento hu
zuruna çıkmamanın daha hal>imane 
bir harolcet olacağına karar vermiş 
tlr. 

:,. lnı;lllz dcniı makamlaı ı mrktcp ge. 
micllini ynpmcık üı:crc '.'ıfrs1ra üc torpil 
tarak scınlsl vcrnıe~c dmnde olduklarmı 
lıil<llrmlşlcrd ir. 

• lngillcrc annvnlnn filosu kumandanı 
am1r'!ıl D:ıekhousc öoUmilıdeki eylı'ılden 
ftfb:ırcn nmlrol Chafieldnln yerine birinci 
denir. IordluQıınn laj in c<filmiştir. 

İngiliz donanması bn\ '.umımdanlı#ı ile 
dcniı crUnıh:ırblyc rcsill~I D)'lll zat ta. 
rnrınclnn ynnl amiral Dacklıousc turafın 

dan im olunnenklır. 
:t: Citlrr, Cole d'a:r.urc silmek üure 

Bcrline selmiş olnn lın·cç krnlı Gilstan 
fsvcç clt"illğiııdc Zİ)'nrct etmiştir. 
~ Suriye lfarici)'C nrınrctinin bir teb. 

llRlne söre, Suriye rrak hududu bundan 
höy]c pu~nporl vi:r.csl olmaksmn seçile. 
bilerektlr. 

L.., t a Uzu·· nden :ı: Suriye Hnriclye nazırı yakındıı Bağ. 
I' lr 10 Y dada giderek iki rnemlekto.tl alAkadar eden 

B., r a""" a ha 1k1 mes<'leler hnkkındn fiÖrüşeccktir. 
\l G 4\ lllllcr Dı~bnkonı ,·on • ·cur:ılhın evine 

d 
giderek kcndi~inl G5 ind yaş ve 40 ıncı aç k a 1 1 1 hizmet )'lldönümü mün:ıo;ebetile telırlk 
ctmişllr. 

Lon d rn 2 ( A. A.) - 1z 1 nn dan m et- :-iiiiiiiDiiiiiii~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiii;r 
mnJinde bulunan Rathllne adası Bilytik konser 
hnlkı ac kalmak tehlllteslndedir. Uç Konservatuvar orkestrası 
Jınftadanberl çok şicldetll fırtınalar Şaf: Seyfeddin Asal 
yUzUnden hiçbir ı;emt bu adanın ka. Solist: Alis Rozunthal, Liko Anıar 
nı.1ık olan ijnh1llerlne yanaşamamo.k 5 Şubat 938 Cumartesi günü saat 
tadır. Du ndadnn gelen bir tolşlıcle 17 de Fransı~ Tiyatrosunda. 
son yiyecek stoklarının da tüken. 
mek ilzere olduğu blldtrntyor~ 

et Kutuptaki Sov 
ilim heyet• 

tehlike geçir·yo 11 

Bulundukları buz yığını parçatandı, 
imdatlarına tayyoı~eJer ve gem. gönderildi 

Moskova 2 (A.A.) - Şimal deniz\ kırılmış olması, Papanın ve nrkııd3~ 
yolla.rr idaresi "Şimali kutup., istas ,. lnrınm kurt:ırılmasınt biraz müşıtU 
yonundan aşağıdaki telgrafı almış- kılacaktır. Çunkil tayyareler istııS
tır: yonun bulunduğu parça üzerine ıne-

"l şubat sabahı saat 8 de, altı giln bilecek mUsnlt bir yer bulnmayacıı.l'r 
sflren (lldcletJI bir fırtına neticesinde lardtr. Eser buzlar dağımk 1uı.ıırııı 
istasyonun bulunduğu buz kütlesi o
pnrcalanmıştır. Şimdi 300 metre bo- sa Tatmur buz kıran gemisi ıste.5) ., 

na yanaşabilir. Fnlcnt rüzgfır değtcı• 
yundn ve 200 metre genlşllslnde bir ıı:ı 
parça. üzerinde bulunuyoruz. lkt de- de buzlnr tekrar sıkışırsa papnıı ~ 
po ile teknik yAdek edevat mağaza- grupu tayyarelerin de inebil('ceği d 
sındau ayrıldık. Kıymetli olan her ha müsait bir l.iltlcyc geı;:ebflirJcr• 
şnyi kurtarmağ'a muvaffak olduk. Keza tayynrelerhı bu grupa yal.ti~ 
Şimdi çadırrmızın bulunduğu yerde diğer bir buz kütlesi üzerine iner 
de ynrıklar hasıl olmağ"a. başlamış.. kauçuk kayıklaı·la mtinakele t<' ~ 
tır. 71 / 1 derece arzı ştmaH ve 1 / etmeleri <le mümkündür. Herhııld0 

24 derece tulU gnrbideylz... grup azasının hilyük tecrübeleri. ııııtı 
Papnnfn ve arkndnşlarım geri al- lnrın r>n mllsnlt şartlar altında. il>~' 

mak işi tncil edilmiştir. Bugün heyet motlerlni temin edebilecekleri uını· 
reisi Şmid, Murmanska hareket et. dini vermektedir. 
mektedir. Tnimur buz kıran gemisi Yerlerini dPğiştlrdikleri takdirde 
de tayyareleri yüklenmiş, harekete telsiz muhaberatmm bir miidclet 1' • 
hazır bulunmaktadır. Buz kütlesinin aiJmesl bckJenebilfr. 

-----------------------------------------~-----~----__..,. 

Esnaf hastahanesi 
için bina yapılacak 
Belediye arsayı temin etmeği 

yardım heyetine vade t· 
yenin arsa vermek suretiyle bu i§C lllil' 
zaherct edebileceğini de bildinni~ut~ 
Bunun irin bir fonnül de tesbit oJtJll 

Esnaf cemiyetleri yardım teşkilatı, 
derhal tesisine karar verdiği esnaf 
hastanesi ve alınacak sıhhi imdad oto
mobili işini tehir etmiştir. Buna se -
beb, vali Muhiddin Üstündağ ile ya
pılan bir temas neticezinde işin yeni 
bir safhaya girmesidir. 

Muhiddin Üstündağ, esnaf cemiyet
leri yardım heyetine böyle kira ile ve 
klfi ecraiti haiz olmıyacak bir bina a
ramaktansa, yeni bir csıuıf ha~tanesi
nln inafll8mı tavsiye etmiş ve ibeledi • 

Hal:çte yapdan 
gemiler 

~ . ·ıı 
muş ve esnaf hastanesi tcmeııerifll 
haziranda atılmasına karar verilılli · 
tir. Sıhhi imdad otomobili de h~· 
da alınacaktır. ille 

Haziranda esnafın oemiyetıer 
kaydolma ifi başlıyacaktır. O zaJll~ 
her cUzdan alan esnaftan 35 lnır11sl r 
bir yardım istenecektir. Ayrıca. }lt~ 
aza için cemiyetleri de on beşer ~ 
verecektir. Bu suretle haziranda 500 
lirn toplanncakt.J:r. c-

Yeni esnaf hastanesi 25 yataklı 
1
, 

lacaktır. Aynca ~imdi bir de on ~ 
taklı esnaf reviri vardır. _./ 

Yeni neşriyat 
76 numara ay başıo

«Ja denize f odlrlliyor 
Şirketihayriycnin Hasköydeki iab- YeşHny ~ 

rikasmda yapılmakta olan 76 numa - 18 yıldnnberi memleket s:ı~Jığı )~!~ 
r:ılı ikinci vapurun tekne aksamı bu ' 'erimli çnlışmalnrına devam eden ):ts>ıı~ 
ay içinde bitirilecektir. Yeni vapur, kurumunun ncşrctmcktc olduğu )r-

önll.müzdeki ayın birinci gUnü mera _ CYcşilay) mccmu:ısın1n 61 inci s:ı)?~ı 
simle denize indirilecektir. ııi lılr l>npul. jçcrjsinı.lc ı;ıl.ınış ır· ·r , 

1 (j SO) fıırloıı Jbnrcl oJ:ın bu kuJlU ı> 
Şlrke4 in birinci vapuru 9,5 ayda sa~hl ıncemun:sını okurl:ırımızn 1ıı' 

bitlrilmig ve denize indirilmişti. Eylu- ederiz. l 11 

lUn on beşinde krzağa konan ikinci va- l\Ierkeı satış l eri: Ankara cııddC5 
pur mart ayı başında deni?.e fndirfle- No. lleınıf kütüphanesidir. ,_.-/ 
ceğine göre, in~atı 4,5 ay siirmUştür. 1------------
76 mımarah vapurun bu kadar sürat. 
le yapılma.ın parçalarının 75 numaralı 
vapur yapılırken hazırlanmasmdan i -
lerl gclmi§tir. 

76 numaralı \'apur denize indiril -
dikten sonra sUratle dahili kısımları 
yapılacak, makinesi takılacak ve önü· 
mUzdeki haziran ayında seferlere baş
lıyacaktır. 

Gene Şirketihayriye fabrikasında 
yapılmakta olan araba vapuru da bir 
iki ay sonra denize indirilecektir. Bu 
vapur diğerlerinden daha küçUktUr ve 
Kabataş ile Üsküdar arasmda çahş.ı.
caktır. 

Şfrketihayriye 75 ve 76 numaralı 
vapurlardan sonra daha büyük tonaj
da iki vapur daha yapmak karann • 
dadır. Bir gazete, A vrupadan getfri
locek makinelerin p:ıhalıhğından dola
yı bu tasavvurdan vaıanoesildii,;tlni yaz
mı§3a da bu haber doğru değildir. Şir
ket., yeni yapacağı bu biiyUk vapurla
nn yalnır. makinelerini A\TUpadan 
getirecek. diğer bütün kısımlarını bu
ra~fa yapacaktır. Şirketin fen müdürli 
Dik bu maksatla Avnıpaya gitmiş ıre 
alınacak makineler hakkında tetkik -
lerde bulunmuştur. 

İki vapur hakkında hazırlanan plan 
ve projeler tetkik edilmek üzere iktı
sat vekaletine gönderilmiştir. Vekalet 
bu projeledl tasdik ve iade ettikten 
sonra ve bir ihtimale göre eyıtıl ayı 
içinde UçUncü vapur kızağa konula -
caktır. 

1938 
Matbuat 
Jl,lmana~1 

Ç I I<.1.'/ I ·d~· 
Kütüphanenizin en güzel eseJ'J r11"' 

1937 yılının tarihi, en rneıb~:d,Jii'' 
harrirlerin makaleleri - Gu l•' ~' 

cııııı• 
haftalık, aylık gazete ve ~e ı.ıbaJ'l'ir' 
ieimlerini gördüğünüz bütun ın 1,.10-tı 
lerin resimleri, istatiatiklcr, ,

bilgiler. t:"' Fiyatı 50 Kıu·LIJ~ 
·ıt11ı 

Bütün kitapçılarda arıı~~sı~ 
. ı a-obul T opton ıab§ yen: ıuro 

KURU~U - Taksim. 

- _§ 
~~.-ıı• 

ZAYl - lstanbul tthala~o ~o·ıı tı 
nün 21-8·937 tarih ve 12·

1 d~~ 
•.mtı ., 

beyannamesi muhtcvı.,- n.Jdl • 
gümrUk resmioo lca:r~ıJılcri olJilıı 
105433 No. lu makbuz ~)ioifl ııı.ı 
Yenisi almuca.ğmdan eskıs , 

olmadığı ilfi.n olunur· rıo!#1 
Ha7it ue ştırc7:a 
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EV 
luıkaradn kış güzeldir. Ama nası) 

&'llıeı? Bakın anlatayım: 
ı .. :n~arada kar, lstanbuldaki gibi, 
!'ak~ lapa yağmaz. Küçük çi_sek yap -
b ~; kaysı çiçeğinin yapraklan gi-
b"Yağar. Buz burada, sizin bildiğıniı: 
~· saç~klardan uzun bastonlar ha-
;ıı ~ sarkan ve kaldırımın üstüne i

.ıır cı bir knldmm mıhlıy:ın bur,, değil
d~ .Ankcı.ramn buzu, beton sun
n ıı:ıaıarm kenarlarında biribiri -
~1tnlisa~~· biribirinc benzer dan
;r r orer. Sokakta kristal 
~ canı gibi uzanır ve alt tarfındaki 

- Esat Adil'e -
di. Bu hikaye mevzuu olacak ~Y de
ğildir, bilirim. Fakat anlatılmaya def
miyecek kadar da bayağı sayılamaz. 
Beni dinliyor musunuz? 
Vakit gece yarısını geçiyor, 

(&utlu) da yalniz kasanın üstündeki 
lümba yanıyor. Berber dükk!m, kü -
çük tütüncü, eczane kapalı. !ç Yenl6e
hfre giden yol, gecenin bağrında, ölü 
bir yılan gibl uzanıyor. Posre.tStantlt 
postahancyi, vitrininde gündlizün sıra 
sıra viski şişeleri parlıyan büyük 
bakkal dükkanını geçiyorum. Dört 
yol ağzında, kaı; senedir ayni noktada 
bekliyen ayni polis duruyor. 

r .. -·-···v~;;·;;; .. 
1 ilhan Tarua 1 
~ .............. .._.._.~ ....... -................ : 

Sesini çıkarmadan yanıma oturu -
yor. Ona kaı&r alakasız görünmekle 
ona birçok §eyler söylemek arzusu, bu 
iki zıd arzu, içimde oynuyor, iki ya
na kayıyor, kaynıyor. 

- Çok yoruluyorum, diyonım, ak
şamlan burada bir saat oturmak, bü
tün yorgunluklanmı alryor ... 
Lafrmın alt tarafını bulamıyorum 

ve aklım, birdenbire bir ip gibi uzana
rak odama, sobamm başına, yatağı. 
mm ilstilne doğru uzaklaşıyor. ı 

- Ne iyi, diyor, ne iyi! .. Ben dinle
nemiyorum. Çalışmak beni öldürüyor. 

Bazan üç günlük tatiller oluyor. Üç 
gün, üc; gece yatakt:ın çıkmıyorum. 
Mütemadiyen uyuyorum. Yine dinle
nemiyorum ... ~tn kU uk deliklerini gösterir. 

8a(j adn su tenekeleri kütüklcşmez, 
, i ~e SUJ un üst sathında. süt şi~e
t llirı. tepesindeki ince kağıtlar gi -
~lak bir tabaka peydahlanır. An· 

Parka giriyorum. Abidenin ıgıkları 
sönmüş, fakat havuzun içinde gökyü
zünün buzlu camı yüzüyor. Mermer 

- Kadınlar için, hele sizin için zor 
diyorum, benziniz sarr. Size acıyorum. 

- Ne iyi kalplisiniz, diyor, herkes ... 
6U karşıki apartnnanlarda, perdele • 
rin arkasında, sıcak odalarda, bütUn 
kadınlar, işsiz gUçsUz yaşıyorlar. Ak
~amlara kadar geriniyorlar. Yemek 
yiyorlar. Kocalarını kapının arkasın
da, beyaz bir gecelikle karşıhyorlar ... 

yor, onu beklemeliyim. Bütün gün o
nu beklemeliyim. 

fif çc sıçrıyor, elimi bula.ralt yavaşça 
sıkıyor: 

l'ı ~ suraııiler çatlamaz ve sabah
tı~ dı~le.rinde küçük e kerleri henüz 
dı1t eınıs boşal kaseleri gibi, salla -
~~ Sltır çıtır öter. 

- Allaha ısmarladık! 
Diye mmldanıyor, koşarak uzakla

şıyor ... 

ita Yolda, yaz manzarasından sadece 
~a~ ç Yabancı "engin eksildiği görülür 
~at Çamın yeşili çiçeğin beyazı, o

r sarısı ycrindedır. Menekşelerin 
~ ~ad~esi kadınların şapkalarına, 

4 kadifesi ddrt köşe pencerelerde 
~aten perdelere sinmiştir. 

knnapelerden birinin üstüııe ve boş a::ı 

ma çar.dağının altına oturuyorum. Bu
rası, bu saatte, öyle glizel ki, klm.ee
nin, hiç kimsenin bu güzelliği seçme
mesine, gelip benimle beraber oturma
masına, benimle konuşmamasına şa,ı
yorum. Kafamı yakalarımın arasına 

indiriyorum. 

- Evlenmek ister miydiniz? 

!çimde cam gibi bir §CY kırılıyor. 
- Kocamı! kim olursa olsun, koca

mı beklemeliyim ... Hepsi bir benim i
çin ... Yalnız beni sevsin, dlinyasmda 
yalnız ben olayım. Güzel olmasın, 

hatta çir})in bile olabilir. Ama benim 
kocam, bCnim erkeğim olsun! .. 

Direğin gölgesinde ayağa kalkıyo
rum. Böğürtlenlerin öte tarafındaki 
erkek, topukların,m üstünde onun ba
şına doğru yUksclmeye çalışan kadr
ru, kollarının arasına alıyor ve Hüs ~ 
niye, bir paltonun, tıpkı benimki gi· 
bi bir paltonun içinde, kayboluyor ... 

- İstemez miyim? Bu hayat... Siyah eldivenli parmaklan ile göz-

Arkamda bir kum çıtırtısı oluyor. - Sizi alan adamın bahtiyarlığını 
düşünüyorum ..• 

lerini siliyor. 

Birdcnpire ona dönüyorum: 
- Hüsniye, diyorum .. 

Ancak Uç adım öteden ıes veren bu 
herkege Yefah, herkes için iyi niyetli 
ses, bana bir siyah manto içinde bir 
beyaz kadın getiriyor. 

Yüzüme Hk defa olarak bakıyor: 
- Siz misiniz bu lafr söyliyen? 
~ Neden olmasın? 

- Ne var? Ne tuhaf çocuksun! .. 
Kulaklarımda gitgide umklll§all ke-

sik kahkahalar, kuru topuk sesleri ... 
- Hüsniye! 

Hüsniye... Hilsniye ... 
~ b· arada kı§ın, gece güzeldir. Ma
:ıorıır buzıu camın altında, bir kış 
1.1z. ~~salonunda, imis gibi, yürürsü-

• h 
1 tara.fmızd:ı siyah ağaçlar, al

g Zlü in lıayvanlara. benziyen bi· 
· ~ 1'ı Sallanır. Gözlerinizi ya.şartım 
~ aiıısi rüzgar, C!;miycn, uğuldamı -

111 ~e taraf tan ne tarafa koştuğu 
ta~ llnıyen bir sinsi rüzgfu', sizinle be-

- Neyiniz var kuzum? Her ak§&m 
buraya gelip oturuyorsunuz'! Kaç ge· 
cedir sizi görilyonun. Bu havada? ... 

Bu kadın, akşama kadar bir maki
:n~in başında, uzun parmakları~la ya 
zı yazan bir daktilodur. GUndUzleri o
nunla konuşmayı, birçok işler için ona 
bin tane sual sorup cevab beklemeyi, 
can sıkıcı bir itiyat haline getirmiı 

olan ben, şimdi onun k&l'l!IJnda tutu
luyorum, konuşamıyorum, duruyo -
nım. 

Demek ister gibi cesaretle gözleri· 
nln içine bakıyorum. 

- Ah, diyor, sıcak bir ev! İki oda
lı, hattA tek odalı bir ev! Pencerele
rimde küsük tuı perdeler. Kutu gibi 
bir mutfak. parlak iki tencere. Bir 

Aradan bir dakika geçmeden ve ben 
dibine doğru kaydığını uçurumun i
çindo gözlerimi açma.dan, koluma. sa
rılıyor. Bir deri eldivenin ve bir ka-

Ve gökyüzünde, bir parçası hemen 
kopup dil§ecckmf § hiasini veren, buz
lu bir cam. 

Eve doğru yüriiyonım. Sokaklarda 
kimseler yok. Tektük pcn.cerelerde a
lev gibi L3ıklar ve siyah çamlarda. hı
şırtılar... · 

'~r l'ürUr. Kulağınıza mütemadiyen 
~Yler ··n u er ... 

~4 K A 'R tı A 'M A N 
ı ----. -· - -~ ...... ~ ...... ..- .... 
~llle~e karar verdi. Bu bi. ka~ dak.ka, 
~ ıkı 6aat süruü. Atına bindiği za-

, güne§ batma~ üzereydi. 

, :Bıuadan çıkınca, kafasına yeni bir 
Phe . d' D" . O 1 el • gır ı: uşesın r can yo1ile gel 

Ilı Cı ne malUm? Şotrdan ve Vando-
tıa "olu d · •· · k. illi J n an geçmıyece!,"lnı ım te-

cl .~ edebilirdi! Şale buradaki tercd
bett~ esnasında da, bir saat daha kay-

ı. 

~· 
hat •hayet, Etamp da aldığı malümatı 

ırıa k ıc~r l- ra Orlean yolunu tutmağa 
ar verdi. 

/\.t . 
Ctt· lındcn ackta ürpererek hareket 

1, ıı. 
aratc ~t~m~diyen bir §eyler mırılda-

l'a.., gıdıyordu. Güneş battı. Yıldızlar 
!it il§ Yavaş sema~ ıdoldurmağa başla 

· lfıa.,a · . 
tirıi ıyıce k,ararmı§tı. Şale gözle 
ı ~tli lUlrnctin dcrinlıklerine gömmüş, 
"'iltdYOrdu. Kafasınd;: bir tek düşünce 

l • . 
........ ~ 
ı:ı· erede acaba? O nerede? 
ırdcnb' 

' lt1j: ıre karanlıktan bir ses yük 

'lleyı ~· 
~u .o.ım bu gelen? .. 

t llderı s~a::ta ŞLıle, Bojens:nin ilk evle 
'ii~ftt" tkaç yüz adım öteydi. Derin 
ı un k' d <Jeti ıı:ın en çıkan bu ani ses onu 
il f r.c kad · · · ter ar titrettı. Bu ses kın ve 

•ı' ın scsiydı' B .. . . l' •. "l'd' · u ses umıtsız ıgın 

;ı lltlis1
.' Şale derhul durdu biran sonra 

ı.ı: ınc odogru gelen bir gölge gör-

~ 
tı gc.ı1 • 

....._ ~eı gc. kaba bır sesle §Öyle dedi: 
e ~ar§ıla Yo, affınızı rica ederim. Sizin 
"~i hed Şrn ktan korkuyordum, hal

.,. 1Yorlt cfınıe sağlam olarak gitmek 
~"' rn. Geçı' .. .. .. , Cdiıı n mosyo, yolunuza de-
Şillc d. 
' :au ehsct içinde düşündü: 
Ccıı ses! 

tı. h gc i . 
~cnuı: "~1Y~rdu. Şale de geçecek-
ı,\ ita cla:ıçbır şey söylememişti. Bir 

i!J. -.t şale a. ve mesele k,almayacaktı .. 
c a~ırnı nın sinirleri iyice gergindi. 

açtı ve konuştu!. Tam, göl 

çift terlik ... Küçük bir hah .... Ne bah-
tiyar kadınlar var dünyada .. . 

lın paltonun içinden kaburga kemik
lerime doğru bir sıcaklık yayılıyor. Ankarada kış güzeldir işte... Hele 

kışın gece, Anka.rada, tadına doyul • 
mıyan bir ~ydir. Gözlerimi kapıyarak onu dinliyo • 

rum. Sesi gittikçe uzaklaşryor, git -
tikçe daha derinden geliyor ... 

Yola. bakarak ayaklanıyor. O tara
fa bakıyorum: böğürtlenlerin ötesin
de uzun bir gölge, bir erkek gölgesi 
duruyor. Bi.ze bakarak elini havaya 
kaldırıyor. Hilsniye olduğu yerde hn-

Bu, altında asfaltın kUçUcUk aelili· 
?eri görlinen ince buzlu yol ... Bu yeşll 

'(l.t2tfen sayfayı çeviriniz) - Başka hiçbir eey istemem, di • 

KTZ 

-----------------------------be yanından ıeçtiği sırada, Şale ba~ır 
dı: 

- Pek nezaketııizsiniz, mösyö, !doğ-
ruıu .• 

Gecenin sükutu ve zulmeti içinde 
korkunç bir sevinç nidası yükseldi. Bu 
bağıran gölgeydi ve bu il:Slge bir tek 
isi:n bağırdı: 

- Şale! . 
Hemen aynı zamanda Şale de külı;

redi: 
- Luvinyil 
ikisi birden atların !dizginlerini hıra 

karak kamalannr çektiler. Atlar yekdi
ferine yaklaşmııtı. tki düşman yanya
naydı ve ancak gözlerinin vahıi bir 
ifadeyle parladrklannı görüyorlardı. 
ikisi dt susuyorlardı. !~isi de dehıet 
için<lcy:liler. Sonra, ikisinin de kafa
~ında aynı dütünce belirdi. Öldürmek.. 
Bu vaziyet bir çeyrek eaat kadar de
vam e:ti. Nihayet konuımağa başladı 
!ar. Sö:e Şale ba§ladı: 

- Bizi sen ihbar ettin. değil mi? 
Söyle. İnkar edemeısin. Kardinalden 
kaç para aldın? Söyle Lüvinyi, itiraf et 
ki sen de bir alçak bir hain ruhu var. 

Luvirıyi korkunç bir seıle cevap 
verdi: 

- Evet! 
Şale biran, bu bir tek ~elimcnin ih

tiva ettiii dehtcti duydu. Bu parlak, bu 
§ercfli asilzade kcndillne hakaret edil
mesi:ıc kıımak §Öyle dursun, bunu iti
raf ediyordu . 

Şale ditlerini gıcırdatarak devam 
etti: 

- Bunu hepimiz anlamıştık. Bilhas 
sa ben buna emindim. Şimdi artık sa
na karşı en ufak bir merhamet hissim 
kalamaz. Sen ~afası ezilmesi liıım ge
len bir yılansın. Seni anyoıdum Luvin 
yi .. Fakat madem ki, kar§ıma çıktın, 
seni öldüreceğim .. 

Luvinyi aynı korkun~ halile ceva? 
verdi: 

- Ben iıe, aizi arıyordum. 

çıkıp gidince, Rişliyö rnmldandı: 
- Şimdi, öyle zanneiliyorum ki, ra

hat rahat gidebilirim. 
4 1 i 

Sen - Priyak'ın katletmek istediği 
Trankavel, neredeyse kendi kendisini 
katledecekti. Bu düşünce ona, Kurto 
sokağındaki ikametgahın bahçesinde 
cereyan eden son sahne üzerine gelmiş-

- ti. 

Oradan ayrılınca, Trankavel filha
k,ika, kendi kendine şöyle demişti: O 
beni hayatından ~ovuyor. Hatta Mo
lüs bana, onun beni kovuş tarzının a!de 
ta nezaketsizlik derecesine vardığını 

söylüyordu: Ni!iin? Çünkü onun dört 
Anjeli asilzadesini öldürdüm! Ne ya
palım? .• Netice itibarile, onun bana 
kar§ı olan kinine mukavemet edemez
sem, hayattan vazgeçmek kadar kolay 
bir iş var mı? 

İşte, Trankavel böyle mırıldanarak 

Molüsün evine geldi ve kendisini mu
ammalı bir tavırla ıdinliyen bu dostuna 
her şeyi anlattı. Sonra da her şeyin 

bittiğini, artık Annaisi bir daha görmi
yeceğini ve artık onu himaye edemiye 
ceği için kardinalın kcnıdisini pekala ' 
öldürebileceğini söyledi. Ve nihayet 
şöyle dedi: 

- Azizim Kont, sizin nasihatlarını· 
zı dinlemeğe karar verldim. Gidip baş
ka memleketlerde dola~cağım. Yann 
hareket ediyorum .. 

Molüs Trankavele cevap v~rmedi ve 
sadece eskrim kalfasına dönerek: 

, - Azizim Mof.taryol, dedi, lütfen 
gidip Kurto sokağındaki evin önünde 
ıclolaşmak nezaketini gösterin ve mat
mazel dö Lespann başına bir §ey gelir
.ıe, derhal bizi bundan haberdar edin. 

Montaryol da lçsaca cevap verdi: 
- Gidiyorum. 

Trankavel hayretler içinde kekcle
cJi: 

- Ne yapıyorsunuz, Kont? 
- Bu asil genç kızın müdafi-

lerini öldilrldüğUnüz halde, madem ki 
onun müdafaasını temin etmekten i<:· 
tinap ediyorsunuz .. 

Trankavel §aşırarak: 
- Kont! 

Diye bağırdı ve Molüs devam etti: 
- V c madem ki ben sizin doatunu-

zum, sizin yapmanız icap eden tcYi 
ben yapıyorum. 

- Fakat madem ki o beni reddodl· 
yorl 

- Bu kifi bir sebep !değil ı 
- Fakat madem~ ben gidiyonml 
- tıte sizin işinizi gönnem için 

mükemmel bir sebep, 

- Kont, işte hakikat: Ben italyaya ne 
de İspanyaya gidiyorum.. Gidcceğir.ı 

yer .. 
- Biliyorum, gideceğiniz yer başka 

bir dünyadır. Fakat aizin ölümünüz, 
Matmazel dö L~para karır olan vazi
femde ne gibi değiıiklikler yap"bilir? 

- Matma?Cl dö Lespara kıı11ı olan 
vazifemi?., 

- Tabii değil mi, Trankavel? Siz 
benim dostum, benim kar:ldeşimsiniz, 
Siz, Matmazel dö Lespari sizin 'lçlıcı· 
nıza ve kahramanlığınıza güvenmcğc 

alıştırdınız. Halbuki şimdi, &ize en faz
la ihtiyacı olduğu zir zamanda bundan 

vazgeçiyorsunuz. Binaenale;h sizin ka
çındığını.ı bir şeyi benim idame ettir
mem lazım. 

Mollisiln bu sözleri, istenilen tesiri 
derhal yaptı. Trankavclin sinirleri gev. 
şedi ve intihar karım tehir edildi. 

Tran~avel titrek lbir sesle şöyle de
di: 

- Bütün bu şeyler hakkında ne dU· 
şUndüğünüzü bilmiyorum, fakat şunu 
biliyorum ki, siz insanlilnn en alicena
bısmız. MoUis, onu kurtarm, beni kur
tann, kendimi size terkediyorum. 

MolüsUn, Annaisle beraber Tranka
vel tarafından öldilriUmüş olan ~ör: 

İ\njelinin cenaze merasiminde nasıl . 
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Genç, hassas ruhlu, zekı. ı;;1hhatiniz 

iyidir. Yalnız şişmanlamağa ıstidadrnız 
vardır. şimdi veya lüzumu halinde bila-

hare gıdamnzı bu istidadımzı ~öz ucun· 

da bulundurarak Janzim t:tmelisiniz. 

Birazda tutumlu olmağa ve buna şimdi

den alışmağa ihtiyacınız vardır. Elişle· 
rine, ameli işlere istidadınız fazla görün 

mtiyor, bunu da mutlaka tamamlama· 
hsmrz. Nazan dikkati celbetmck, sizi 
en fazla memnun eden husu lardan biri 
dir, fakat buna rağmen bir ~yin bir i
§İn harici ~illerinin gözelli~ine dikkat 
etmediğiniz z~anlar da Jtamktadır. 

-386-

C.D. 

.Mütecessis görünmektc-.. ııır.:-, ·~~rr· 
lr ve hakkında söz söylenebilir ~eylcrden 

hoşlanırsınız. Gençsiniz. Adeta bir me. 

rnur ruhu taşırnaktasınız. Parmak izle
rile elinizin şeklini ve dirseğınizden bi-

leğinze kadar uzuluğu da göndedniz. 
veya bildiriniz. Zeki ve muvaffak olma 

ğa kararlı olduğunuza göre eksiklerinizi 

tamamlamalısınız. A~nca yaptığınız iş· 

lerin hrici güzelliğini teminde ihmal-
karlıklarınız vardır. Laübaliliğe de isti
dadınız mevcuttur. lyi kalplisiniz. 

dallı ağaçlar ... 

Bu pencere kenarında çıtırdıyan 
sürahi.: 

Bu 'Siyah böğürtlen dtt'\'arı .. 
Bu sinsi rüıgar .. 
Bu donuk ay aydınlığı .. 
Bu şehir .. 

ilhan TA~US 

B OTON lafsıliı.tile karakteri 
nizi: meziyet ve kusurlarınızı: 

sizi hayrete düşilrecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiyctlerinizi; tut· 
tuğunuz veya düşündiiğünüz işte mu
vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet 
beş farkla \'~mızı size sôyliyebilirim. 
Bana bir gazeted n, bir kitaptan ve· 
yıı akl;mzd:ı.n yazacağını~ dört satır
lık yazıyı: son aylardaki imzalarınız· 
dan ikisini gönderiniz. 

~-. ,-,, ...... .-. ~--... ----
~337-

Bebek. Z. il.: 
Genç, orta bünye<lc, uzunca 'feya orta· 

lıoylu. Şişnııınh:ıma~a müstait. Sılılıul\'C 
iyi. Faal. Fikir \"e kana'.llll•riııdc idıllııcı. 

hiynllarn ,.e hı.ıtıralarn baj:jlı. Aceleci \'C 

bu sebehlc dikkatini 11ıınan ıııınan kulla· 
namıyan bir zat. Zeki olman ıza rnjtrnen 
insnnları, keıırlinizc bn~lıımıık ve etnırını:ı 

<la t:ımıııııen ~nmiıni bir muhit yapmnk i· 
çin hazı in~lyııklnrınız \'llrrlır. f mnıl:ırınız 
ılnn birini ı:önderdii'Hniz 1!l32 <le va1iyel 
,.e şeraltiniz ıne~l'15 1934 de nazaran ıinha 

müo;nit olmnk gerek. Miilelıııkkim görünrn 
tnlıintiniz, nz lıir relıt ile oldukça uysal bir 
\'asır ololıilır. Biilırek rnyn ıniıleninlen şi

klıyetinİ7. ,·ar mı? Tahlile devmn için hunu 
fı~nrcnmeğc liizum görmekteyim. (Mütnle· 
nnı.:la birlikle hilflirinlı). 

-388-

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Gra:oıo:ı ve Grafometr 

mllte~assısı 

lcınege, soylcılığınız vnkil ıle ynlnıı hu· 
günkü delıil yarınki mcnfnallerinizi de dii
şünmcğe, çıılı:ıl; kızınıımnğıı, memnun olur 
snnız - kabında - bunu snklamn~a. söz
lerinizin mnnasını h ıı r<'kelleriııizlc lanıam 

lııınaıtn, iyi konu.;up iyi yıızmnJtıı ,.e erne
hi dillerini bilmeye mecbursunuz. l\luhitl
nizin lınzı kıınnat "e ili~·at \"e tesirlerlnılen 
dl' kıırlulmnlısınız. Arknd:ışlıırını1..a ce,•ııp 
''Crl'hilnıckliğim için onların hüliin lste
<liklerimi nyrı nyrı tamamlayıp ruür:ıcnal 
etmeleri tıizımdır. 

-389-

Mu{jl,1 .V. S. B.: 

Gen r;sinlz, orta Yeya uzunca hoYlmıınuz, 
hıı"isas:ı: zeki foka! biraz inııtçı ,·e iddia
cısınız. Ar ıl:ırını zın mullııka ohna!iını 

veynpılnınsını istersiniz. lJmuml işlere 
kalıiliycliniz iyidir. Unşlııdığınız bir işi 
taınanılıııııak itiyadındasınız. Dikkat kabi
llyelinlı ıfaha faz!~ inkişaf gösterebilir. 
Çabuk iş yııpmnktnn ziynıle iyi yapmnğa 
ırnyrclii.;iııi1. Daha uvıml Ye ıi:ıha tııtumlu 

olıır<;an ız, hundan bilha'lsa memnun olur 
!\Unuz. 

-3!l0~ 

AfııjJla - S.R.: 

Czunrıı Vl'Y:ı ıırıın horlıı. ı::cnç sat. 
.\meli işlere de kalJilinliniı ı;ok lylrlir. I 
IJ:ıyaıtaki cmeliniıin clcreccsini bilmiyo
rum, fokat bu flercre ne olursa olsun he
nüz (orta) ılıın f:ıılayn yiiksclmcrn iş olma· 
nız kuvvetle rnuhtemelflir, bu, niçin böy
le? diyebilirsiniz, sehehleri şunlardır: An· 

Ö 
l:ıılığım:ı ııöre si7.ıle fazla temayüz etmek 

. Z. K .. H: 
için bazı eksikler '·ardır. Jlnddııntında 

fıenç oldununuzu s6ylemelie lli7Um yok. 
ıı~·sal \'e ilml işlere nıcrnklı bir zatsınız, 

Boyunuz uzunca ve~ a 11zu•11lur. Orta lılr 
yalnı1 ıınııırnl bir tabirle kendinizi sıılnıa

lıünye<lcsiniz. Sizin ''l'ya a ' lenizin l-;tan· 
nızı ve daha iyi ~östermeııini hilıniyorsu

lıulhı olmııdı~ınızı söyliyebilirim.Bu~ünkO 
nuz. İyi ve r:ızip hir üslCıha, iyi sôylemc~e 

vnsırJnrla isleıiiltinizıte ,.e l'melinizrle mu· 
seınpalik olm:ığa değil fnknt g6rünmc~e 

'·atrak olmanıza lmkı'ın görmüyorum. 1111 mechıırcmnuz. Dar bir kadronun hir fcrrli 
itibarin eller emelin izden 'az~cçınek ni· olmamnk için hayntını1ıla yapılması lazım 
yetin<le deJfüseniz \'DSıflarınızı, hu lllÜlll· ı;:cl<'n ıleğişiklikler varılır. nunlnrı <laha 
kün de"lhe emel \'(' ı::nrrnlzi <leltişlirmeli- fa1l:ı teshit erl<'hilıııekliltim için eski hir 
siniz. Çnhıık kırnn, çahuk gnJen. pek kin knc ~azınızın mülca<lılil imzalarınızı - hu 
ı::ntml.ren hlr 1ıılıinlll'siniz. htedlltinizl lalılilim lı:ıkkındakl mütnleanı:zla birlikte 
ol:ıhilmc1( kin· Soı1 .. ı.,,nıtnn hlr şey söy- • - ı::ön <lcriniz. 

Eii!:~====iiii~====~~~~==~~=========~======!:!:::====~===a======~~==~========================~~==================~~ 
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haz:r bulunduğunu anlatm.ştık. Molüs 
o günkü ihtisaslarını içinde ı>akladı. 

Montaryol her zamandan daha bü· 
yük bir dikkatle Annaisin evi öniındeki 
vazifesine devam etti. Verdür de ona 
arasıra refakat ediyordu. Fakat bir 
gün, Montaryol, Molüsün evinde hiç 
görünmedi. Trankavel fena halde kız
dı, bağırdı çağırdı, endişeye düştü ve 
hak:kattan çok U.lak olan birçok ihti
maller tlüşündü.Montaryolun bu tagay 
} übü üzerinden birkaç gün daha ceçti. 
Blr sabah kralın kardinalle beraber 
Paristen gide:eği şayiaları çıktı. 

Molüs dostunun gözleri içine baka
rak: 

- Trankavel, dedi, öyle zannediyo
ru'.'ll ki !leyahate çıkacağız. Size de öy
le mi geliyor?. 

Trankavel ürpererek cevap verdi: 
- Evet, evet! O nereye giderse ben 

de g~dcceğim 1 
Atlar hazırlandı. Biraz sonra Ver· 

dür geldi ve Matmazel dö Lesparın 

atına bınmiş olduğunu ve yalnız başı
na bir yerlere hareket edeceğini haber 
verdi. 

Verdilr evde kalmak emrini aldı. 

ikl dost atlarına bindiler. Bel Ferron
yer lokantasına gittiler ve orada bir 
saat kadar kaldıktan sonra. kralla ka
filesinin geçeceği yola g:ttikr. Kafile 
geçtikten sonra Molü!le Trankavel 
beklediler. Genç kızın, muhakkak Riş · 

liyöyU takip edeceğini bildikleri için 
onu bekliyorlardı. 

Trankavel, birdcn"ire, kalb'n=n hız· 

la çarptığını hissetti ve bağırdı: 
- İşte geliyor! 
Molils biran, sak,in nazarlarla Bel 

Ferronyer lokantasının bulunduğu is 
tikamete baktı, sonra mutat lakaydisi 
le dostunu takip etti. 

Sen Priyak a·a§tırmalarında muvaf 
fak olamadı, gidip Kurt o sokağına bak 
u; \k düşün~d'i onun aklına biran bile 

~eımedi. Bitkin bir hale gelmiş olan 
Sen Priyak her tarafı dolaştı. Fakat 
ya Trankaveli, ya Molüsü veyahut da 
genç kızı bulması en fazla muhtemel 
bu yere uğramadı bile. 

Kardinalın harekt günü geldi. Sen 
Priyak Rişliyönün huzuruna çıkmağa 

cesaret edeme.di. Kardinal ona ne der
di? Sen Priyak, borazan seslerini du
yunca. ve halkın kaf:lenin geçeceği yo
la doğru akın ettiğini görünce, atına 

Lindi, gidip Bo.do kapısının biraz öte
sinde yer aldı ve orada, birkaç ağacın 
teşkil ettiği koytu bir köşeve saklana
rak kafılenin geçişini seyretti. 

Son s'.lah~örler de geçtikten sonra 
Sen Priyak hid:iet içinde silkindi. Pa
ri!le dönmek üzereydi. Faltat birdenbi
re olduğu yerde hareketsiz kaldı. 

Aynı zamJnda ic;inde bir iırr.it ve bir 
an sonra da çılgın bir sev nç belirdi. 
Orada, bu yolun üzerinde, yüz adım 
ötesinde bir süvari geliyordu ve Sen 
Priyak onun mantosuna ve gözlerine 
inen şapkasına rağmen onu tanıdı. 

- Olur şey değil 1 diye bağırdı. Na
sıl ak,lıma gelmemişti ki, kardinalin 
Paristen çıktığına göre Annais dö Les 
par da muh:ıl<kak unu tak'p edecektir! 
A ! .. Fa kat !lepsi bu kadar deği. gali
ba!. Oradaki bu iki kişi.. Evet bu Tran 
kave!dir! Yanır.da da cehennemi Mo
lüs !. Halbuki ben onları anyorC:um ! 
Ve Annaisin gideceği her yere Tran
kwe in de gide:eğini nasıl oldu da 
düşü'leme;l m? Fakat artık her şey bit
ti! .. Bu defa el' mden hiçbirisi kurtula
maz! •. 

Sen Priyak soluyarak kırlara doğru 
atıldı v~ atının bütiın hızile kafileye 
yet'şti Kardinal onu gördü yaklaşması 
için biı işaret yDptı ve alçak sesle sor
du: 

- Söylediklerinizi yaptınız mı? 
- He;ıüz yapmadım, monsenyör. 

Fakat onların hepsi artı~ elimde. üç 
gün içinde Trankavelle auç ortağının 
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kellelerini size takidim edecek ve siz
de;ı, Matmazel dö Lcsparla düğünümü 
takdis ettirmenizi istiyeceğim .. Hatta .. 

-Korkmadan söyleyin! 
Hatta Rutbetlu, bu şerefi bizzat si

zin bahşetmenizi rica edeceğim. 

Kardinal korkunç bir tebessümle ce
-.:ap verdi: 

- Düğününüzü bizzat kendim tak-
dis edece~im. Bundan emin olabilirsi
niz. B!Uada gelip beni görün .. 

- Oraya geleceğim, monsenyör .. 
Hepimiz orada olacağız! 

Sen Priyak kafileden ayrıldı ve kar
dinal tekrar kralla mükaiemesine de
vam etti. Biraz sonra kafile de, uzakta 
L:r toz bulutu içinde kayboldu. 

Flörideki suikast teşebbüsünde kati 
işi yapaca~ olan ad:!.mdan, yani 

kont dö Şale'den bahsetmek mecburi
yetin.!eyiz. Onun, çılgın bir vaziyette 

Düşes dö Şevrözün arkasından k,oştu
ğunu ve bunun için de, dük dö Şevröz 
ün atlarından birine bindiğini biliyo

ruz. Faris kapılarına gelince, orada 
kendisini bekliyen hademesini buldu 
ve ona şöyle dedi: 

• - Düşes gitti. Galiba Bliia'ya gidi
yor. Maamafih aldatılmış olmam muh
temeldir. Belki de DUşcs evine döner. 
Bunun için g idip evin karşısında bek-

le, orada bir meyhane var, evi "radan 
iyice gözetlersin. 

- Bu meyh.ıncyi biliyorum, mösyö 
lö Kont. 

- Pekala. Eğer Düşes evine döner
se, ona Bllıaya doğru gittiğimi söyler
Ein. Eğer onu orada bulamazsam ben de 
,Parise döneceğim. Eğer evinde kala
mazsa, ~endisini nerede görebileceğimi 
sor. 

- Bu kaJar mı Kont cenapları? 
Şale sararak ilave etti: 
- Eğer binaya hücum vukubulursa, 

unutma ki benim hizmetkanmsm, beni 

istihlaf dmelisin, ve icap ederse, benin1 
yerime sen kendini onun için feda et
melisin. 

Hademe sakin bir tavırla cevap ver-

di: 
- Baş üstüne, Kont cenapları. • 
Bu söl!ler tizerine Şale, bütün hııı: 

le, Bliia yolunu tuttu. Etampa geJdigı 
zaman, kendisini çok sevindiren bir ha
ber aldı: x:>üşes buradan geçmişti. ve 
kendisindeı:ı ancak birkaç saatl~ mesa· 
fede bulunuyordu. Fakat Orlean d~; 
hiçbir yeni haber alamadı. Ertesi giinl.1 
öğle üzeri, Blüaya vaı:idı ve buranın e? 
iyi lokantası olan V\edarjana geldi· 
Buradakilerin ne Vandom, ne Burb0°: 
ne de Düşes dö Şevrözden haberleri 

vardı. 

Şale kendi!Cine bir oda ayırttı ve Y .. e~ 
mek ısmarladı:. Iki günlük yolculug >' 
esnasında, hemen hemen hiçbir §;e 
yememişti. Tekrar Parise dönı:ne·rıi 
karar vermişti. Niçin? Bunun seb~:'1 ]e 

~endisi de pek bilmiyordu. Fakat 
0~ı.ı 

bir haleti ruhiye içinde bulu~u~o~erı 
ki, beklemek, ocun için adeta bır 1~ 
ceydi. ııer 

Düşes Bliıa da değildi. Deınelc t:liil 
halde bir haber göndermişti ve ~~~i 
kendisini başka bir yerde bekle 

1 

1 

bildiriyordu., aelı' 
Şalenin içi, sırayla kıskançlık. 

şet, hiddet geçi:rdi. . 0rıı• 
- Bu anda cmun mektubu benı 

da, evinde be~iyor.. • e r/J'/' 
Ve Şale bunJ.an kendi kendin ı irıde 

liyerek, etini alnına vuruyordu: le tC" 

birtek arzu, sabit bir fikir hali~·JU1le1' 
barüz etmişti. Derhal Parise 

00 örıdet 
ve onun kendisine muhakkalt g 
diği haberleri öğrenmek!.. o1"1' 

Saat dörde ıdoğru, Şale, yola ~. J.d 
bilecek kadar ~ndisini toptaını§. şııte 

ictl• 
da aşağı yukarı: istirahat et~ :J sırBdll1 

ahıra indi ve atma bınec~~. di.işiıl'l' 
Düşesin buraya gelebiJecegiJU 'ld! t>t1' 
dü. Bunun üzerine birkaç dalci 
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Adı·ve ..... 
o ajı 

l'tıın Baştnraı G rncıda 
u1rr ah. yandım anam, ateşimi sön
rJ1ı-.' .dedı ... lstcdikleri şarkı okunma-

cıl 1 . 
~Ye çı_?• .~rı:~daşına - onun sırtı sah· 
:ı.k• donuktu - arkana dön de mala 

dedi. .• 

'Ne dersin Ziya? .. 
ki~ Beyefendi, bendeniz sarhoş de
~he ın, doktor raporu \'ar. Ne müna
Jat t o kadar kişi urasında bayana 

a.tayırn r 
ş . . ... 

~alııt,.. kahveci, polis, komiser din -
tııu: ~ahvcci bazı ailelerin kalkıp 
~ ~nı .. teyid etti. Polis Namık Ke
~l Zdoıınıcz (müzekkerede dönmüş 
~. 1Y~ı) ~ezunen saz dinlemeye gel
~~!rinin laf attığım işitmiş, ama 

}{ ısı. olduğunu tahmin edemiyor. 
~ 01llıscr Hulfısi Ölmez de sarhoş -
~atını ~yid etti. 

~Uçlu Ziya bermuta.d son sözü so -
~~ğu zaman mahut eümlclcrini 

r etti. İlaveten! 

- Karakolda 25 
er sopa yedik, el -
!erimize, izleri var 
hfıl<l .. dedi. 

Hakim: 
- Demek komi

ser, polis, bay öğ
.. etmen yalan söy-

~tu . lilyorlar da, siz 
le 0 h soylüyorsunuz. Dayak yediniz
~ g .ususta ayrıca dava açarsınız. 

ltıı,~ 0Ylenen suçlan yapıp yapmadı
~,. Sorduk 
"'l • h/e l'llUkt.bclc etti. Biraz sonra 
r:lJ.~ okundu: 
s-~~ Ziya, şahitlerin ifadesiyle su
~ 1~ ~örüldüğünden 471 inci mad
Ucıbınce söz atma!ctan 15 glin 

:.ık 521 inci madde mucibince sar
\!! tan 5 lira para ceZMma; Adli 
rq~ 5 lira para cezasiylc mahke-

~ ~:srafınm cezalar nispetinde a
da taksimine mahkum oldu -

Koridorda Ad -
li yanıma sokul -
du: 

- Bey ağa -
bey, mademki siz 
bu işi t:ı..hkik edi
vorsunuz (Gafil.. 
Beni ne zannet • 
mişti ? .. Böyle bir 

ı niyetim olmadığı-
ı l! i::ıl'ıe söy lcmcme rağmen 
' 

0
l'la derdini dinletti). Ben size f 
• ':: ~vliyPyım ... Vallahi bil -

lstanbu Levazım ~1mirJiği ı J 
SalmaJma komsyonundrm 

lstanbulda Maltepe askeri lisesi ile 
Maltepe piyade atış okulu ve Bursa 
lisesi için üç adet çamaşır kurutma ı· 
makinesi rksilt:nesine talip çıkmadı -
'ındaıı S-2·!l:~s sah giinü saat 14,30 da 
İstanbul lc\·azım amirliği satınalma 1 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 9000 lira, ilk teminatı 
6i5 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni belge
leriyle beraber belli saatte komisyo -
na gchnrlcri. r i08) (629) 

Dikimevleri için 3000 kilo ham deri 
•1 Şubat 938 cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede levazım satınalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 7500 liradır. 1 

llk teminat 562 buçuk liradır. Şartna
me ve nümuneleri komisyonda görüle
bilir. f st<'klilerin kanuni ''csiknlarilc 
beraber teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. C :193 l r 365) 

Yedek Subay Okulu için 350 adet 
kara\'ana 7 - Şubat - 938 pazartesi gii
ni.i san~ 14 de: Tophanede LV.A. Satın 
alma ko.,nisyonunc:ı pazarlık.19. eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin b<'jeli 1715 
lira i'';; ter.ıiı..atı: 129 lira~ır. Şartna -
me ve nur- .. 11esi komisyonda görüle
bilir. ls~.!'klilcrin kanuni Ve!'ilmlnrile 
berab~r belli saatte komisyor..ı gelme-
leri. (407) (599) 

Ordu hastahaneleri için alınacak 
23200 metre pljaınalık beı; eksilt
mesine talip <:ıkınndığındaıı 15 - 2 -
938 Salı ~ünU saat 14 de Tophanede 
İstanbul IN. A. Satınalmn komisyo-

HABER - J\lişam post!!.ır 15 - DÜNYANIN ?ıfESHUR ŞEKERCtst 

li Muhiddin Hacı Bekir 
:\l:ıınut:ııını teşhir l'ltiğl Avrupn \'C Aınerikn sergilerinde il:ıinı:ı birincHiği kaınnmışlır. Güzel 1 lnnhıılu SNnıcyc gclrn 

sc:n·alıl:ır ndııscli cihanın dört J;öşcsinc n:ım s:ılan 

Haca ~ekDır D@kum ve şe&<eırDeırının aDlrDalf' 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu me§hur Türk ticarethanesi tokum ve şekerleri kadar nefis kare

mel5. imaline ba~ladı. Hacı Bekir karemelası gayet lüks ambalajlı ve kilosu perakende fiatt 80 kuru§tur. 

GRAWOR 
ütün 1'ükige Y aJnız 

GRA wo Rkullanıy01 
de bir'' G R A W O R '' 

a 
olunuz. Çünkü : 

Sesi fevk:ılade yüksek, plakları kadnen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meşhur (GRA WOR) lükı 
pik-uplu gramolonlarını her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRAWOR Galata " 

Bankalar caddesi No: 75. 

DAR~-

ORMOBin 
fabıeuerl Her eczanede arayınız: ı P~sta kulusı.a 1255 Hormohln l 

nunda pazarlıkla cksiltmesı yaıHln- ıslan bul Nafia MUdürlüg"' ünden: ·ı 
caktır. Tahmin bedeli 66G8 llrn, jlk Göz hekim! 
teminatı 417 lira GO kuruştur. Şart- 7 - 2 - 038 Pazartesi gUnll saat 15 de Jı;tanbulda Nafıa l\Iüıli.lrJilği.iııde 
name ve numunesi komisyonda gö- {98!l,07} lira keşif bedelli Üsl{üdar TevkifeYi demir parmaklık işi açık 
rülehilir. Jstcklilcrin kanuni belge- 0 lrniltmeyc lwnulınuştur. 

Dı.Muıat RamiAydın 

Muka\·eıe, Eksiltme, Bayındırlık işleri ~enci, hususi ve fenni şartnaleriyla beraber belli saatte komis-
yona gelmeleri. { 4 09 ) { G 1 s) ınelerl, proje keşif hülflsasile bunn mUtefeni diğer evrak dalreslnrle gö-

Muayeuehanesinl Taksim.Talimane 

Tarlaba:;ı Cad. URP'A Apt. oma ! 
---------------- rüleccktir. nakletmiştir. Tel: 41553 , 

ZA Y1 - Beşiktaş 20 inci ilk okul
dan aldığım şehadetnamemi zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin 11ükmü yoktur. Sabire (10632) 

lahi suçumuz yok ... Eh ... Gençlik, bir 
azcık da kcyf olmıyalım mı? .. 

Delikanlıları. pazar ır.acernsıwm 

muhasebesini yapmıya terkcderek yü
rUdüm. 

Çe1c7Ji 

Muvakknt teminat (75) liradır. 

lstPklilerin <m az (500) liralık lıu işe benzer iş yaptığııın dnir idarc
lf>rlndcn :ılmış olduğu 'osiknlara isti nadcn Jstnııbul Nnruı Mildürıuı;"iindcn 
f>ksiıtme tnrihindon lıir },aftn evvel alınmış ehliyet YO Ticaret Odnsı \'C'Sl-

Pazardan maadoı hergün: Oğlederı 

•orırn saat ikiden alııya kadar 

kaları ile g<'lm~lorl. (334) 
------------------------- !1!11-llm Dr. Ihsan Sami a:ICm:lllD!! 

fstanbul Gümrükleri BoşmUdilrlUğUnden: 
325 sayılı artırma kağıdında gayri safi ::;ikleti 1000 kilo ağırlığrnda 

:i05 lira değerinde OKA ınarlrnlr 30 kafes ~fuz 4 - :! - 938 günü saat on üç 
bucultta Sirkeddekl Reşadiye Cd. Gümrük satış salonunda açık nrttırmn 

ile alctnrına olnralt satılacaktır. lstckl!Ierdcn % 7 buçuk pey ukçesl nınk
buziyle .Maliye Unvan tezkeresi istenir. J>ey akçelerinin saat on ikiye ka
dar yatrrılınası mecburidir. {G40) 

öksürük şurubu 
Oksıirilk \'e nefes dırlıgı boğmaca 

\c kızamık ök(ürüklcri için pek te· 
sirli il4çrır. l leı eczanede ve cı.:za 

- depolmnda bulunur. -

'I ürk iye t:umlıurJyet ll1erkez Bankası 
29/ 1/1938 

1 

AKTiF 

A..11.lll ıUlfl k1l03ram 1 J GJG '12i i 21.o:u.:ıı ı.o.,ı 
B&nkııot. • • • 20.012.800.-
Uta.kJık. • • • 

UQJılldekl lliulıAblrtcz ı __ 1_·2._.ı..,2_._2_1_.,ı_.1_:; 
oao.:>:m.:m fUrk llraaı: uoo.:>:m.:;o • 

Hariçte.ki mllhablrlerı 
Altın safi ldlograı ü 482 00~ 
A.Jtma t&hYlll kahil ıerbest 

,, 0.118. 720.:)6 

dövizler. 

1 
Diğer dl\vlıler n ı:ıon;ıu 

kllrtng tıakJyeıen . , , • 2;l.8:S7. J 6 t .;;o 

2:;.22:;.s~ 

33.00J. t 16.001 

vaziyeti 
PASiF' 

3t!rma1c , , 1 

lbU,>aı •""°I: 
t t 

Acll ve f•vkallde. • , • • 

• 

Husu:S'I • • . ' 
l"•<laYUldekl Buıknollar : 

Oeru.tıte ed.lleD e vr11kı tıaltUyt 
Kanunun 6 ,,,. S illet aı.ad<I• 

ıerimı teY'flluuı tıa.%lnr tararrn. 
dan vaki te<ıi.rat . 

Deruhte e~llen nrallı aakUy• 

I 
! 

2.103.172.40 
..ı.:>16.007.70 

l 1.372.:!77.-

Lira 

ı 5.000.000.-

H.021.180.10 

AL Mi A 
Hıııtne tab\11lerl: il 

'")erubte edllen evralu naktlyı n 
karşıııııı. t t>R.74H.5n:ı.-

tıaklyeaı, 

Karırııgı t.anıameo ll.ltm olaraiı 

llAvetco tedavüle vaudllcn 

J.,U.370.2SG.-

ıo.000.000.-

~t· 
t:i~D, Nezle, so~uk algınlıkları, 
~ ~, D i ş ve Ada ı e a ğralarını 
~çttir. 

~ ........ ı .............. Ellll. 

Kanuoun 6 ve b tncl macı. 

deler1ne tevrııuuı Hazine tara. 
tmdan vaki tedlyat. 

Keeııkıını rnııkahlll lll••l•• ted 
13.000.000.- 176.~iG.~RO.

------ı l ı .35.'J.755.fı3 
~nedat dlıuıaıu: 

14.:172.!!77.- 1 14 .37fl.!!RO.- ...... 
IUrfıı Ura.ı Mndmılt .. 

Razlne tıonoıan. Uövb J'&Ahh!>dalı ı 
• • • 

tır.ar1 8CDf'Uer • , , • • 

l!:llhnm ve l'ııhvlllt C'n1d:tnı: 

{Denıhte edilen evmkı ""k. 

l .OOO.OCHt.
!J0.542. ı 2:>.tf) !17 .:>-12. ı 2:S.1 ! 

A.Jtına tabvtll kabil dbviLler 
Diğer dlh'i•''"' "" alacaltlı 

kllrtne ""ldyeler1 

:.?. ıo;J.40 
20.0:? ı. rns.o:ı 

~D.02!!.0R..t.O~ OS.703.DJO.Ol 

ıl 1tıyenln karoılıı?'ı ePharP " 

(tAh\11At ftlt>ar1 krymet!f' 

a Srrhf>ırt Pl'lhıtm Vf' UthvllAI 

.t.oraaııJar : 

A.Jtm Ye dt.\17 llzertne 
Tah\11111 Uz.erine 

Ri. dıırtar 

Mabl{>Jlf 

:;S.8:! l ..t:Ui.O!! 

iJ.:?06.R02.HO ·1 l .O•...?H.20R.71 

H7.80:~.-

7 .~Wt.7!.!:;. 7f 7 .!>;;!).:J~:i.";. 

4.:-,oo.ooo.
ı;; .. l!!l.S-to.~ .1 
:~l7 .270 .:uf). 7', 

alabreıu 

\ 

:;:~7 .270 .:11o.71 
2 Mart 103! tarlhlnllen lllh11ren: tııwnto nıııııtı )'llz.cıo o ı.2 - :l.llın nurt.1'l 11v11ns y{lı:de 4 1.2 

T. O. Eslci§chir As. If, H. liğinclmı: 

Eskişehir pa~a mahnlle:ıinde Cur

nal ~- 162 numaralı evde Hüseyin oğ

lu lbra.him ta.rafından İstanbul Sul -
tanha.mam S. 10 sayılı e\'dc Boğos 

Deı·letyan tcrzibanesind Andon kızı 

Perihan aleyhin..,, açtığı aralarındaki 
şiddetli geçimsizlik dolnyısile }:ıir sc-

ncdenbcri ayrı yaşamakta ve bir sene 
evvel ne?..Cllne getirmişse d ikamet 
e~miycrek firar ettiğinden ve bundan 
b5y!e karı koca olarak ya.~arn:ık imka
nı da olmadığından boşnnmnlarma da
ir açtığı davanın icra kılınan muha
kemesinde müddei aleyh namına çı -
karıla:1 dnvetiyc ikamctgtıhı meç!1ul 
olduğundan bil5. tebliğ iade olunmu§ 

ve mahkemece mezburenin esas dava
ya 10 gün ?.arfmda cevap vermek üze· 
re muhakeme 30-3-938 çarşamba günü 
saat 10 a bırakılmış olduğundan yevmi 
mezkfırda Eskişehir asliye hukuk mah 
kcmesinde hazır bulunmaz peyn bir 
vekil göndermeniz, aksi halde mu -
lıaj\eme gıyabınızda yapılacağı ilanı 

ke~iyet olunw·. . .(10633). 
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ezle • Grlat 

Romatizma ve bütün sanctları 
şayanı hayret birsurei.te derhal 

geçirir. Eczanelerden ısrarla 
S E F A L i N i isteyiniz. 

~- .,,, -,, . ... . ~,· . 
~ -.... ı_ . : . ·' . ... - . . : 

, . . 

i . 3 ( • 

Hahatını, kesesini sevenlere tavsiye: 

K uştüyü kuUanınız 
Bir Ltraya Kumaşile KuştllyU Yastıklar 

Yorg:ın , şlllc \'e ynstıklnrdn mühim tenziliıl)opılclı. Kuş lüyii knmaşl:ırının en iyi • 
si ve her rengi bulunur. Fiyatlar çok ucuzdur. 1 
Adres: İstanbul Çakmakçılar )'okuşu Kuş tGyü fohriknsı. Tel: 2302i. 
~:ılış yerlerimiz: Anknrndn, Ileyoğlund:ı Yerli l'ıt:ıll:ır Poz:ırı. 

VALDE Lokanta ve 
Birahanesi -~ 

Cç yemekli bir tabldot 

ekmeğile 32,S kuruş 
Birinci yemekler : Kapa ma, §ehriyeli güveç, tas kebabı, kadın 

budu köfte, piliç dolması, levrek tavası . 

ikinci yemekler: Etli türlü bamya, ıspanak kavurması, bezelye ezme 
si, pilav tatar böreği. 

Uçüncü yemekler: Revani, tel kadaif, elma, ayva, ~ayısı kompostosu 
oynca alakart perhiz yemekleri. mevsimin taze balıkları. Akşam servisi 

bol ve nefis mezelerle ucuz meşrubat 

~·· -. ,,, . , . . . . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 71 Şubat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye 50.000 biradtt. 
Burulan başka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000J 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Simdiye kndar binlerce ki§iyi zengin c den bu piynnkoya iştirak ediniz. 

HABER - ;41Cşam f)Oshm 

Dr. Abaraj MEVSiM 
. 3ŞUBAT-1938 . ~ 

:::::±-

SONU 
Dolayısile Galatada meşrnwr 

Yeni muayenehaneıini Beyoğlu Miı 

sokak No. 28 Marten apartımanma ] E K s E L s y g 
nakletmi§tir. ı t 

Her nevi kadın, erkek ve çocuk da· ı , " 
•h•il•i •ha•s•ta•lı•kl•an-na-ba•k•ar•·-··-- Elbise mafazasmdakl mevcut olan eşya GAYET UCUZ FtTA'f-

LARL..\. satılmaktadır: 

.. .. 
ı: 

f! 
ı: 

DOKTOR 
Kemal Ôzsats 
Operatör • Üroloğ 

Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Te'lefon: 41!$5 

uuw11ıw•ıaawaa1& 

Diş Doktoru 
Cbeyt OBçer H 

!! ;: Yalnız CUMARTESİ GUNLE'R1 
ji YALOVAD~ saı. günler Kara· 
!i güı-···l< tramv:ıy durağındaki mu· 
if ayenehanesfode hastalarını kabul 
•• ed n ... ,.::ır : ........................ _.._ .. ...... ····· ... ·····-· ................................ _ .......... 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ıekis buçulı 

fk,amlan 17 den 20 ye kadar Llle 
li tayyare apartmanlan lkiuci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 1e D 
dar bastalanru parasız, Kurun. Ha 

ber okuyucUlamu dakupoa mub· 
bilinde muayene eder. Telef: 23953 

:. ftii:=====::~: • .: •••• i. ............ ~ 

1 
Meccani muayene 

Peıpmbe &11Jıler1 1&at 2. den 15 • lr.adar 

Ortaköy Taebasamak Palangada~ 
.. numarada Doktor .Mllmtu GUreoy 
il fakirleri paruız muayene eder. 
::::::::=-aıı·--ı--ım:::ım1===--· 

Fırsattan ıstn1Fadce ednnız 
Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

ti 

ERKEKLERE Liradan ltibarerı 
PARl>ESULER Janr angle 13 
PARDESVLER Empermeabl gabardin 18 1/~ 

MUŞıUID.1.DAlt Her renkte 13 1/S 
TRENÇKOTLAR Birinci nevi 15 
KOSTÜMLER Janr angle 13 1/2 
KOSTVMLER Birinci nevi 16 ııs 

PAI/l'OJ.1AR Yiinl6 12 

KAOINLARA 
MA!iTOLA.R Yüttlü 8 
MANTOLAR Birinci nevi ııs 

1\-IUŞAMBAfo\.R Jler :rıcnkte 8 
MUŞAMBALAR Yttnltt ve Merserize 14: 
MUSA~ffiALA.R İpekli birinci nevi her renkte 't3 

ÇOCUKLARA 
PARDESVLER Gabardin "f 

MUŞAMBALAR Her renkte 6 11• 
KOSTVMLER Her renkte 6 1/9 

PALTOLAR '.\'llnlll '1 

ERKEKLERE ısmarlama KOSTUMLERl 
en b1 Kumaşlardan Ud pruva ile . . . • • !8 ı/t 

Taksitle dalhll muamele vardır 
Bu fırsatı kaç11'1Daymız. Yalnız ON BEŞ GVN İÇİNDİR •• • 

Galatada EKS EL YO Fi 
Mağazasında satılacaktır ............................ ~ 

A. C. P. Markalı İpekli poplin gömlekler ... 

ÇiFT KOL va ÇiFT YAKALI 

2 :.~. yalnız' P. lR MK Hop Hl o s Ma~ 
Galata. Kara.köy tramva.y durağı önünde No. 110 

... 

b' 91 . ı_rı 


