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• Musolini nın planı • • 
Parf 

Barselonayı zaptettikten sonra 
. 

1 teşkilahna dair bazı 
'-rıokf alar tef kik olunuyor 
l'ııt ?d'. 23 (Telef 1 . 

Fr.ansadan resmen 
i ~llet Meclj .. ona) -ı lıl Türkmenden mürekkep bir 

a,}tdısinde kı sını·n· bu ayın komisyon, parti teşkilatına ait ba 
~;ılrn ı.... _ § tatılı yapa • k 1 · · de a,.ı;adır B ca zı no ta arın tetkıkıne başlamış. 

'I•~ Yeni · azı gazete_ tır 
ı~ ıneclis . . • 

ası ihr ıntıhabatına Komisyonun, vilayet Parti te-
llıaltta is ıınaııerinden bahs- şekküllerinden de bu tetkikat 

isteyecek! • 
arazı 

:eğildir. e de bu §İmdilik doğ münasebetiyle bazı cihetleri sor-

•. CcJisin in duğu bildirilmektedir. 
~tl tihap "d 
. e kadara :ınu deti teş- Malum olduğu üzere Cumhu. 

t Ua 1t,§ tarı· ır. Binaenaleyh riyet Halk Partisi teşkilatı hükQ-
ttr t ı ınde 

11 °P~anarak n ~on~a martta metle tevhid olunmuş ve valiler 
t }' lt\ı txlıiıak Yenı bu tçe ka-

aı tatilin er.e ve ikmaı edecek 

~. ltıiiddet~ gırdi'ktcn sonra in-
tore . ı de bitrni l y 

ba Yenı intihab ş ~ acagı. 
!lanab'l a ancak o za· 

S ı etektir. 
on harta 

liaı1t l> zarfında Curnh . 
artis· un· 

}'a &a:yJa\>t Sı ıncrkezinde Er_ 
allı ~CCep affet .Arıkan, Kü 

taı Ö'ktrıen Peker, Ankara 
' Zonguldak Ha-

ot:;matikman parti reisi olmuşlar· 

dı. Bu karar muktezası olarak 

Dahiliye Vekili de Parti katibi 
umumisi olmuştu. 

Komisyonun, bu cihet üzerinde 
de müzakerelerde bulunduğu söy
lenmektedir. 

Komisyon tetkikatını bitir.dik
ten sonra raporunu hazırlayarak 

parti başkanlığına tevdi edecek· 
tir • 

Barsclonn, i~i mnhallelerlnln Fran kocular tarafından clünliü bombardı
manları esnasında kimbillr bö yle ~ kurban ,·erdi'! 

Romada açıkça söyleniyor : 

Varının 
düşnıanı 
Fransadır 
Musolini dün bir nutuk söyliyerek 

Fransa ile alay etti .... Yazısı 5 incidı 

ispanyada harp vaziyeti. Başvekil 
A1n1 kaırawa 

gnttn 
ll ırıncılar · ek·meğin 
~·'Uzlamasını istemiyor Frankocular 
de::1n~ göre şimdi zarar ediyorlarmış ve bu· vaziyet Barselonayı aç bnakmağa 

e erse fırınları kapamaları ıa~ı'.Tı-eni~~.~~~~~~ş .. ~ ç a l ı ş 1 y o r 1 a r 

bombardımanlarla Cefa~ Bayar 
Dün Vali ile birlikte 

Şehir işlerini tetkik etti 
Cumartesi günü şehrimize gel

miş olan Başvekil Celal Bayar 
dün akşamki eksprese bağlanan 

hususi vagonla Ankaraya hareket 
etmiştir. 

vel ekmek fiyatlarında yaptıtrı on 

paralık tenzilat dolayısile İstanbul ita l y 8 D ordusu 
fırıncıları mütemadiyen sızlanarak 
belediyeye başvunnaktadırlar. Fı-

Başvekil istasyonda Londra 
,(De' aını 5 incide). 

ltı lt'ıııeıt, r tı • 
~ 'dl ır tlı\·at 

rıncılara nazaran bugünkü narh ile 
ekmek imali kabil değildir ve ken
dileri bu yaziyct karşısında fmn-

lan kapatmaktan haşka çare gönne
diklerini söylemektedirler. Gene id-

• dialanna göre yeni narhın tesbiti ile 

beraber İstanbul fünnlarınm en kü· 

forlar. llııı nn-.ı lmalite 

çüğü dahi güncle on liradan aşağı 
olmamak üzere zarar etmektedir. 

Bu zararı azaltmak için fırınların 

mümkün oldu~ru kadar az ekmek J buld 1~ilcrinı ,·erdikleri gündelikler pek azılır 

A~ P o n ya n ı n va z iye ti n i · 
4ıne~anlar bile feci buluyor 

(Devamı 5 incide) 

ıka, Japonyayı askeri bir çenber içine almak 
.~:2 ı.ı. .\,) _ J üzere harekete geçmiş 
~ e<1 ve Bcvkuı aponyanın !arda ittihaz etmiş olduğu kararla.! adalarının tahkimi kararı, Japonya-
" t'll ''F' ceyş \'az.iy t· . 
l'ilta lıUkü l'a.nkfurtcr Z(''t e ını nn Japonyanın feci vaziyetini pek nın askeri bir çember altına alın· 

llletinin 1 ung., iyi göstermekte olduğu mlitalcasmı 

1 

mak tehlikesine maruz bu~.un~uğu-
1 son Utman. serdetmektedir: "Bilyük Okyanus ( Deı•amı 4 uncude) 

~9DO~eır~tr:!l 
l\rat ---Qıe 

sarayı 
etraf d 

t~db· ın a 
ırler 1 

8ofllba a ı nd ı 
kadın taşıyan iki 

"'·toıı11ta '> Yakalandı 
''ilde • ~ (A. 
ıtı ita r atlayıcı . A..) - Üstle. 
dil. dın l.ı ltıaddclc 
~ı.şlir anı:est r taşıyan 

le • erde tevkif 
~ raı ... c. 
·:aıı<l • "lleııınin . 

J ~lla~~R:.aın saraikaınet etliği 
' ll:ıı cın.... ~ı "l 'rr .. 1Yet l '" rafında 

• Cdbirlerı. l 
anı-~ 

spor 

. . ' ' .. 

Fenerbah~e - Top kapı m~ı ncla h<'yecanh bir an ... 
- '.l'Bf!ôlliit spor l!la.yfıılnrunızılıı. -

600 Tankın himayesinde 

Dün üç defa 

taarruz etti 

fspan:yada bundan cwrl iki lierc 
daha cumhuriye~ller için son saa
tin geldiği ~'\mlmıştı. 1936 Kanunu· 
cn·eJindo Madride, 1988 de de Va
lanslyaya Frankoculann ellne düş
müş nazariyle bakılıyordJ. Şimıll 
Barselona ayni ,·azlyctiedlr. Re
simde Katalonya gcncralitesi reisi 
Kompanl!I Barselonada halkı düş_ 

ınana karşı muka\'emcte toş,·ik yol
la bir nutuk sii~·lr.rkcn görüliiyor. 

(}'azısı 5 incide) 

~--------.... ~--
Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

HABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

mügabakasıdır ~ 

NI'>. : 13 Pangaltı: S. Özgü 
Okuyncularnnıza dağıtacağnnız mükafatıarm kıymeti 800 lirayı 

a~kmdır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe taknnlan, kıymetli ceb 

,.o imi saatl<'ri, muşambalar, clblselilder, istenilen e~yayı alabil

mek salahiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para lnymctindc kart

lar muhtelif C\' c::yası ve saire. 

Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 • 13 
11.1.939 - 11.3.9J~ 

Müsabakamıza iş

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla • 

maya başlayınız 
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Hasta çocuklara 
yatak! 

Yazan: Suat Derviş 

O NU otobüste gördüm.. Pek mini mini ibir §eydi.. Ancak 
bir, bir buçuk yaşında olmalıydı. Bir ipek mendille sarıl

mış küçük başını babasının omuzuna dayamış, yüz sene yaşamıli 
bir ihtiyarın bakışları gibi be.zıgin bakışlarla dolu nursuz gözlerle 
herkesi süzüyordu •• 

Yolculardan biri de benim gi'bi çocuğun bu halini farketmiş, 
olacak ki, onu kucağında tutan adama sordu: 

- Nesi var, çocuğun? Hasta mı?. 
- Evet ... İki aydır göğsünde bir h'ınttr vardr. Çocuk hasta-

hanesine getirdik. ''Rontgen lazım,, dediler. Film alındı. Bu
gün baktılar. Ciğer hastalığı varmış .. Hastahanede yatması lazim 
m:§ .. Ama 'bırakamadım, çünkü yatak yoknıuş !.. Bana her gün 
gel, sor, boş yer olunca çocuğu getirirsin, diyorlar. 

içini çekti ve: . 

- öyle diyorlar ama diye ilave etti. Çocuk günden güne 
ağırlaşıyor .. Hastahanede boş yatak cluncıya kadar ..• Allah mu. 
ha faza etsin!.. 

Fikrini sonuna kadar ifade etmekten korkarak sustu. 

*** 
Hasta başlanru, talihsiz annelerinin, kederli babalarının o-

muzlanna dayayıp her zihayatta mevcut olan yaşamak ve ölme
mek sevkitabüsinin bütün enerjisiyle; boşalacak bir hastahane 
yatağı bekleşen Türk yavrulannın sayısı pek az değildir. 

Çocuk hastalıktan mütehassıslanmızdan kıymetli bir prcfe. 
sörümüz :bana söylemişti: Bütün Tiirkiyede yalnız bir tek çocuk 
hastahanesi varmış!. Yani çocuk hastalar için kurulmuş olan bir 
tek hastahane, o da Şişli Çocuk Hastahanesidir. 

Şüphesiz kurulduğu zamandan. bugüne kadar çok tekamül ve 
inkişaf etmiş olması icap eden bu hastahane nihayet yur.dun ihti
yaçları karşısında tek bir müessesedir ve yatakları tabii mahdut
tur. Bundan dolayı bu mahdut yataklann boıalmasıru bekliyen 
küçük hastalarla mevcut yatakların arasındaki sayı nisbcti pek 
büyüktür. 

Yalnız İstanbul yavrularının değil, yurdun ötesinden, bcrisin
Öen gelen küçük hastaları da barındıran bu mileuesenin ihtiyaca 
kafi olmadığı elbet te bizden evvel bir tıp adamı, bir bekim olan 
muhterem· Vali ve Belediye Reisimizin nazarından kaçmamıştır. 

işte biz, bu ihtiyacı bizden çok daha evvCl hi&aetmiı olduğuna 
lemin bulunduğumuz valimizden kendi imkinlarının vüs'atma gö
re ya yeni bir çocuk hastahanesi inşasını, yahut mevcut !hastahane
ye ihtiyaçlara göre paviyonlar ilavesini, yahut ta ıehrin fakir 
semtlerinde, acele 1'tmlması icap eden çocuk hastalan '.kabul e
debilecek bir kaç yataklı ~uk hastalıktan revirlerinin açılmasını 
isteriz. .... 

Bir tek Türk çocuğunu bile ba'Jamsrzlık yüzünden kaybetmek 
ıstemiyoruz. 

Biz Türk milleti üremek, çoğalmak mecburiyetindeyiz. 
Suat DERViŞ 

istiklal madalyası Kurban bayram 

~~!kITTu~~~yl~s~I 1 
mücadelesinde 15 mayıs 1335 den • 
9 cylfil 1338 ze kadar orduda vazife 
almış bulunan alayların sancakla
rına birer i:.tiklfil madalyesi veril
mesine dair kanun layihası Meclise 
seYkedilmi§tir ve lbugünlerde müza
kere cdileccldr. 

• 
pıyasayı 

canlandırdı 
Hususi müesseselerde 
bayramdan evvel maaş 

verecekler 

Bu kanunla sancaklarına istiklal 
madalyesi verilecek olan alayalr 
§Unlardır: 

Sarıkamış ağır topçu alayı ve 
15, 23, 57, 11, 12, 14, 6, 3, 4, 7, 8, 
16, 17, 1, 41, 61, 20 ve 2 numaralı 
topçu alayları. 

2, 4, 13, 20, 27, 28, 29, 3, 5, 5i, 
10, 11, 14, 21, 24, 33, 37, 38, 9, 36, 
15, 16, 12, 17, 18, 6, 53, 19, 55, l, 
23 numaralı süvari alayları. 

Iğdır hudut, Kızılçakmak hudut, 
Caksu, Burçka, Van alayları 38, 
45, 56, 31, 68, 69, 27, 39. 176, 46, 
9, 10, 13, 70, 126, 127, 34, 35, 36, 
25, 26, 30, 59, 50, 51, 52, 7, 8, 11, 
40, 42, 58, 2, 23, 41, 131, 135, 189, 
43,44,64,47,62,63,3,4,5, 12,16, 
19, 159, 174, 190, 15,24, 17,28,29, 
18,60,53,54,55,67,73,33,65,66, 
71, ı, 6, 14, 36 nurnaralr piyade a· 
laylan. 

Bu sene bir tesadüfle ~tı gün 
yapılacak olan kurban bayramı da. 
ha ıimdiden piyasada umumi bir 

hareket doğurmuıtur. Ceçen haf
ta başlıyan sat111ann bu harta da
ha büyük harare~ kes'bedeceği 

şüphesiz bulunmaktadır. İstanbul 
esnafı bu bayram en ziyade maaş-

ların ayın yirmi yedisinde verile. 
ceğinden dolayı sevinmektedirler. 

Cumhuriyet hükftmetinin ver
diği bu karar asıl hakiki bayramı 
doğurmuştur. Cuma günü devlet 
memur ve ücretlilerine maaş ve
rilmeğe 'başlanınca bayram alış ve
riş hareketinin fevkalade bir şe. 

kilde artacağı muhakkak addedil
mektedir. 

Hükfunetin ver.diği bu karara u
,yarak bütün yarı resmi ve hususi 
müesseselerle devlet aermaycsile 
işliyen s"nayi müesseseleri de 
bayramda. tahakkuk edecek ücret
leri vereceklerdir. 

Ankara - 'Ankara llalkevi, Tıcr yıl olduğu gibi bu yıl da memleke
tin bı'iyük ihtiyacından biri olan tiyatro ihtiyacını karşılamak ve bu 
suretle halkın sanal zevki terbiyesindeki vazifesini yerine getirm;ş 
olmak için verimli çalışmalarına başlamıştır. 

Bıt cümleden olmak ı"izere, halkevinin tiyqtro faaliyeti, Ertulrııl 
Şevketin Şeriatçesi isimli halk piye sile başlamış bıtlımmaktadır. 

Bu yılın repertuvarında, "Yalnız bir kelime", "Doktor Kııok'', 
"Dördüncü Hami,, ve Molyerin külliyatından "Zoraki ııikalı,, gibi 
eserler bulunmaktadır. 

Geçen hafta Andre Bisson'datı Mehmet Ali Çamlıca tarafından 
dilimize çevrilmiş olan "Yalnız bir kelime,, piyesi sahneye konmuş ve 

halkevi tiyatro sanatkarları tarafından büyük bir mur 
şarılm1ştır. 

Işık ve mizansen itibarile bugünkil modern tiyalrtl 
min edeb."l•n bu eser, bazı fazla Pasajların rejisör taraft"'6' 
ması ve dinamik bir netice ile bilmesi dolayısile romantik 
kurtarılmıştır. Perde aralarına konan müzik eserin latll 
yardım etmiştir. 

Ufak tefek bazı hareket aksaklıkları istisna edilıctlı 
ra Jıalkevi tiyatro sanatkôrla11 Jıer hangi Profesyoml bir 
/attırabileceği kadar gii.zel bir tiyatro zevki vermeltte ciddd 
oldular. Kendilerini tebrik ederiz Yolladığım resimler "fİ 
lime,, Piyesinden birkaç sahneyi tesbit etmektedir. - A. c#IJ 

~fiJJU'Mı~ 
Murgul bakır j 

madeni tesisatı 
kuruluyor 

Satye Şirketinden alman 
bina meselesi 

Bu maden de işleyince 
bakır istihsalAtlmız 
20000 tonu geçecek 
Etiban, üzerinde bütiin tetkik

ler ikmal edih\ıiş bulunan şimali 
şarki Anad.cluda Artvin vilayeti. 
nin Hama civarında Murgul ba
kır madenin tesisatı işine geniş 
mikyasta başlamıştır. Tesisatına 
ait hususlarda İngiliz kredi anlaş
masından Etibanka ayrılan hisse
den istifade eden Murgulda bir 
İngiliz tekru1c heyeti bulunmakta
dır. 

Murgulda kurulacak büyükte
sisatın planları hazırlanmış ve 
tasdik edilmiştir. Çok büyük de
mir tesisat ve beton inşaatını ihtL 
va eden bu iş için şehrimiz.den tek
nisiyenler ve ustalar gitmektedir. 

Murgul bakır madenin yeni te
sisatı senevi 8000 • 10.000 ton saf 
bakır dökecek şekilde kurulmakta
dır. :Şurada senede 500.000 ton 
ham bakır işlenecektir. Bu ma
den memleketin şimali şarkisinde 
büyük bir iş ve refah vasıtası ola
caktır • 

Kuvarshan ve Ergani baktr 
madenlerin.den sonra Murgul ba
kır madeniyle beraber Türkiyenin 
senevi saf bakır istihsalatı 20.000 
tonu geçmiı olacaktır. 

Dünya 'bakır piyasalarında fev
kalade bir fiyat tahavvülü husu. 
la gelmediği takdirde bakır, mem
leketimiz •. e senede asgari 6 mil
yon liralık bir döviz temin edecek 
tir. 

--o-

Deniz Bankm tenezzüh 
seyahatleri 

Umum lsfanbul Elektrik İşleri 
Müdürünün gazetelere gönder

diği bir mektup 
Dün "İstanbul Elektrik lılcri 

Umum Müdürü Kadri Musluoğlu,, 
İımzasiyle ve gazeteye konulmaıu 
ricasiyle §U mektubu aldık: 

''İstanbul Elektrik Şirketinin 
hükumetçe satın alınması dolayı
siyle bu müessesenin icarı altında 
bulunan bir takım binalar ve sai. 
re de iki taraf aras.nda kabul edi
len mukavele hükümlerine göre 
hükumete devrolunmuşlardı. Bu 

cümleden olarak gazetlcrde mev
zuu bahsolan Salıpazarındaki Sat· 
ye şirketine ait bina da diğerlerile 
beraber elektrik §irketinin akdey
lemiş olduğu kira mukavelename
leriyle birlikte idaremize intikal 
etmişti. Elyevm fiilen elektrik ida
resinin işgali altında bulunan Sa
lıpazarı ambarında külliyetli mik· 
tarda elektrik malzemesi vardır . 

Satye şirketi 1924 yılın.da eski 
elektrik şirketi müdürü müteveffa 
Hanses ile istihdam ettiği ecnebi 
ve Türk yüksek memurlarının ba

zılarının menfaatine hizmet etmek 
üzere elektrik şirketinin himaye. 
siyle kurulPJUŞ ve daima onun 
sevk ve idaresine tabi tutulmuş 

bir şirkettir. 
Bu tarihten itibaren kurulan bi

naları Satye şirketi istediği fiatla 
elektrik şirketine kiralayarak bü
yük menfaatlar temin etmiş ve 
şüphesiz bu binalar usulü daire. 
sinde şirket namına tapuya da 
bağlanmıştır. 

Sermayesinin mühim bir kısmı 
da amorti olunmuştur. lşbu bina
lann idaremiz tarafından istimlak 
suretiyle alınması kanuni bir zaru 
retti. Bundan dolayı da istim· 

lak muamelesine teşebbüs ettik. 
106 bin küsur lira takdiri kıy

metle istimlak muamelesini ta
mamlacL'Jr. Bit' taraftan da bu mu
amelenin cereyanı sırasında Salı. 

pazarı binasının DenizBank tara
fından satın alınmak üzere oldu
ğu öğrenilmiş ve keyfiyetten ve
kaletim haberdar edilmiştir. E
lektrik İdaresi Umum Müdürü o. 
larak gazetelerin hi~ birine, hiçbir 
suretle beyanatta bulunmadım. 

Meselenin esas ve mahiyeti 
bun.dan ibaret olduğunu tavzih e
derim.,, 

Ricayı ırnıaalmemnuniye yerine 
getirerolc mektubu dercettikten 
sonra bir noktıuun tavzihine lü
zum görüyoruz: Satye Şirketi bL 
nası meselesine dair ''tekzip!,, o
lunan beyanatı yazan gazeteler a. 
rasmda biz de vanz, hatta bu be
yıanatı diğer arkadaşlarımızdan 

bir gün evvel biz yazdık. 

Beyanatın meali de yukandaki 
mektuptan farklı değildi. Bu ma
lumatı lutfedip bizzat kendileri 
vcrmcmiı olsalardı biz nereden 
bilecektik?. Muhterem Muıluoğlu 
idari zaruretlerle beyanat verme
ği sonradan mahzurlu gönnüı ola. 
'bilir; fakat gönül isterdi ki bu 
mahzuru izale ebnek arzusiyJe 
topyekôn 'bütün lstanbul gazete
lerini yalancı vaziyetine düıür
memek nnınıiEJiğini telif etsin. 

Bulgaristanm Ankara 
elçisi 

Değil mi? 

Hadisele 
Gözlerini J 
Kulakla 
tıkayan 

gazetec 
• 

!,imanda evvelki gltn 
rım sularında bir kaz« 
miııö111i rıhtımında d 
cı gemilerinden birini 
deposu, şehrin en 6 
saallndc vukubulduiıı 
le,ta lleyazıttan dul/ 
bir laraka ile patladı 
kac dakika içinde 
dam öldı1, birkaç kl1' 
llaber, hakiki bir ak 
olmak sıfalile bu htJdl 
undan uarup aaal ltO 
folofjraf ı•e bQtün tal• 
lerine bildirerek v~ 
tı. Nitekim ertul g - -.ti. 
ı•e onlardan bira% •~~ 
akşW11 ua:etelerl tlllnl 
lar, Jı{uliseyl ldgılt ol 
miyctle siitunlarına 

Bütün lstanbul fil# 
sında yalnız biri • 
kadaşımı:ı hakıız I 
va:iyette uöatermlı tJ 
cin isim tasrih t 
Telgraf - "en ıon 
ren akşam ga.:eleıl,, ~ 
asına raiJmen ht1di• 
oü11ü tek bir ıatırla 
Jıabe.r vermedikten~
günü de gene bunu' 
nıemiş ve bu petlıınl 
iislrlik lıô.diıelere ~il 
J..anıamış arkadaşlar• 
mejje yellenrnlı. Bıı dıl' 
müste'lr imza kullall

1
etl. 

Jıakiki im:aıı cJlmlt 
maktaki kendine /fili 
pek belli olan - bil .ıl 
dünkii yazısında Jet,,,_ 
le arılatıyor: 
Meğer bu muharrir, 

tanın duydup brı ~ 
lüklan ,ga:ctuindtld 
c/aşları gibi haberdar 
llaber'dcki ua:ı11• ı:, 
ği oynamış. eazeı- ,.,.. 
muş. J.imando. topıı_ ... 
mi battığını ölrenl,...
"Tekrar tekrar dftşllll 
bu kadar düıünÜP 
masırıa ra/jmen ıeıılıll 
den çıkanıamıı. l{en 
sormuş: 

- Acaba hAdlsel~lt 
le bakmanın hususi 
var? 

1 

Alman 
ganda 

Mütekaidlerle dul ve yetim. leri tertip edecektir. 
lerden hemen kısmı azammm ma· 
qlarırun kırdmlmıı olduğu Em
lak BankaSinın da bu bayramda 
avans vereceğini bu maaıların a
llkaltları ümid etmektedirler. 

Denizbank, önümüzdeki ilkba. 
harda tertibine başlanacak olan 
tenezzüh seyahatleri için şimdi
den hazırlık yapmaktadır. Banka 
Karadeniz, Marmara ve Adalar de 
nizinde her hatta tenezzüh sefer- iroınrtoın amca 

~aruso li"ll ı 

On beş gündenbcri mezunen Sof
yada bulunmakta olan Bulgarista· 
nm Ankara sefiri Dr. Hiristof, bu
gün şehrimize avdet etmiştir. 

Dr. Hinstof, bir iki gün sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Arkadaşımıza ntel. 
tav~iuede bulunalıl11· 11' 

Ga:etecilik ıxU.ifal 
için perlevsi: katı 
yrıç ııoklur. $imdilik 
ıa(l etliği uö::lerinl.,. 
kullanmasını öjrelll 
içiude cereyan edili 
]•arşı oö:lerinl ~ 
lcırını tıkamak itir'". 
iulr.:ak caresini oral 

prapa
nazın 

Mahkeme ye verilmemiş 
Berlin, 22 (A.A.) - Salahiyet

t:ır lll3hfiUer, doktor Göbelsin parti 
mahkemesine çatrnldığı hakkındaki 
şayiaları kati surette yalanlamakta· 
dır. 

Bankanın evvelce maaş sahip. 
!erine bir kolaylık olarak göste
rip te son bayramlarda terkettiği 
güzel adete dönerek bu bayram 
mütekaidlerle dul ve yetimleri se
vindireceğini biz de ümid ederiz. 

k t.YJrtaroyoır 

1/01, bıı şcklldt 
bilmek için de gö:ll "; 
lıınon nıulıarrlrlerl 



________ ........................... _ 

1lor 
Zehir kaçakçılarına karşı 

merhametsiz olahm I 
K lLOSUXU al beı;c, sat iki bin beşe ... Ilunu parada, kurus

ta, lirada yapsanız aradaki farkm deh. etini görür ,.e böy. 

le bir kazanca can a.tarsınıı. ı·akat blr:ı.z k<'nıllnl bilenler bu 
gayrimeşru kazancın hiç olmazsa meşru J~lerle teminini l terler. 
l\leı>rul:ı.rınm her cinsi l5e böyle kabarık bir kazanç temininden 
uz:ıktırlar. Ancak bunu ;ayrlmeşm kazançlarla ıcldc etmek im
lturu vardır. Ahlakınız az.ıcık zayıfsa, bu yollara sapıp, lJ..i kalem 
ıı:ı~,·crlşte bir apartnnan diktirecek böyle bir i~e teşebbüs etme
meniz lmkiıısu olur, hele cemiyetin suç saydığı ba i!ölerc J;arsı 
koyduğu ceza de\'ede kulak olur.ta. 

Bir arkndaş ka.çakçılığr, bilhassa zehir k~akçılıb'IDI me\'Za
lıahs eden yazısın<la. bağrnyor: 

"Zabıtanın bu kadar takibine ka11"1 müzminlcşmeyc yüz tu
tan bu dcrd neden kökünden ke llmiyor? Xiı;ln bu afetin önü a. 
lınmıyor? ı:n azılı ~rirlcrln hakkın<lan gelmi' olan Türk za.bıta•n 
bir tutam beyaz toz önilnde yerinde mi sayacak?,. 

Hayır, yetinde sayıruyacak, il aklarından selmeyc çaltsacak; 
fakat, birini yakalayınca, yerine bir başkasının ayni işi yaptı~mı 
görecektir. 

Dün gooe na.sılsa bir füme gittim. Mc\7.Utınu anlatarak sa

d<'d harici çıkaca1• değilim. Orada bir silfıh kaçakçılığı yapan 
t:lrket direld-Orüne kızı: 

- Yaphj;'ln ts, insanlıjh kemiriyor, - diyor. Ne olt1uğunn bil
miyor musun'! Sattığın ı.llahlarlıı. boğazla5ılıyor, lnsnnlnr ölüyor ... 

• Giinnh değil nıl '! 
Ilabası ccYab \·eriyor: 
- Yaptığımın ne olduğunu biliyorum. Bunu b<'n yapma.sam 

bir başkası )apaca.k. Kaba.hat benim yapmam<la mı! 
Dünya.dakl soysur.Jar, soyhıl:ırdan nr. değildir. Belki de fa1la.. 

dır. l~a.kat onlarm büyük bir kı~mmı soylu yapan yine ccmiye
tiıı mevzuatıdır. 

Bi1.cl', Ceza. Kanunumuı.un 403 üncü madde t d<'ğişmcdU.çc, 
bu böylece dc\am eclip gidecek, zabıtamız birini yakalıyncak, ye
rine bir ba§kası çıkacaktır. 

Bir a.damı herhangi bir 'eklhlc öldüreni 20 sC'neyc \'e hatta 
idama ç.arptırabilen Ceza Kanunumuz, eroin, kokain \'e <:msall gi
bi zehirler yüzlerccml7i öldürmekten, çıldırtmaktan ~ckinmlyen 
zehir kaçakçılarma karşı ölc:üc;ü:r.. d<"ncrck <1crec<'de mcrhametll 
da\'ranmıstır; bu suçlan lşliyenlcre beş senelik bir cezayı kfın 
görmüştilr. 

Denecek ld bunun yanında para ceza.sı da ,·ardır ,.o pek ağn'
drr. 

Acaba tahslll imkanı nr mıdır ,.e ~imdiye kadar kaç kişiden, 
Jıülcmolunan para cezası tah!lllJ ccUJml5tlr? 

Ilizccı yapıluak iş, bu maddenin merhametsiz bir şekilde ta-
dllldir. R. ... _ . ..._.. ..... _____ .................... ___________ _ 

Milletler cemiyeti 
komisyonlarında 
murahhaslarımız 

Cenevre, 22, (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyinin bugünkü hu
susi celsesinde daimi merkezi af yon 
komitesi azalığına Cumhuriyet mer 
kez bankası sabık umum müdürü 
Salfrhaddin Çam intihap edilmiştir. 
Bu azalı!;rın mandası beş senedir. 

Konsey gene gelecek hususi celse
lerinde ~lilletler cemiyetinin müna
kale ve transit komisyonu azalığına 
hükumetimiz tarafından namzetliği 
konulan Nafia vekaleti nakliyat şu
besi reis vekili Ali Rıza Akatlın in
tihabı işini tetkik ve intaç edecek
tir. Bu komisyon azalarının manda
lan üç yıldır. 

bir kökten nlınm:ısına rnzı ... 
Dil işi, bilhassa ıstılah işi y:ılnız 

nrlisllerin işi değildir; onların nn· 
rnk sonrnr\nıı, köklrr tc~lıit edildik
ten sonrn knrışmnlnrı Uızımdır. llnl
lıuki biz, dil işinde, ~·a artiste hic yel' 
vermiyoruz, vcynlıııt hiiliiıı işi yal· 
nız ona hırakıyorıız. Çektiğimiz sı
kıntının hircok scbclılcrindcn biri 
de lıut1ur. 

..... -
' . 

Nurullah ATAÇ 

Grip salgım 

Lenin in 
ölümünün 
yıldönümü 

Moskovada Stalinin 
iştirakile bir toplantı 

yapıldı 
Moskova, 22 (A.A.) - Tas A

jansı bildiriyor:· 

Dün akşam büyük tiyatroda, 
Leninin ölümünün 15 inci yıldö· 
nümü münasebetiyle büyük bir 
toplantı olmuş ve bu toplantıda, 
parti ve hükumet teşekkülleri mü
messilleri, Stakanovistler, yüksek 
ilim, teknik, sanat ve edebiyat a
damları bulunmuştur. 

Saat 19 da, toplantı salonuna 
Stalin, M.~lotof, Kaganoviç, Voro 
şilof, Kalinin, Anclreev, Mikoyan, 
Jdanov, Yejov, Dimitrov, Beria, 
Şkiriatov, Bulganin, Şvcrnik ve 
Yaroslavski girmiştir. 

Toplantıda bulunanların hepsi 
ayağa kalkarak, "Leninin muakki
bi., Stalini heyecanlı alkışlarla se-
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Ne m·üf ettiş, ne muhbir ... 
yalnız gazeteci! 

Belki eksik, belki fazla, belki tahmin, belki hata, 
gazeteci mutlaka dedikoduya takaddüm etmelidir 

Gazeteciye yeni yeni sıfatlar ta. 
kılıyor. Kah mlifettlş olduğumuz -
dnn bahscdiHyor, kah müddeiumu
mi tarafından muhbir sıfatı ile sor
guya çekildiğimiz söyleniyor. Ba
zan iltüata hak kazandığımız müj
deleniyor, bazan gemlerimizin ka. 
sılması lazımgeldiğini söyliyen olu
yor. 

l·v·a· .. za·n: ..... ,. ve ~~Z:::!l,t~)!di;i~i;~~~::~~;~n ev. 

• \•el sezip onu tahakkuk cttirebile-

ş k• G•• d"" cck olana en hatasız ve diğergam I e ip un UZt şekli içinde telkin eden insan-
" ~ dır. Gnzetecl her lcötü!Uğü za-

hiçbir memuriyetin kayıt ve r.ıarlıı:a 

manında sezip dc5cn \'iC bazım 
C.ı.zeteci bir mlifctUs olabilir: bir kötülüğün iznlesinl, hazan 

bağlanmaksızın! ... 
Fikrimce bu sıfatların hiçbiri , Bir gazeteci ancak bir vaziyette 

mesleğini bilen ve se,·en bir gazc- meslekince mahkemelik olur, hatta 

bir kötülükten sakınılmasım te
min eden insandır. Bir kötil. 
Jük gazeteciden evvel hükumr• ''e
ya hnlk tarafından se1.ildi mi, gazetecinin hakikat olmasını istiycccği 

şeylerden değildir. 

Sayın Başvekil Celal Bayar mü
fettişler veya teftiş heyetlerince 
Baııvekilliğe sunulan raporların 

kendi vazifesinde ifa ettiği hizmeti 

mahkiım olur; HC'rhangi bir hfıdisc. tC'ci k('ndi sır~ına kendi ellcriylo 
yi, kahvelerde konuşulmazdan önce yüklediği vazifeyi b:u.ıaramamış sa-
gazctesinde neşretmemiş olursa! yıhr. 

Belki eksik, belki fazla, belki talı- Gazeteci her an hassas, her an 
min, belki hata; gazeteci mutlaka gczde ve tetikte ve daima en atik 
dedikoduva takaddüm edilmelidir. vatandaş olmak mrziyetinl muhafa-gazetelerin neşriyatında da bulmuş J 

Temiz gazetecinin her hatasına mü- zayn mecburdur. Vo bunu yapan olmak .suretiyle bir devlet adamı ki-
yasctine yaraşan 'l}ir uyanıklık gös. samnhıı edilebilir ve bundan cemi- gazeteci iltifat peşinde de koşmaz; 
terdiğindcn şüphe etmeyiz; ancak yet en ufak bir zarar görmez; fa- !ilkin gcmlerinin kasılmasından 
bir gazeteci için bunun manası gıı- kat bir hadiseyi, bir hakikati giz- bahsedildiğini duyduğu anda haklı 
zetelerin resmi cvrMka hasredilmiş !emesine; hatt!ı bir vehmi, ! · · gü. bir hiddete tutulur. 
mutlak bir dikkatle takib edildiğin- rültUyü aksetlirmemcsine nslıı. Ve Gemlerinin kasılmasından bahse
den ibarettir. Böyle olduğunu gör- bu cihet zinhar gözden uzak tt:tul- dişin saikı, menfaat endişesi olarak 
mekten alacağı hazzı gerçekten bir mamalıdır. kabul olunduğu halde de iddia ede-

müfettiş olmanın rcsmt veya husu. 
si mecburiyetleri takip etmlyecek
tir; zira gazetecilik o değildir. Ga
zetecilik mesleği, prensip bakımm
dan, böyle bir davayı kabule müsa
it olamaz 

Meslekin bu esasına daima sadık ri:: ki, evvP.l ve ahır cumhuriyet re .. 
kalması icab eden gazetecinin şu- jiminde w•rlldiğini gördüğUmUz 

rada b11rada "imalı neşriyat" yapa- matbuat istikametine zıddır. Cum. 

Gazeteci "muhbir" değildir; muh
bir adliyede, ceza kanunlarının mil. 
bah saydığı bir hlidisC)'i hUkilm 
mekanizmasını tahrik maksadile sa
lahiyetli bir memura bildirmenin sı-

rak, lilzumlu lüzumsuz bazı \'atan
daşlan zan ve şüph" altında bırak
maması da kanunların ayrı ayrı te. 
yidi altına konulmuştur, biliyoruz 

Timurlengin 
türbesi · tamir 

'ıuriyl"ti hazmctmemektcn değilse, 
cumhuriyet menfaatinin hlir matbu
atta olduğunu sezC'memektendir. 

~cMh <Hindüz 

Limandal-ti 
infilak hadisesi 

falıdır. 

Gazeteci bir hlidiseyi, sadece h&- ediliyor Yunan müesseseleri dun 
:!~ec;~~~~~:~ .. ~~~;.a~.ir~~~:s~~~ Moskovadnn bildirildiğine göre, bayraklarır.ı yarıya 
muru, bir hükftmct adamı herhan- Timurlengin Scmcrkand (Özbekis- indirdiler 
gi bir hadisede adaleti tenvir için tan) daki mez::rı Sovyet hükümeti Evvelki g{ın Eminönü rıhtımın• 
gazetecinin malumatından istifade tarafından esaslı surette tamir c- da bir infilak neticesinde batan Yu• 
etmek iı5tiyebilir ve istünde etmiş dilmeye başlanmıştır. nan balıkçı gemi~inin tahkikatına 
olabilir; fakat gazetecinin bu yap. Timurlcnk, zaferle netle ·.: •. en jevam edilmektedir. 
tığı hizmet gazeteci sıfatiyle değil- seferlerinden sonra, Semerkandi is. 
dir; bunu yalnız vatnndaş olarak ya- lam dünyasının merkezi yapmak is

par. Gazeteci, gene gazeteci kalır. temiş, glinUn meşhur mimarlarını 

Onn "muhbir" denilemez. Zira o "lh. 
bar ctmr.mlş,, tir, "rapor etmemiş,, 
Ur, yazmıştır. Ve yazışındaki hedef 
mes'ul mnkamın dikkatini çekmek 
endişesiyle hulasa edilemez. Onun 
asıl vazifesi, hadiseyi vatandaşlar 

kitlesine bildirmek, umumi ''icdana 
tevdi etmektir. 

şc.hrc çağırarak yeni ve güzel bina
lar yaptırmıştır. Bu binalar beş a
sırdanberi olduğu gibi muhafaza e

dilmiştir ki, 'bunlardan biri de GU. 

remir ismi verilen Timurlenk tür
besidir. 

TUrbe 14 04 senesinde Timurlen
gin oğlu meşhur ilmi nllcumeu Uluğ 

Gazeteci bir muhbir olabilir: "U- Bek tnrafındnn tamamlanmış, son-
mumi vicdan" m muhbiri! ra blltun Timurlenk ailesinin tilrbe

lamlamıştır. 

Mitingi, Jdanov açmıştır. Hafk. 
ayağa kalkarak, Leninin hatırasını 
tebcil etmiş, bilahare partinin Mos 
kova komitesi sekreteri Şerbakcv, 
bir nutuk söyliyerek Leninin ölü
mündenberi geçen 15 sene zarfın
da Sovyetler Birliğinin kazandığı 
tarihi zaferleri tebarüz ettirmiş-
tir. 

si olmuştur. Bugün burada Timur • 
!engin, iki oğlunun ve iki torunu
nun kemikleri bulunmaktadır. Tür
benin mermer, kıymetli taş ve al
tın ya7.ılardan mürekkcb olan dahi
li tezyinah çok büyük sanat kıy. 
metini haizdir. 

Semerkanddeki ve diğer Sovyet 
birliği §Chirlerindeki eski eserler 
Sovyet hükilmcti tarafından muha-
faza edllmektediıt. (Tlınt>s) 

ler ürperten cinayetlerin ram idam edilir. 
lıtcn rahatlık duydu. 

Dünya ne ~arlb ,ey! 

Dün yapılan araştırmada, kaza· 
ya kurban giden makinist Manoli 
Koçakidisin cesedi bulunup deni~ 
den çıkarılmıştır. 

Tahkikata nazaran kaza, maki· 
nistin, motörü işletmek için, sıkıs· 
tınlmış ha,·a yerine oksijen tüpü 
l{Ullanmasmdan ileri gelmiştir. 

Yaralanıp hastaneye kıldınlan 

~emi tayfalannd:m Vangelos, Yof"' 
go ile i~i Nişanı:n Sihhi vaziyetleri 
oldukça düzelmiştir. 

Kaza dolayısile dün sa'bah şehfr 
:nizdeki Yunan mücsse<:eleri bayrak 
!arını yarıya çekmi§lerdi. 

--o--

Büyük bir tayyare 
kazası 

Nevyork, 22 (A. A.) - E:aza)·a 
uğrıyanık de:ıizc düşen "Cavalier,, 
deniz tayyaresinin enkazına sarılan 
10 yolcunun kurtarılması pek acıklı 
olmuştur. Projektörlerin I§lğı ile 

B UDAPEŞTEDt:X alman bir habere 
nal.:lran Buclaı>eşte nhallsinln ~·arnn 

gripten hastaymış. Çok ~ükür ki sulh ha· 
llııclt'ylz. 

Jılarm yedikleri cinsten peynir koyunuz. 
rare bclİlsmm önüne gcchcrirslnlz. 

Şimdi 200 kadının katlini bir tebliği r<'s
mi YC bir ajan'J ha.bC'rl olarak görüyoruz. 
Kimsenin kılı lupırdamıyor. 

parçalanan tsy ,-aro karanlıkta fır

tınanın gUrUlfasU, soğuktan donan 
ve halsiz kalan kadınların imdad 
scs'~rinin işidilmesinc mô.nl olmak
taydı. T:ı.yyarenb~ enkazı her an 
batmak tehlikesindcydi. 20 tonluk 
sıkletine rağmen tayyare fırtınanın 
şiddetinden ikiye ayrılmıştı. 

Yoksa, ma:11allah dört e.n.n kurtaranla. 
B11dapesteyl işgal edh·erınek bir mesele 
olmıyaraktı. Şu ı;rip naın müstcariyle dün
~·a.yı dola5:ın me5hur İspanyol nezlesi nta. 
nına dönse de hu önüne1 ı:eçllme7. baTbl 
lıltirh'ersc alimallah gripin adı "Grip azi
zullııh 

10 
olurdu! 

*** 

Zehirli peynirler 

BURSA DA hutabakıcı Ay,c, lllsar 
mahallr..,inden Yüksel, Sabahat a.

<lmıla üç 7.a\ alh pcl nlr yemi lcr ,.e zehir
lenme arazı göstererek <1erhal teda\'l nltı
na nlınmışlardır. 

O~rcndiniı: ya, \'akit ı;cc:irmNlen e\'ll'ri
nWıı delile olan yerlerine nursadald za,·aı. 

*** 

Bir başlığın nüktesi 

C U!\IHCRl\'ET'tc bir başlık \'ar: 
"-'fetrcsl Liıtfinln 130 lirasını ça

la.n im.dm.,, 
Parıı. ... ı çalman T.iıtri dişi miılir, erkek mi

dir? Bilin bakalım! 

*** 

200 kadın katledilmiş 

H ,\\'AS ajanc;;ı bildiriyor: 
"htila kıt'aları tarafından Katalon

yanın Santa Kolomb kasabasında 2-00 kadın 
katlcdllmiııtır.,, 

Bir 1.am:ınlar bir Landril ,·ardı. İyi ak
hnn:r.da kalmadı, ama, ı.;allba 1G mı, 22 mi 
ne kadın ölıliirmii~tü. Biitün dünya bu tiiy-

*** 
Yeni renk adlar1 

TAX gaı:etcsi, ~inema yazılarm<la 

meşhur sanatkar İren I>unne lıak
kın<la diyor ki: 

"190 ı sencı.l 14 temmuzunda Keutucl<ey 
in J,ou,ille ııehrlnde do,b'ITlushır. Esmer 
ıııaçlı \'C esmer ı:özlüdür.,, 

l\la.dlcine Carrol için de: 
"Saçları kül ~arıc;ıdır,, <1iyor. 

Doğnı"u türkçe yazan hirblr muharrire 
na .. lb olma.m15 tabirler. 

llC'men Allah <'ilmlcmlzi bö1·le e nıer ce
haletten korusun! 

Yaln~z konma desteklerine daya. 
nan kanatlan suyun üı>Uindc yüz
mekteydi. Knmarodnn çıkan yolcu
lar, tayyarenin kanatlarına sarıl

mışlardı. Bu vaziyette 10 Mat kn. 
dar imdad gelmesini beklemişler
dir. Yolculardan üçü bulunamamış
tır. Bunların soğuktan bayıldıktan 

sımrn dalgnlar tarafından süroklen
diği tahmin cdilıncktroir. 

12 gemi civarda araştırmnlar yap. 
nıaktaysa da kaybolan yolcuların 
bulunacağı Umid cdnmemckteclir. 
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orkunç rakamlar:! 
ünyanın 1938 deki 

silahlanma masra ı 
T··rkiyenin 125 seııelik 

umumi bütçesi ye~-(Qnuna 
müsavi ! 

1\lilletler cemiyeti tarafından neş
rolunan askeri salnameye göre 1938 
yılında dünyanın askeri masraflatı 
9 buçuk milyar eski altın dolar tut
maktadır. Bu miktar 1937 de 8 
milyar eski altın dolardı. 9,5 milyar 
eski altın dolar bugünkü para ile 
asağı yukarı 16 milyar kfığıt dolar 
veya 3 milyar 400 milyon dolar is
tcrling lirası, yahut 601 milyar 
frank (30 milyar Türle lirası) tutar. 

Bu rakam takribi bir rakamdır. 

Çünkü bazı memleketlerin askeri 
masrafları tahmin edilerek konmuş 
tur. Diğer taraftan da burada göste
rilen rakamlaı:m doğrudan doğruya 
kara, deniz, hava kuwctleri için 
sarf edilmiş miktar olduğunu da kay
detmek lazımdır. Askerliğe yardımı 
olacaK bazı nafia işlerine (mesela 
yollar, tayyare meydanları vesaire 
gibi bir takım i~lere) sarfedilen pa
ralar bu yekuna dahil değildir. 

4 milyar 300 milyon dolara k:ıdar 
yükselen bir kıymeti ile gösterile
bilir. 1930-1932 yılla:-ı arac;mda 
(bu yıllar silfıhla:r. azaltma kon<e
ransı hazırhklanna Ye konferanc;ır. 
açılışına rastgelir) masraf sabit ka
lır. (4 milyar 200 milyon - 4 milyar 
300 mliron). 1930 dan 1938 ze ka
dar devam eden zaman zarfında 

masraf 4,5 milyardan ba~hyarak 

9,5 milyar 400 milyona kadar yük
selir. 

Büyük devletler arasında 
silahlanma yarışı : 

Yeryüzünde 64 memleketin 1938 
yılında askeri masraflan mecmuu
nu gösteren 9 milyar 400 milyon 
dolann 7 milyar 400 milyonu 7 bü-

yük devlete aittir. Bu bütün dünya 
silahlanma masraflarımın yüzde 
78,7 si demektir. 10 sene evvel, 1929 
da bu yedi devlet 4 milyar 200 mil-

Askeri masrafların mü- yonluk askeri masrafın yüzde 66,7 
temadı artışı : si ile yani 2 milyar 800 milyon do· 

Başlangıç senesi olarak c:ilahlarm larla iktifa ediyorlardı. 
tahdidi konferansının açıldığı 1932 On senelik zaman zarfında yedi 
yılım ele alırsak, konferanstan ev- büyük devlet 41 milyar altın dolar 
velki be'] yılda (yani 1927 den 1931 gibi mühim bir parayı silahlanma 
c kaadr) bütün dünya milletleri as- uğrunda sarfettiler. Her devlet \'a
keri masrafları için 20 milyar 600 sati olarak on sene içerisinde 5 mil
rnilyon altın dolar sarfetmişlerdir. yar 800 milyon dolar sarf etmiş o· 
Bu miktar senelere taksim olunur- luyor. Dnüaynnı diğer 57 devleti 
sa her yıl vasati olarak 4 milyar 100 ayni on ~~l içerisinde yalnız 14,5 
mil •on düc;er- halbuki konferans milyar dolar harcamışlardır. Her 
me~Linin ·tatilinden sonra yani birisine vasati olarak 254 milyon 

193-1den1938 e kadar olan beş sene dolar düser. 

içerie;inde dünyanın askeri masrafı Şu noktayı ilfıve etmek icap celi· 
33 milyar dolardır. (Vasati olarak yor: 1938 de dünya askeri maı;raf
senede 6,5 milyar dolar) 1925 den, lannın yüzde 72,3 ü Avrupa mille-
1930 za kadar yıllık askeri masraf- lerine aittir. (9 milyar 400 milyon
lar 3,5 milyar dolardan başlayan ve luk masrafın 6 milyar 800 milyonu) 

Belgrat müzakerelerinin 

resmi tebliği 
Bilhassa ekonomik münasebetlerin inkişafmdan 

bahsediyor 
Belgrad, 22 (A.A.) - Doktor len ve Belgradda müsait aki ler te\ 

Stoyadinoviç ve kont Ciano, bugün lit eyliyen son tezahürlerle münasc· 
öğleden sonra Petroviç av parti in- bcttar olarak, sulh ve nizamın tak

Lllhna 
,..,. Belki gazetelerde görmUşsü

nüzdür: Bir kaç gün oluyor, Fran
sada Iahna bayramı yapmışlar. 

Lahnaya karşı gösterilen bu 
saygı nereden geliycr? .Eir sebze 
için mahsus bayram yapılmak iste. 
tenilince, yaz ve kış sofralarından 
cksık olmıyan "Velinimet,, fasul· 
ye için bayram yapmak daha doğ
ru olduğu halde bu sebze bayramı 
neden lahna için yapılıyor?. 

Bunun sebebi lfıhnanın eski Yu-
n<:.:l!.lar arasında mukaddes seb

ze olJ.rak tanınm:ş o~nıc:.sıdır. Onun mukaddes tutulması da, 

şüphesiz, her va1dt Ye her yerde en ucuz, halkın en ziyade 
işine gelen ".demo'krat,, tebze olmnsmdadır. Bundan dolayı, 
e~ki Yunanlıların yemin ettikleri vakit "lahna hakkı için,, 
dıye yen;in etmeği fidet edindikleri bile rivayet olunur. 

Lfihnaya gösterilen itibar biraz da onun sarhoşluğa 

mani bir yemek olarak tanınmış olmasından ileri gelir. B1.1 

da ta eski Mısırlılar zamanından kalmıştır. Rivayete göre, 
eski Mısırlılar her yemeğin başında bir çok lahna yerler ve 

ondan sonra, sarhoş olmadan, bir çok ta şarap içebilirlermiş ... 

Bu rivayete inanmak istemeseniz de şimdiki Almanların çok 
bira içmek istedikleri vakit meze olarak lahna turşusu yeme
leri liihnanm, sarhoşluğa mani olmasa bile, çokça içmek için 
iştiha verdiğini gösterir. 

Fransa en çok şarap, yetiştiren memleket olduğu gibi, 
orada §a"rapların lüzumu kadar içilmediği için, yetiştirilen 
şarapların bazı yıllarda satılmıyarak elde kaldığından sıksık 

şikayet edilir .. O halde, lfilına çok şarap içmeğe istiha verdi-

ğinden dolayı, lahnaya bayram tertip edilerek halkın ç.ckça 
Iahna yemeğe teşvik olunmasına da taaccüp etmemelidir. 

den buraya gelmişler ve halkın ha- viyesi için iş birliklerini derinleştir- /11giliz Tıava nezareti lıa şey den evt•el T.ondramn Tıava tanrruz
raretli alkışları ile karşılanmışlar- meğe devam hususundaki miı;tereh !arına karşı müdafaası için tedbirler almaya karar ııermiş, bu anda 
dır. azimleri teyit eylemişlerdir. İtalya, lıaı·a müdafaa toplarını ikmal etme ye başlamı§tır. llaıın nazırının bc-

kOmet azaları ile kordiplomatiğin niyeti getirmektedir. fabrikasmda yapılmaktaılır. 

bayramı 
Yazan: IQ)ıru @jo P.• 

Eski zaman hekimleri de lahnaya, sadece ucu: )c ~ 
!arak değil, deva olarak haylice rağbet gösterirlerdi .. ı:;s 
malılar arasında Iahnanrn uykusuzluğa, baş ağrıs•nı.11 hastaliklarına, yaralara karşı tesirli ilaç ve çocukla b 
vetlendirmek için en iyi gıda olarak tanınmış olması. Jıl 
likten sayılmasa bile, Diyaskaricl gibi pek şöhretli dl: 
üstadları da lahnayı ilaç olarak hastalarına yedirirler. 
ların fikrine göre Jahna hafif pişirildiği vakit inatçı 
geçirir, çok pi~irilince de, aksine, ishali durdurur. t 

Bazıları liihnanın kışrn nezleye ve öksürüğe ıcarŞI 
1 ld ~ k" - . d ..... ele• c cva o ugunu, ımısı e sıtma nöbetlerini geçır•·· ar. 
tutulduğunu iyi etmek, yeni d:;ğuran lohusnJ:ırırı ~ 
temizlemek için baş ilaç olduğunu iddia ederlerdi. . ~ 
yemeğinden hoşlanma.yanlar için lahnadan şurup bile 
tırlardr. Lahnanın yapraklarını y~raları onaltlllak, r 
ma yellerini dindirmek için kullananlar da vardı. ,, 

Lahnanı~ ilaç niyetine yedirilmesi, yahut şllf\I' 
· · ·ı · k b · · ı:cŞ ıçırı mesı ço tan erı unutulmuşken vitaminJerırı 

sonra lahnaya rağbet yeniden ve birden bire çok arttı· 
Çünkj, şimdiye kadar bilinen vitaminlerin en ııı 

ri lahna.da vardır. Bir kere bu mevsimde bizi mikropltld 
··ı e 

lıklara 'karşı mukavemet ettiren A vitamininden yu 
her zaman sinirlerin müvazenesini temin eden B 1 vit • 
den 80, yediğimiz şekerleri vücudumuzun işine yaraY~'e 
el getiren B 2 vitamininden 5, çocukların büyürnesı!\t c ,1 
met eden C vitamininden de 600 ölçü vardır. Bu . ı 

Jahna pişirildikten sonra da haylice kaldığından. es1<
1 

hekimlerinin çocukları iyi büyütmek için ıenlara ltıhna 
meleri büsbütün boş bir söz değil, demektir. 

Bizim piç lahna dediğimiz minimini Brüksel ıatı 
o vitaminlerden hepsinin nisbcti daha ziyadedir. oeııe 
cinsinden olan karncbahar da, faydalı vitaminler p 
pek zengin olduktan başka, B ı vitamini karnebabar 
vakit bile büsbütün kaybolmaz. 

......................... --~ 
Pastil Anti epl 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 

yollariyle geçen hastalıklardan 

korur, grip ve boğaz rahatsızlık

larında, ses; kısıklığında pek fay
dalıdır. 

lngiliz Kanzuk Ecza~ L BEYOGLU - ISTANBUL 

Japonyanın 
vaziyeti 

Naip prens Polun, kont Ciano- bu iş birliği eserine, Roma - Bcrlir yanaltna göre, Londranm müdafaa kuvvetlerinden birinci /ırkmmı 

nun, doktor Stoyadinoviçin ve hü- mihverini \a ınandıran yapıcı zih· topları bir ay içinde J:azırlanaca!;tır. Toplar Notti11glıam'daki silaJı l 
huzurları ile saat 17 de Italyan ki- Gene bu münasebetle, ltalya v< ----J----d-----------------
t · · 1 a· ır.ı. k aponya a 1 1 Ba~tarafı 1 incide ap sergısı, :ıçı mıştır. ı <ıııare do·- Yugoslavya arasındaki ekonomik 

M d d 
t nu göstermektedir. 

tor Stoyadinoviç, kont Cianoyu, münasebetler, dikkatli bir inceleme "' 
hükumet partisinin merkez bürosu- ye mevzu teşkil etmiştir. lki ekono- a en o c a g 1 n G 1 Bu karar, Amerika, İngiltere ve 

na götürmüş \"e burada kont Ciano, mi biri birinin mütemmimi olduğun- b ,· r ı' n f ,· ı aA k 1 Frnnsamn Tokyoya. tehditkar nota-
ltalyan - Yugoslav dostlun.mu te· dan bu sahada iki hükOmetin, vü- lıı.r göndermekte oldukları ve A. 

barüz ettiren kısa bir nutuk vermiş- cut bulma.'lt için temaslarım arttır- 70 Is. çi kazaya kurban m~rlkalılarln tngilb:lcr tarafından 
tir. Kont Ciano, bilahare "Fascio mayı kararlaştırdıkları geniş ve bü- Çine ikrazlnrdn bulunulduğu bir sı-
cvi,.ni ziyaret eylemi~tir. yük inkişaf imkanları bulunduğu gitti 1 rnda verilmiştir.,, 

Resmi tebliğ müşahede olunmuştur.,. Tokyo, 23 (A. A.) - Tukuokn c-ı "Rcrlincr Boerııen Zeitung,,, A-

Bu ak~m. ltalyan - Yugo::ılav MACARiSTAN ROMANYA yaletindc kain Miyada§o madC'n °- merikanın vUcuda getirmek tasav-
görüşmelcri Lakkında asağıdaki res- tı .. E DE UYUŞACAK ocaklarında bir hfi:iık vukubulmu~- \'Urunda bulunduğu yeni üssU bah

tur. 70 kişinin bu kazaya kurban mi tebliğ nc.c;redilmi~tir: Roma, 22 (A.A.) - Giornale rlleri gösteren bir harita neşret-
! . d. r ğ. ö gitmiş olmasmtlnn korkulmnktndır. miştir. Bu Ussu hahrtİer, bilhassa 

''Kont Cianonun Yugo:Ja\" hü· d' talianın hıl H< ı ıne g re, llk imdnd ekipleri altı madenciyi 
k\imet reisi \e hariciye nazın do!\: pelt ya.kında, ve muhakkak su- Hind Okyanusunda vticuda getirile-

' 

lmrtanna/;n ve beş cE>sct çıkarmr.ğa 
tor Stoyadinoviçe yaptığı do tane rette Yugoslavya ile Macnristnıı l ccktir. muvaffak olmuşlardır. 
ziyaret, en büyük samimiyet i- arasında bir ademi tccavUz VE' 

1 

"Ruzveltin projesi, Amerikanın 
çinde geçen derin fikir teatisine \"e- dostluk munhcdesl imzulanncali: ler için bir İtalyan gnıpu tara-

1

. cenubu §arki istikametinde taarruz. 

sile teşkil eylemi~tir. lki de\let a· Ye iki memleket nrnsıncla tica. fındnn yarım milyar liretlik \ da bulunmak fikrinde olduğunu gös 

damı' ik.1• memleJ,·et polı"tı"ka·ının .,_ ret mUnascbetlerlnln inkişafı i. kredi açılması lınkkıııd" mesut l t I ı '" •• - - tcriyor. Japonyaya karşı tev-:ih e-
saslı unsurla:nndan birini tec:kil e- cin bir elrnnomtk konferans top bir nP.tkoyc varılaC'nğrnı tahmin j Aurıtp~ ile Amerika arasında ilk d"l . 1 h .. "dd . 

~ . . . ı mu; o an \"C er gun şı etı ar. 
den 25 mart 1937 İtalyan - Yugos in nacaktır. ctmenın de çok kolay hır ı;;ey telcıızyon tecriibclcri Londra tele- t hd"d T k d h t 1 .. 1 

1 

nn te ı , o yo a cyecan ev ıu 
lav paktının mükemmel işleyişini ve Yine bu ~azetcnln bildirdiği olduğıınu bildlrmctkedir. vizyon tesisatından )'afJı/mış ve çok etmektedir. 
mesut neticelerini bir kere daha ne göre, ltalya ve Yugoslavya - Glornalc d'1talia, nihayet Yu- iyi neticeler alınmıştır. Dıı tclcviz· ı 
memnuniyetle müsa. hede etmic:ler- nın yardım ve sempatlsl Jle, Ma gc,.lnvynıla halen yapılın:\ktn 1 c · t d ı · 1 p Amerikalılar, Vaşingtonun Japon-" · yon n şrıya ın a, çc zresı ı ı•rıt a-. . . . . 
dir. caristan ve Homnnya nrnsrndn olan görüşmeler neticesinde bir . . ya ıstikamctınde muazzam bir ezıcı 

Ayni zamanda, iki de\let adamı, uzlaşma yolunda yeni adımlar resmi tebliğ beklenimc>mesini ddatıl Admerıkb~):adnak!0111U:1
11.11

11kd'ka- merdane~; hnrckrtc getirmek tn -

k ıtaı ek 
·v 1 t 1 kt . a· . bl 1 j ın nr an ırı c Con ıı ı er ır. d ld w • kA d gere yayı ve ger ı. ugo~ av- a ı aca ır. bıl ırmektP, zıra rço t ıı:·o " : savvurun a o ugunu ın u.r c cmcz-

yayı alakadar eden muhtelif Avru- Giornal d'ltalia, pc-k yakında ve netkelc>rlc dolu olmakla be- 1 Icr. Amerika, otoriter devletlere, 
pa vaziyetlerini tetkik etmişler ve Il<'lgrada bir İtalyan ticaret O· raher hariciye nazırı Knnt Ci - ve Dal kan Anupasının Ilerlin - 'komintern aleyhindeki misaka da
Avrupanm bu kısmında, alakadar dası Ye bunu müteakip do Ro- yan onun seyahatinin rc>ı:ımi mn. Roma mihverinin arzus•ı vcç . 'hil mcmlckcllerc taarruz hususun
bütün memleketlerle anla~ma halin- mada bir Yugoslav ticaret odası hiyette olmadığım tasrih eyle -, hile bir istikrar Ye emni~·et un- da, dahili vukuat yüzilnden zayrr 
de ve :ıyni zamanda Yugoslavyamn kurulacağım haber nrmekto mcktedlr. surları olacağını lrnydeylemek- dJı<müş olan, Rovyet :r.usyaıun yeri. 
kom}USU me.'llleketlerde vukun ge- ve Yugoslnvyaya askeri sipariş. "Messagcro,, gazetesi, Tuna tcclir. ne kaim olmuştur. 

11'~ 
PLA l\f_, A dı 

Ses vermek arıuı;tJ~ 
kıymetli okuyu~,~ ~ 
ğı dünyaca taI1ılrı-;;d 
fa çalmakla b0ztl1 

P1öl.Yo~ 
Plaklarının ~~~;t 

Almanyad::ı ycnı 1 

lan ~j' 
SES ALMA l\1·~·1 
Pek yakında şehr• cıı' 
ğini kıymetli okll)'tl!İ 
lunur. Kabul gürıle ~e 
şembeden maad:ı ~ 
14 ten 17 ye )\adaf~tı' 
tanhamam cgıll 
10-lG No. da ·~:' 
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Almanyanı hazırı 
v 

Amerikan hariclyecilerlne göre 

Garp demokrasi-
1 WE: 

lerine karşı 
yapılıyor 

• lstanbulla Ankara arac:mda ya
pılmakta olan üçüncü devre telefon 
hattı in~atına devam olunmakta
dır. Bu bittikten sonra Izmir, lı}
dın, !\fyon hatlarına ba~lanacaktır. 

Ukrayna ve şarka doğru gen işleme 
siyaseti şimdilik tehir edilmiş 

• Şehrimize gelerek Ankaraya 
gitmiş olan Beynelmilel avcılar ce
mı} eti reisi Dükrok tekrar Istan
bula dönmüştür. BU6ünlerde tanın
mış a' cılamnızla beraber ava gıka-Vaşington, 22 (A.A.) - Al- konun zaferi asrı hazır tarihinde 

manyadan alınan haberler siyas: ilk defa olarak iki wtatiter devle
Amerikan mahfellerini Avrupada tin atlantik denizinde yerleşmesini 
vaziyetin bir buhrana doğru sü- mümkün kılacaktır. Bu kanaat 
rüklcndiğini düşi.:nmeğe scvkct- birçok yüksek memurlar tarafın

mcktedir. dan izhar edilmekt edir. Bu ise ln-

, caktır. 

• Konservatuvarın mektepler için 
tertip ettiği konserlerin ilki önümüz; 
deki cumartesi günü saat l 7,30 
Fransız tiyatrosund::ı verilecektir. 

Fakat yeni Alman tazyikinin 
icra edildiği noktalar iıurinde ka
naatlar muhteliftir. Birçok kim
seler Alman zımamdarlarının 

şimdiki halde "Şarka doğru geniş
leme,, siyasetini bir tarafa bırak
tıkları ve müşahede edilen yeni 
tezahürlerin doğrudan doğruya 

garp demokrasilerine müteveccih 
olduğu kanatindedirler. 

Burada söylendiğine göre Fran 

giltcrenin silahlanma proğrammm 
vüsat ve tatbikini izah etmeğe 

kafidir. 
Amerikanın harici siyasetini 

idare edenler, efkarı umumiycnin 
vaziyeti her gün daha iyi anladı

ğından emindirler. Sulh taraftarı 

olan muhaliflerin Ruzveltin taleb 
ettiği silah tahsisatının kabul edil
mesine mani olacak kadar kuvvet
li oldukları görünmektedir. 

• Ef ganistanın maarif müsteşarlr 
ğma tayin edilen maarif müfettişle .. 
rimizden İsmail Hikmet bugün şch .. 

Jl.J.ısır kralı Famk ile kraliçe Fe- rimizden Efganistana·harcket ede4 
ridenitı evle1.dikleri bugünlerde tem 

1 
cektir. 

bir sene olmuştur. Kraliçe resimde • Şirketihayriyenin Küçüksuda 
Kahire operasında göriUüyor. }aptıracağı plajın projesi hazırlan

mı~ ve tetkik edilmek üzere belediye 

B aşvekıl Anl<arada imar dairesine verilmiştir. 
• 1 • Evvelce Uzunkbpni} e bağlı bu-

~ Baş tarafı 1 ncıde 1 E 1 1 A ak .. 
b

.. ..k 
1 

• • T f"k R.. .. A unan ·nez, psa a ve ç ·oy gum-

M I 
• • • 1 A uyu e çımız ev ı uştu - rük. .d el . Ed" b wl 
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1 
d" R .• LA r· ı ar en ırneyc ag anmı~tır. 

ras, a ı ve e e ıyc cısı ut ı 1 
K.rdar, Emniyet Müdürü Sadri • Yapılan bir statistiğe gure it-

Pariıı, 23 - İtalya, Fransadan a
rnzi taleblerindc bulununcaya ka_ 
dar, İspanyada cereyan eden dahili 
harbde Franko tnrafmı tutan sağ 
cenah gazeteleri bile şimdi Barselo
nantn sukutunun Fransa için ne 
büyük bir tehlike olduğunu yazma
ğa bnşlamışlardır. 

Journal gazetesinin 'Roma muha
biri Robert Guyon, ltnlyan gazctc
lerinın Franr;aya ka~ı olan yazıla
rırr. şu tarzda izah eylemektedir: 

''ltalynn gazctelerihde görUlen 
hücumların s ·, bi ~ok basittir: ltal-

s:ırih bir surctct meydana çıkmış 

bulunuyor. Musolini, üç dört hnfta 
içinde, Barst'lonanın dü§t'ccği ve 
l{atalonyanın zaptcdilcccği ümidin_ 

dedir. O zaman, btitUn Pirene bu-
dudu eline geçince, ve Ealeares a
daları da elinde bulununca, şüphe 
yoktur ki, Musoliru taleplerini ileri 
sürrceklir. Bu vaziyette ve bu şe
raitte bUla cumhuriyetçi bpanya 
lehiM alınması elzem bulunan ted
birll'ri almnktnn i~tinkfıf edenlere, 
tarih, ha)-retk bakacaktır.,. 

Frankoculara göre Fransa 
hudu :lu açmış 

Burgos. 22 (A.A.) - llükfunet 
m3.hfillerinde tamam•le emniyet e
dilir m~nbalardan alınan haberlere 
atfen söylendiğine göre, Pirene hu
dudundaki Fran::ıız hudut karakol· 

lonaya gitmek üzere" gönderilen bü- Aka, şehrimi~de bulunan meb'us- 1 f~i~·e. lstanbulda 1931 denberi 30:l 
tün harp malzemesinin serbest geç- lar ve wdaha bir çok zevat tarafın- ı kışı}.~ su ~a*:ınından: ~~ kişi~ i bi
mesine müsaade etmek için Fransız dan ugurlanmıştır . na çokmesınden, 1()8 kışıyı de kuyu· 
dahiliye nezaretinden emir almıştır. Ce151 Bayar, dün Perapalasta dan kurtarmışt!f. 

Vali Kırdan kabul ederek bir 1 • 
Geçen gece, Le Perthusdan 20 .. dd t .. .. .. t 16 d r 1 Dolmabahçe hadı"e ... inin tnhki· 
Fransız tankının ve Cerbereden de, ~u c goru~n;uş. saa a va 

1 
katma ait e\ rak DC".·?ct ~ura 1 c"a-

Buğdavdan maada harp malzemec:i ıle beraber vılayet makamına gel- 1 d . . d · 
" , c ı . . \a ar a•re ın en rapowtu·c \ rıl-

dolu bir çok vagonun gcı-tiği kayde· mış ve oradan Sultanahmede gı- . ·t· R l··•. . , . • :. d k · l" .. k 1 1 ınış ır. aportor \L-..tekı t t , . en 
dilmi tir ere yenı p ana gore uru aca : 1 • • • , 

ş · 
1 

h'"kA d • 1 • . 1 • sonra da\a ar daıresıı.c.e mu .... : re *** o an u umet aıre crının yer en- d"I ek . 
b. l'k k"k . . le ı ec tır. 

Paric:, 22 (A.A.) _ üç günden· ni ır ı t~ tet ı etmıştır. • . 
beri enternasyonal vaziyet hakkın- Başvekıl Topkapı sarayını ve Edımede c::eyrahlar için yapıl-
1a başYekil ile herhangi bir görüş- Sarayburnunu gez.dikten sonra, masına karar \erılen bU\ u'~ oLl"n 
mede bulunmamns olan hariciye Vali ile beraber tetkiklerine de· inşasına yakında bac:lanacaıı; ,e hi· 
nazın Bone, bu akşam başvekil Da- vam etmek üzere Beşiktaşa geçe- na bu sene sonuna kadar b tecektir. 
ladyeyi ziyaret ederek kendisile üç rek otel yapdamsı düşünülen Çı-1 • Sıhhat vekfıletinin Eaımede ) ap 
çeyrek saat görüşmüş ve başyekile rağan sarayını, ve stadyom yapı- tıracağı do~um evinın ina atımı o
'iOn hacliseleri, ezcümle Frankistle- lacak yerleri tetkik etmiştir. ı ntimüzdcki baharda ba.lanacattır. 
rin Barselona üzerine yürüyüşleri- Rüştü Aras 
,i anlatmıştır. Londra elçiliğimize tayin edilen DIŞARDA: 

Musolini Fransa ile alay Tevfik Rüştü Aras dün şehrimize 1 
ediyor gelmiş ve Pcrapalas otelinde baş-1 • 1tal~a kralının küçü~ kızı pren 

Roma, 22 (A.A.) - "Buğday vekil tarafından kabul edilmiştir. ses :O.lananın prens Lowc; de Bour
mücadelesi,, alanında mm•affakiyet- Rüştü Aras, bir iki gün daha bon - Parnıe ile C\lenmesi munase
li neticeler alanlara mükafat tevzii şehrimizde kalacak, sonra yeni betile dün Romada kral c::arayında 
merasimi esnasında Argentina ti- vazifesine başlamak üzere Lond- büyük bir k::ıbul re mi tertip edil-

d k · miş ve bu törende, Bulg:ır kralı, 
yatrosunda bir nutuk söyliyen Mu· raya hareket c ece tır. 

Muc;olini ve daha birçok yüksek 
solini, sözlerine şöyle başlamı~tır: 
"- EylCıl ayı içinde söylediğim 

bir nutukta, "ltalyanm düşmanları, 
bir tehlike teşkil edemiyecek derece
de apdaldır,, demiştim. Bu sözüm 
ile, faşizmin profesyonel muhalif
lerini kastedh ordwn. Bugun, bu 
wzümü, bir kere daha teyit eyli)·o-

Fırıncılar ekmeğin 
ucuziamasını 

zevat hazır bulunmuştur. 

• Dün Estonyamn merkezi Tal
linde bir Polonya • Estonya ticaret 
itilafı parafe edilmi.Jir. Bu itilaf 

l"steını·yoı·iar mucibi~ce :oıonya demir ve sana;i 
mamulatı ıhracatım arttıra"'aktır. 

~ Baştarafı 1 ıncidc j • . .. 
k t kt b 

,.
1
• kI ltalyada re~nı gazete, dahılıyc 

rum.,, cı ar ına • an a~a yapaca arı . . . 
Musolini. bilahare İtalyan gaze- b. ı t nezaretıne, "Polıt•k ara~tırm:ılar 

ır §:!Y yo { ur. j sen isi,, için 22 milyon litrelik tah-
telcrine cevaben yabancı memleket· Halbuki belediyede toplanan ~o- sisat verildiği hal-..kında bir karama-
lcr gazetelerindeki neşriyatı mevzu-

nomi istişare heyeti ekmeği ilk ham meyi neşretmiştir. 
ubahs etmiş ve bu neşriyat ile alay 

1 d k d 
. . k" lede otuz para daha ucuzlatmak i- • 1 ).' h w E . 

· ere emıştır ·ı: . cdb. 1 ak d , . marn a \'anın o u :.mır 
"- Egwer '-'abancı m"mleketlerde çın t ır er aram ·ta ır. l:.kmeğın Se r··ı· l' K "ı · d t 1 .; '- · r ·· · · b · 1 b Y U IS am, a lire en ay\ are 1 C 

ra::ı"zm ale,_.htarlamnın ltal;•an mil- ıma ırc ucretını ır çuva un aşm:.ı ).~ ı. ı t t . t. E. . .. ~ " 193 k t J?- k . d" k I emene ıııarel<e e mış ır. ·mır, uç 
'eti ve benim hakkımc!a yazdıkları- t db:~rub şnlan .. :>b urudşa ınl ırekmte gün c:onra yenid_n tan are ıle Sana-

. . · .. 1 d" · e ırı u arın aşın a gem · e- . nın hep~ını 8Ze okusam, gu er ınız . . . . . ı adan Londra) a harekete) lı) eccktır. 
ve öyle gülerdiniz ki, alp dağlan- ı dır. Bu suretle bınncı nevı ekme- ı . . . . . . 

w ··b·· t ft k" hük" ··met 1 ğin 8 75 kuruc:a inmesi kabil ol:ı· • Amenkan rad,·o artıc:,tlerının ıkı 
na ragmen o ur ara a ı u • " · . . · . 

k 1 
• d , · b" ı b··1·· caktır Simdi hrına:ların telaş ve bın azahk IlohHd c:ubA ı, grc\ le· 

lan - Le Perthus. Port Yendre3 ve ner ez erın c.'1 ına arın u un · ı. • k 1 iddialarının zarar ettiklerinden de- hınde ·arar a.mı t•r. 

ruzları olmuştur. 

Cerbere - Fransa dahilinden Barsc- cam!an kırılırdı!.,, ı ================================- ğil narhın tekrar düşürülmesini -------------
sal eden ve dağıtan müesseseler, önlemek ka~ı il~ olduğu an!a~ıl· Fakat bunu duyan fırıncılar hc-

Neticede cumhuriyetçiler Si::rr::ı Barselonada fevkalade maktadır. men belediye ikti~t mudürluğı..!'e hastahaneler ve eczahaneler, gaze 

tclcr, lokantalar ve hükumet dııi-
1:y ba~ı~da ekonomik i ti~re~ he-1 başvurmu lar ve bu narhla çah<ma

yetı yaptıgı hesaplar netıcesındC' !arına imkan olmadığım fırınları 
releri, bu kararname ahkamı ha- lstanbulda ekmek fiyatlannm 9,75 derhal kap::ıtacakla:nnı bildirmi !er 
ricindc kalmaktadır. kuruş değil 9 kuruş olması lazımgt::l d r. Beledıye bunun üzerirıe tesbit 

Montoan istihkamlarına çekilerek vaziyi!t 
mukavemete devam etmi~lerdir. Bıırsclona, 22 (A.A.) - Bugün 

\"illamcva ve Geltru mmtaka!';m- neşredilen bir kararnameye göre, 
ia Frankistler -itgcsc kad::ır sol-..ul- ! yarın sabahtan itibaren Barselo;1a 
mağa muvaffak olmuşalrsa da bura 1

1 
da b;it.in end:.istri ve ticaret tatil 

jan tardedilmişler ve cumhuriyetçi- edilecektir. 
'er aka~ma doğru Rio Ordalin sol 
ahiline yerl~mişlerdir. 

55 yaş na kadar bütün crkcklzr 
ve gönüllü olarak yazılacak bü-

"Littorio,, icminde!d ltalyan fır- tün kadınlar, kendilerine göstcrL 
ka,ı, Garraf dağında GOO tankm hi- lccek işleri yapmak üzere askeri 
maye ·İle iıç kere taarruza geçmi~tir. makıımat emrine verilecektir. 

Taarruzlar güniın en şiddetli taar- 1 Harp endüstrisi, yiyecek istih· 

diğine karar \'ermiş ve bu karam olunan 30 paralık tenzilattan \az
Hükılmct, Madriddc olduğu gi- beledhe riyaset makamına arzetmiş geı;mi~. gazetelere \erilen i:an'ar 

bi şehre hakim olan tepeler üze- ti. l\Iak~ bu h~sapları yerinde g~· ı neşirden evvel geri alınmış, :enzilfıt 
rinde müdafaa tertibatını takviye rerek tasvıp etmı~ ve bu suretle bı· miktarı on paraya indıı ilmiş \ e 

t kt d
. M""d f "ba rinci neYi ekmek narhı dokuz kuruş 1 tetkiklere devam oluruna.::ıma karar 

c mc c ır. u a aa tertı tı ve . . . • k ek t 
. . . olarak tesbıt edılmış, hatta e m · 1 verilmiştir. Bu tetkih1er bitmek ü-

::;ıperlcrın ınşası varuşlarda ve ez-, r· ti d k ı . d" . d" { 1 • a·kl k .. , ıya arının o uz rnru~ ın ırıldi- 1 zere ır ,.e ın:ıcı arın ı:>te ı erı ~e -
cumle Sans da ve Hostafrançsda ğini bildiren ilanlar gazetelere bile lin bir netice vermiyeceği umulm:ık-
faaliyctle devam etmektedir. 1 verilmişti. tadır. 



Ma!Ml k.emeeçlle ~ehin 
- Duyduklıı.nnızı değil, gördük - Karnını doyurduktan sonra lo -

lerlntı;i söyliyeceksiniz. Dedikodu kan ta sahibini çağırdı: 
lazmı değil... - Ben falanım. Cüzdanımı evde 

Şahid cevab verdi: 
- Peki efendim. 
- Adınız ne? 
-Ali. 
- Nerede doğdunuz? 
- Söyliyemem. 

unutmuşum. Fakat yarın ... 
Patron müşterinin sözünü kesti: 
- Zarar yok efendim. Şu duvar

daki ta~vime isminizle adresinizi ya
zınız. Yarın gelip borcunuzu öder
siniz. 

- Neden? 
- Çünkü 

- Nasil olur? Gelip geçen size 
nerede doğduğumu borçlu olduğumu okur o zaman ... 

görmedim. 
duydum. 

Sadece başkalarından - Okuyamaz, çünkil yazının Us. 

- Ba.ban kaç ya,mda. ~ 
- Otuz dört. 
- Peki, bundan sonra hesab me-

selelerini onun yaşma göre verece· 
ğim. 

FedakArD ı k 
Evine yorgun gelmişti. İşlerinin 

ağırlığıl'ldan şikayet ediyordu. Ka • 
rısı: 

- Aile hayatı mütekabil feda. • 
Urlıktrr. Dedi. Ben de meselA. her 
gün yemek pişiriyorum. 

Adam. içini çekti: 
- Gene fedakarlık bende. O pi. 

eirdiğin yemekleri yiyorum.. 

tüne paltonuzu asrp bırakırsınız. 

<eesaıret 
- Şu adamı gördün mü? Fevka

lade cesurdur. 
- Ne kahramanlık yaptı? 
- Geçenlerde canbazhanede as -

lanlar kafeslerinden kaçmışlardı. 
- Aslanları bu genç mi yakala. 

dı? 

- Hayır. Herkes oraya buraya 
koşuşup saklanacak yer ararlarken 
o aslanların boş kafesine girdi, ve 
kapısını kapadı. 

- Biz ikiz kardeşiz efendim. Fa
kat kardeşim altı aydır bir pastacı 
dükkanında ~alışıyor. 

Anasnnıliil ko~o 
Kadın, lıHzmı: methediyordu: 
- Şimdi daha küçük sayıltr, hele 

Noel baba - Mr. Smit benden a ma tuhaf bir ltediye istedi! 

- İngiliz karikatürU -

biraz büyüsün annesi gibi olacak. - Şu a.bdallarm yaptığı ı,e bak, Yapurun rnntu&töderlnl nereye tak 

Dinliyenlerden biri boş bulunup mı~IarI 
kocaman bir gaf yaptı: 

- Ne yazık! 

if e fi e'ffc n (Q'J a 
- Allo, sen misin karıcığım. Bu 

gece çok işim var. Gece yarısından 
önce eve gclcmiyeceğim. Haberin 
olsun. 

Eşsiz 
Antikacı dükkanının önünden ge

çerken vitrinde güzel bir şamdan 

gördü.. Antika meraklısı olduğu i
çin girerek almağa talih oldu: 

- Kaça veriyorsunuz? 
Dükkan sahibi bu suale cevab 

, 

- Peki şekerim. Haber verdiğin vermeden malını methetti: 
- Çok nazik odam; kulübede 

h asta olduğunu bildiği için ayak. 

lannu:ı ucuna basarak yÜrüyor. 
-Fransız karikatürii -

için teşekkür edcl'im. - Fevkalade değil mi efendim.? 
- Pardon bayan. Yanlış numa • Şu işçiliğe bakınız. 

raya telefon ettiğimi şimdi anladım. 
Karım bu tarzda cevab vermezdi. 

- Z:ıu1b adam çok miyoptur. Dün gece sa.rhoşlukla boraya. gel. 
mi~. Etrafını ı;öremedJği için şimdl kentlisini hali bir adada. kazaya. uğ. 
ramı' sanıyor. 

Japonyada park bekçisi - Hey! Burada Öpüşmek yasaktır. 

Levhaya baksairuza., Okumak bil-miyor musunuz? • 
• - İtalyan karikatürü -

- Ne yazık ki eşi yok. 
- Evet yazık. Eğer eşi olsaydı o 

zamnn eşsiz olurdu . 

. D6ş a~ırosu 
Genç görünmek meraklısı yaşlı 

kadın: 

- Yirmi yaş dişim ağrıyor. Dedi. 
KADINLAR HAPİSHANESİNDE 

- ll<'lc şuna bak, benim elbise· 
Yanındakilerden bfri, arkadaşma ınin modellnl taklld etmiş. 

fısıldadı: 

- Bu da bir tesellidir! 

~{bneş 
- Güneş mi faydalıdır, ay mr? 
-Ay. 
- Nedrn? 
- Güneş bize gündüzün her ta-

raf aydınlıkken ışık veriyor. Halbu
ki ay geceleri ışık verdiğine göre 
tabii daha faydalı. 

(O)e O n 
İki polis sahilde telaşla denize 

bakarak koşuşuyorlardı. Meraklı bi
ri yaklaştı: 

- Denizde ne arıyorsunuz? 
- Boğulmuş birini. 
- Ne işe yarıyacak '? 

Yeni gelen hizmetçi kıza bayan 

- Fransız karikatilrü -

llteyH•st taraftarı koca - Azi
ı.Jm, in~an lu~ın e\'ll'nmcmeli! 

- Neden'? 
- Irnl'k içinde toplu göriinüror-

sordu: l:ır, sonr:ı. hilrl<ün içinden bir iske-
- En son çalıştığınız yerden ni- let çıkıyor! 

çin çıktınız? 
.- Meslek sırrıdır bayan, mazur 

1örün, söyliyemcm. 

- Size hemen ~im<li beş bin lira 
'{azandıra bilirim. 

- Nasıl? 
- Kızınız evlenirken kendisine 

Ilir iş için iki gün kalmak üzere 
Bursaya gidiyordu: 

- Karrcığrm, dedi, eğer pazarte
si günü dönemezsem sana bir tel -
graf çekerim. 

Karısı güldll: 
on bin lira verecektiniz değil mi? - Zahmet etme. Çekmek üzere 
Ben krzınm beş bin lirayla kabul c- hazırladığın telgrafı cebinde bulup 
derim. okudum, 
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Korselerde fantezi 
Büyük harbden sonra kadın kıya

f etlerinin erkek kıyafetlerine ben-ı 
zemeğe çalıştığı ilk günlerde, atr. 
lan korselerin arkasından, artık e
teklikten ayrı olarak korse kulla
nıhmyacağını söyliyenler oldu. Bu 
söz, arasıra tekrarlandı. Fakat bli-ı 
tlin moda ~minleri gibi bu söz de 
bi: gün kıymetini kaybetti. Bugün 
artrk tek bir parçadan ibaret olan 
roblar hemen hemen moda eahasm
dan çekilmiş gibidir. Bugün de eski-ı 
si gibi korse giyiliyor. Fakat korse 
ismi unutuldu. Bugün korseler; 
b10.z, gömlek, kazak, halt! yelek 
gibi muhtelif isimler almxştn-. 

Korsenin bu suretle tlirlU türlil 
şekiller alışı, çeşit: çeşit kumaşlar. 

dan korsa yapılmasına sebeb olmuş .. 
tur. Şimdi en Adi ketenlerden ve 
pamuklu kumaşlardan tutunuz da 
en a.ğır şark ipeklilerine varıncaya 
kadar her kumaştan korsaj aypılx
yor. Adi kumaşlardan yapılan blfız
lar orta lıalli sınıfın ihtiyacını kar
şılıyor; dimdik bir vticut yaratan a
ğır ve sert ipekli kumaşlardan ya. 
p~ tamamiyle eski sistem kor -
sajlar da daha zengin bir sınıfın 

zevklerini tatmine yarıyor. 

!anlı Iiorsa]lar aa vara: 
sajla.nn yaka. kJSDll. a de 
kadar çıkıyor. !çJerıJl:J!' 
korsajlar da va.rdlI'• ~ 
yet yumu~ak ve de' .. 

11 
Yakadan eteğe kadar 

0
•1 f$SJ le kapalı olan bu ko . 

çilecek düğmeler de.Jıl 
dir. 

Korsaj yerine ıcıi!lı:ı!I~ 
Ier ekseriya. satendeı:ıdit'ı 
lekler, boyuna takılı:ıil. 
yüzünden kadını erkeGe 
yor. Onun için bu xxıodS 

!nee yUnlülerden, yumşak ipekli
lerden yapılan korsajlar bilhassa 
sülün gibi genç kızların endamını 

gözlerde canlandırıyor. Bugün ge
niş ve şişkin kadın göğüsleri moda 

tutmamıştrr. 
olduğuna göre göğsü dışarı doğru 

. 'il 
taşıran sıkı korseler her tarafta !ç blUzlann ekserı) ~ 

··Jllıe 
çok beğenilmektedir. olmasına mukabil go dil! 

Blfız, gömlek ve saire gibi isil'l1 • umumiyetle uzun kollU 
lcrle hakiki bir kol'Ce vazifesini gö- ı ğızları ya düz, yahut d~ 
ren elbiselerden başka iç çamaşırı Moda kataloglarında g~ 
arasında giyilen korsajlar da mo • lek modellerinden ekse 
daya hakiuı olmaya başlamıştır. Bu ludur. Bu gömleklere lt' 
korsajlar kırmalar ve dantelalarla tronlar ekseriyetle pa.Ş 
süslüdür. Pilili, dikişti, bilzgülU, vo- · dirler. 

Gece tuvaletlerinde çok renkli işle 

. Bu son bahardan beri renkli renkr 1 hende~e şekillerinde~ ~~) 
ışlemeler çok modadır. Bu moda o edebilirsiniz. Dört k0 i dıJ' 
kadar salgın bir halde yapılmışUır biçiminde yuYarlaklaJı Ü 
ki kış sporları yapılan yerlerde da- !asa bütün muazzan1

• j ııııt 
hi işlemelerle süslenmiş spor elbise- sahibi bir kadın içi~ 1~n 
!eri görülmüştür. Hatta 1sviçrede Ye olur .. t sterreniz gözi.iJl ll' 
Prene üzerindeki meşhur Şoınonik çeviri.-, çiçekler ye )·cll > 

d:::ğlarmda kayak yapan kadınların ilham alabilirsiniz. rt' 
·cıe :.ayak ceketleri dahi işlemclidi ı . ! ,,tcr5cniz bu rnotı !Jiı1 

'Spor sahalarından şclıirlere inecc1~ yahut sırmadan tcJle~~e di.ı!· 
>lursanız bu r.ıo~anm şehirlerde d:.ı- ayırmak dahi mümkı.111 

· ·· ıer ıı1 
'ıi çok yayılmış c:..:uğunu görecek- Yalnız i~kme su" ~ 
siniz. Çalrşan kadrrı:n iş tayyörü- ye bütün bir ceketi de ~ıı ~ 
nün yakalan, eski zaman köylüle- şa işlemelerle d0Jdur2~~ ~il' 
rinin işlemeli elbiselerinden ilham yııuz. Bunlar an:::ak :~zcl !!" 
alan renkli işlemelerle süslüdür. Bu kaldıkla·ıı müddetçe ~~1 ;~ 

ılemeler t..,yyörlerden bluzlarn, !er. Hesmimiz btı çc~ı 1 eO' 
• )!ıl 

'lluzlardan da roplara geçti. Bugün 
1 
mahiyeti \'e.en ço!~ 1~ ' bit 

:.-n mutena balolarda giyilen gecelik lcri saha hakkında ~ııe ııile 
•{tır tu,·aletleriri dahi renkli isleme- rc'·i!::-cektir. Du rcsırıı: ..,1 , ·ı ,. ı 

'erle süslenmiş olduğu görülüyor. tılarında. hatta 11usU"' ~i)' 
Eğer bir parçacık sabırlı iseniz bütün toplantılarda ıı.ızl! 

bu çeşit süı.leri siz de yapabilirsiniz. beyaz satenden bir btl· ~,ı~ 
Bunun için bir parça floş almak Ye yor. Perle iple örüirrı ııf.I 
muhtelif renkteki motillcri "atkı iğ- süslenmiş, salkımla .1n ı-ıiıı 
ıe., denilen i~Ieme tarzında yapmak m::ılı kla itan ile çizgı ;e 
ıazımdır. Bu motifleri çizmek için işlenmiştir. 



, 
natknrlarmdan istifade edildi. Öl _ 
dürülen kadın rolünü oymyan ııa -
natkfır o gece Pep Namaranm giy
diği elbiseleri giymiıs ve kadına çok 
benziyen bir makiyaj yapmıştı. 
Sahne \ıwI müstesna olmak üzere 
hiç kimse bu filmin niçin çevrildi
ğini bilmiyor, bu aleltide cinayeti de 
istismar etmek istiycn bir Holivut 
kaprisi olıırak knbul ediyordu. 

Alınan bu film Şikngo slnemala
ı-ınd:ı gösterildi. Sinema salonları 

bu filmi ilfuı ederlerken, filmin son 
cinayetten ilham alan bir sinema 
şirketinin Şikagonun bayağı gece 
cğleneelerinl halka göstermek için 
Yapıldığını llll.n ettiler. Film ilk ola
rak Şikagonun dört sinemasında 

gösterildi. Bu sinemada mU§tcriler 
arasında sivil giyinmiş birçok po. 
lisler de vnrdı. Bunlar salonda film 
gllstcrillrken müşterilerden birisi
nin açık to.rzda sinirlenip slnirlen
nıiycceğini tetkik edeceklerdi. 

Bu dört sinemanın dördUncU fil. 
ınin katil sahnesi gösterilirken bir
çok sesler işitildi: "Bu Conidfr,.. Ya
hut "bu Tom,. dur gibi. Böyle bağı. 
ranlar birisi kadın olmak üzere dört 

sinemada ayn ayn dört kişiydi. Bu 
ndanılnr yakalandı ve sinemadan çr. 
karılarak en yakın polis merkezine 
götUrUldU. Fakat bunların hiçbiri.si 
Polisi alakalandıracak amlumat ve
renıdiler. Kadın "bıçağı \'Uran ada
nını hareketleri bana Nevyorktaki 
kocamı hatırlattı dedL ,, 

Polis ertesi günü ayni filmi baş
ka dört sinemada gösterdi. Bu si
nemalardan biri.sinde katil sahnesi 
gösterilirken bir kadın korkudan 
titriyen bir sesle: 

- İtiraf et Kemp, diye haykırdı, 
sen katili biliyorsun. 

Bu suretle bağıran kadmm ya -
nındaki adam derhal tevkif edildi. 
Genç kadın bir polis refakatinde e. 
Vine gönderildi. Fakat kadın uyur 
UYUrnaz pencereden atılan Uç kur -
§Unla 6ldUrUldU. Katili bulmağa im
Mn olmadı. Kemp de birkaç gUn 
mevkuf kaldıktan sonra serbest bı
rakıldı. 

't 

muharriri,' bu yazısiyle sıze Bakırköy akıl hastahanesini gezdiriyor 
------~ 

Ben ''Allah,,ın oğlu
yum diyen zırdeli! 
Gökten keskin bir kılıç alacak ve Mazhar asmanı doğrayıp 

~stalara şiş kebabı ziyafeti çekecekm~ 
Hastanenin yumurta kafalı Süleymanı müt
hiş çapkındır, güzel kadınlara bayılır - Ka
dınlar paviyonunun dişi Neronu, daima yan 
çıplak vücuduna omuzlarından aşağıya doğ
ru bir beyaz örtü atarak dolaşır ve "Romalı
lar, kendinize dikkat ediniz!,, diye haykırır
Bir yarım akıllı "param olsa Mazhar Osmam 
Avrupa ya yollar, okutur, paşa olmasını temin 

d . ' d. e erım.,, ıyor. 
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rin siyaseti, ingilizin çenesi, Ame- bama ilanı harp edip go1c ile yeri 
rikanın tasası, meni alakadar et. I birleştireceğim.!,, 
mez, sana direm .. Men gümüş alır, Yumurta kafalı Süleyman 
altın yaparım, pırlanta, inci, züm- Çocuklar paviyonunda bir aci- .. ı • 

rüt satarım, sana direm .. Beni böy bei hilkat yaşamakta.dır. Adı Sil-
le çul ile görüp fakir sanma, içeri- leymandır. Vücudu oldukça mun- Akıl lzaslanesinin me§lmr güm'üı 
ye girince pırlanta elbiseler giyer, tazam bir insan teşekkülatı göster- hanımı ... isterseniz siz de ~ık ola-

Bakırköyden Akıl hastahanesine yakuttan yüzük takanın sana di. mesine rağmen kafası ancak bir bilirsiniz? ... 
giden asfalt yol 1ncirliden dönüp, rem.. ayva cesametinde ve sipsivridir. ı 
aşağı inmeğe başlayınca, bir çok Tüccar Ali, daha bir çok (Sana Süleyman, hastahanenin sayılı de kahvecilik yapardım .. Eroin • 
parçalardan müteşekkil hastaha- direm) ler sıralayarak ve hırsı çapkınlarındandır. Her kadından den yatıyorum. lki kere de malı.. 
nenin geni§ bir arazi üzerinde ya-ı gittikçe artarak, ağzından makine- hoşlanır. Bilhassa boyalı olanlara küm oldum. Maamafih Allah rau 
yıldığını görürsünüz. li tüfek ateşi gibi tükrUk saçarak bayılır. Müteaddit sevgilileri var. olsun burada tedavi oluyoruz. 1n-

Biraz daha yaklaşınca sağ ta- anlattıkça gözlerinin manası vah- dır. Bakırköylü küçük bir kızı ni- şallah ıslahı hal ederiz.. Ben esa
raftaki tarlalarda, bağlarda yarı şileşmeğe, hareketlerinde fazla şanlısı zanneder ve her hafta ye- sen bu işin kullanıcısı değil, satı. 
çıplak insanların, beyaz gömlek- asabiyet görülmeğe haşladı. Bu va. lunu bekkler. cısıyım .. Toptancı, eroinin gramı
li hastabakıcılann nezareti altın- ziyeti takdir eden bir hastabakıcı, Süleyman şundan bundan cıgara nı bize 70 kuruşa verir. Biz de 
da toprakla çalıştıkları görülür. meşhur tüccarı koğuşuna götüre- par.ısı istediği halde nişanlısına 200 kuruşa satanz. Un veya ni
Artrk hastahane hudutlarına gel- rek gömleğini giydirdi. kaışı hovarda davranmakta ve şasta, hatta tebeşir tozu ile karış. 
diniz demektir. Ziyaret günleri hastahanenin ön elindeki üç beş kuruşu, küçük kı. tırırsak o zaman 150 kuruşa ka-

Hastahanenin ön tarafındaki tarafında daha bir çok hastalar zın avucuna sıkıştırarak: dar da verebitiriz. Karlı bir iş ağa-
doktorlar paviy.cnu ve polikJinik görebilirsiniz. Fakat bunlar şaya- - Haydi yemiş al, ye de gUzel bey. Eh insan bu, bir kere de ara
kısmı ile ziyaretçilere mahsus bah nı dikkat bir hususiyet göstermez. ol! demektedir. da tecrübe ediyorduk, cldu işte .• 
ce. herkese açıktır • ler •. Gelin sizinle biraz da, içeride * • • ı:.-~ Hınzır zevkli t~ydir de - Bur-

Burada-tcbllkeli deliler bulun - dolaşalım: o· . N 
l:rastahanenı"n cephesı"nde bu··. ışı eron nuna çekip dalğ~a <!aldın mı, düh 

maz. Maamafih ,.o'k enteresan has- ~ H h d kad 1 "t d"rt ~ asta ane e ın ara aı o yayı gözün görr:•:z .. Dertsu ya-
talara tesadüf etmek kabildir. yük bir tel kapı vardır. Buradan p:-vı·yon vardır. Kadın hastalardan b. k - tarsın. ır ere {.1 alıştın oır, artık 

Buraya bir defa gelen kimse bi- içeriye girdiğiniz zaman çok ge- teşhir illetine uğrayıp vücutlarını bırakamazsın:. 
le muhakkak "Gümüş hanım,, na- niş bir baçeye geçmiş olursunuz.. açarak dolaşanlar daima koğuşla
miyle maruf deliyi tanır. Bu kadın Bu bahçenin dört tarafında hasta rır.da tutulmaktadır. 
zararsızdır. Herkesin arasında do- paviyonları mevcuttur. Bahçede Kadın hastalar arasında aşıklara 
laşır, yalnız biraz fazla geveze ve de bir çek deliler dolaşmaktadır. da rastlanır. Bunlardan biriyle ko-
ağzı bozuktur. ı Bunlar tehlikesiz olanlardır. Yani nuştum, edalı edalı: 

zırdeli değildirler. • H • · 
Onu evvelden tanırdım, yanına 1 Mümkün mertebe tehlikeden sa. - Ne yapayım senı.. anı senın 
kl l~ d" h kılıcın? Bak şu yolun ucundan 

ya aştım, se am ver ım, atır sor- kınarak bahrenin etrafındaki pa-
d K d ş ı 1 ld • hayvanların üzerinde mahmuzla. 
w um. . on~şmasın an ar ~ ı 0 u- viyonları dolaşalım: Bu bahçenin 
gu bellıydı. . . . . en şayanı dikkat ve en tehlikeli rını şakırdatarak nasıl geliyorlar .. . 

Y b b k ğ k d ı Bayılırım şu topçulara vesselam ... . 
a ancı ır er ·e ın en ısıy e paviyc11ları 10 uncu ve 12 inci pa-

meşgul ~!du00ğunu görünce, yıl.şık viyonlardır. Diye parmağiyle şaseyi işaret 
1 k ld • etti. Gayri ihtiyari dündüm ve şo-

yı ışı gu .u · . . . Onuncu paviyon adliye paviyo-
s 1i k ? sede bir tabur asker aradım .• Son· 

- .en nıre sın ı · nudur. Burada suç ic:lemiş deliler D d ~ ra kendi kendime güldüm. Y cksa 
e ı. .. .. tedavi görür. Hemen hepsi tehli-

E 1 G Yava<1 yavaş ben de mi kaçırmağa 
- rzurum uyum umuş 1 kelidir. Fakat bunların içlerinde de ıı 

hanı başlamıcı.tım. 
m.. en belalısı Bayram çavuştur • ıı 

Gözlerinde çapkın bir mana be- Kadınlar paviyonunda yüzlerce 
lirdi, başını iki yana sallayarak: hasta vardır. Fakat bunların en 

"Ben Allahın og· luyum!,, d" • N d - Ah köpek, sen de 'benim için enteresanı ışı eron ur. 
buralara düştün değil mi? Hepiniz Bu kadının hayalinde tarih can. 

Bayram t'avuş Akliye bastaha- 1 H .J • ,. plak geleceksiniz köpekler, hepiniz ge· ~ anıyor. emen ~aıma yarı ~ı 
nesinin rok eski malıdır. Hasta- d 1 d w a leceksiniz ama ben hiç birinizi al- ıı vücu una omuz arın an aşagıy 
hane daha Toptaşında iken Bay- d - b b" ·· t"' t bac:ına mıyacağım. . ogru ~yaz ır or u a ıp, ıı 
ram çavuc: bir sabah gardiyanın bi- d 1 ı d ı b" ta,. Bu sırada poliklinikte vizita ya- • a parça arın an yapı mış ır ıı 
rine: b. k pandiş doktoru Cemal Kamil Gö. takarak yüksekçe ır yere çı ı-

nenç (şu radyoda şarkılarını dinle- - Gece uyurken sen benim na. yor: 
diğimiz doktor) bizim Gümüş Ha- musuma tecavüz ettin .. Rüyamda - Ben Neronum, Romalılar 

1 · · ·1 1 tt"ğ" · · ·· ·· ·· d'" kendinize dikkat ediniz .• nım a ışı ı er e ı ımızı gorunce : gar um. • 
Diye bağnyor, sonra hayalleri 

başka bir istı1c:amet alarak: 
- Gümüş hanım, fidan gibi de. Demiş, ve kaptığı koca bir kala-

likanlıyı bulmuşsun gözün dünya- sı gardiyanın kafasına indirerek 
yı görmüyor. Nasıl o da memle- cansız yere sermişti .. 
ketten mi? diye takıldı.. Bayram çavuş fevkalade tehlike-

Bu söz üzerine Gümüş hanım ok lidir. Hemen her zaman bağlıdır. 

gibi yerinden fırlayarak sobanın Bu katilin delit:ği çok enteresan 
kocaman maşasını kaptı: tezahürat göstermektedir. Bayram 

- Glr içeri köpek; işine bak... çavuşun, kendisinin Allahın oğlu 
Gene mi kıskançlık! Nedir benim olduğunu iddia ettiği ve §Öyle ko. 
sizlerden çektiğim!. nuştuğu sık sık işidilir: 

Doğrusu ya Gümü~ hanım kıs. "- Ben Allahın oğluyum .. Bir 
kanılmıyacak kadın değil han.... gün bunu hepiniz anlayacaksınız ... 

Kendini Karun sanan hasta Babam gökten bana keskin bir kı-
Akıl hastahanesinin en zengin a- lıç yollayacak .• Bu kılıç ile neler 
damı, İranlı tüccar Mehmet Sa- yapmıyacağım ki!.. .Evvela Maz
dık Alidir. Karun kadar zengin. har Osmanı parça parça d..r.ğrayıp 
dir. Ama hakikatte zannetmeyin, hastalara şiş kebabı yaptıracağım. 
hayalde... Sonra beni buralara düşürenleri 

Ali, evvela beni tereddütle süz- temizleyeceğim .. Daha sonra da 
dil. Fakat bir cıgar:ı verince he- kılıcımı bir ucundan tutup dünya. 
men dost oluverdi ve kendisini an- yı koşarak dolaşacağım, ölen öle
latmağa başladı: cek, kurtulanların da başına ben 

- Men meşhur tüccar Mehmet geçip yeni bir dünya kuracağım .. 
Sadık Aliyim .. Sana direm •. Bitle- Dünyaya hakim olduktan sonra ba 

- işte timarhane, üç kulenin ü
zerinde üç doktor .cturuyor .. Hayır 
bu Roma şehri.. Yakın, kül olsun 
bu şehir .. Ah, sen Mazhar Osman, 
beni buraya sen attın .. Sen de bu 
ateşte kebap olacaksın 1 diyor bir 
kah1'aha koyuveriyor .. 

Bakırköy Akıl hastahanesinin 
her paviyonu yürekler acısı za. 
vallılarla doludur. 

Artık içeride göreceklerimi gör 
müştüm .. Yeniden tehlikesizce ön 
tarafa çıkmak üzere bahçede ilerle
meğ başladım. Yüzü gözü düzgün, 
üstübaşı temiz bir hastanın sakin 
sakin ufak bir çam fidesinin kökü
n Ü bellediğini gördüm. Yanına 

yaklaştım, selam verdim. Normal 
bir insan gibi mukabele etti. Ko. 
nuşmağa başladık: 

- Ben adliye paviycnundanım .. 
f.dım Hikmet ... Evvelce Tophane-

Öyleleri var ki buraya kadar ge
tirtiyorlar. Maamafih burada müt.. 
hiş kontrol vardır. Hatta muhake-
meye gidip geldiğimiz zaman bile 
midelerimizi yıkarlar .• 

- Niçin midelerinizi yıkarlar 1 •• 

- Ah ahim bilmezsin; içimizde 
öyleleri var ki sorma .. Şu bildiği· 
miz balonlar var ya, işte onlann 
içine sarıyorlar, sonra yutuyorlar. 
O balonlar midede erimezler, bu.. 
raya gelince de helada defihacet 
ile çıkartarak kullanıyorlar. 

Tırnak arasında, kulak arkasın
da, çürük diş içinde, hatta mahrem 
yerlerinde bu zehri buraya getiren• 
ler ç~ktur, iş, insan istesin, me. 
ram etsin .. 

Sabahları, hastahane bir 
pazar yerine dönermifl 
Yürüdüm. Hastahanenin polik-

linik kısmına geldim. Biraz ıonra 
hrstahanenin vaziyeti hakkında 

nöbetçi doktordan maH\mat almak 
istedim .. Kendisini buldum.. Ri
ca ettim. Büyük bir nezaket göa.. 
t'erdi ve şu izahatı verdi: 

- Hastahanemiz 2300 yataklı

dır. Hastalarımızdan bir kısmı a-
sabiye, fakat kısmı azamı akliye 
hastalarıdır. Buraya, tıbbıadli yo. 
liyle, suç işlemiş hastalar, sıhhiye 
müdürlüklerinden havale ile ge
len hastalar, ailesi ve etrafına sal
dırarak fenalık yapan hastalar ka
bul olunurlar. Şahsi müracaat üze
rine hasta kabul etmeyiz. 

Esasen yatak miktarı kafi değil
dir .. Bazan basta adedi fevkalade 
artar ve büyük müş'ltülat krşısmda 
kalırız.. Senede 4 bin kadar hasta 
devrederiz .. 

Hastahaneye gelen hastalar ev .. 

vela karantine koğuşlarında yatar 
ve bir müdet müşahade altında bu
lundurulur. Temizlenir ve kıl, f>it, 
uyuz gibi sari hastalıktan varsa 
tedavi olunur • 

Een tehlikeli hastalar on ikinci 
koğuşta bulunurlar. Buradakilerin 

(Devamı 14 üncüde). 
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un 
Hakem, 3 oyuncuyu 
sahadan ihraç etti 

Dün Taksim stndmda 3000 j nııan 

Beykoz lmlcrbt l\aıulilli sakatlan- bir se) irci kitlesi önünde Beykoz -
dıktan sonra bir müddet yerde kıv- G\llatasaray takımları karşılaştı • 

lnr. Hakem Ahmet Ademdi. 
ra.nclı ... 

OlkDncD 
__._, ......... 

~lYımeDeır 

Anadoluhisar 
• grup şampıyonu 

oldu 
Beylerbeyi 3 • 1 yenildi 
İkinci kümenin (B) grupu şampi_ 

yonunu tayin edecek olan Anadolu
hisar - Beylerbeyi kar§ılaşması dün 
Şeref stadında oynandr. 

Bu mühim maçta Anadolubisar 
çok gUzel ve üstUn bir oyundan 
sonra neticeyi 3-1 kazanarak gru
punun şampiyonluğunu aldı. 

Davutpaşa hükmen galip 
Dün Fener stadındaki ikinci kU

me maçında Davutpaşnyla Anadolu 
oyruyacaktı. Anadolu klübU talebe_ 
Ier hakkmdnki son karardan sonra 
sahaya takım çıkaramadıi:'lDdan lik 
maçlarından çekilmi§ bulunuyordu. 
Davutpaşa hükmen galib sayıldı. 

Kasımpaşa da hükmen 
galip 

Şeref stadındaki ikinci küme ma
çında Kasnnpaşa, rakibi Ortaköy 
takım çıkaramadığından hükmen ga 
lib geldi. 

Galatagençler: 1 
Eyüp: O 

Şeref stadrndaki ikinci kUme ma
çında Galatagençlerle Eyüb karşı
lateı. Neticede Galatagcnçler 1-0 
galip geldiler. 

Sahaya evvela Galatasara) lılnr 
dizildiler. Takım §O) lece kurulmuş
tu: 

O man - Uitfi, Adnan - l\lusn, 
Nubar, Ekrem - Nccclct, Iluduri, Ce
mil, Ucdli, Mehmet Yılmaz. 

Beykozlularsa, mevcut knlecil<'ri 
bulunmadığından s:ıbahlc>yin gayr_ 
federe Kurtuluş takımında oymyan 
Kandilliyi kaleye ikame ederek: 

l\andilll - Ilahtulır, Halici - l\lch -
met, l\Iustnfn, Said - Turhan, l\lik
roh, Şebab, Gnlib, J\iizmı. 

Oyuna, Beykoz soldan Galatnsa _ 
ray müdafaasında durdurulan bir 
hücumla. başladr. Galatasaraylılar, 

daha ilk dakikalardan itibaren teş
kil ettikleri kuvvetli haf hattının gü 

zel oyunlariyle Beykoz nısıf sahası
na. yerleı,ıtiler. Nubar, iki cenah haf 
lariyle güzel anlaşabildiği gibi iki 

insaydı da Iiizumuna göre sevk ve 

idare ediyor. 
Beykozlular da başlangıçtanberi 

uzayıp gelen bu Galatasaray haki
miyeti önünde canla başla çalışıyor
lar. 

Galatnsarnym bUtUn müdafaa 
hattı nckadar muvaffakıyetli ve gU
zel çalışıyorsa, forvet de o derece 
lüzumsuz ve mütereddid hareketler. 
le silik bir manzara. arzediyor. 

10 uncu dakikada santrfor Cemil 
çıkı§ yapan Kandilliyi nizamsız bir 
§arj neticesinde yere serdi, ikinci 
bir hücumda da. boşa çıkay. bir tek
meyle kale içine yuvarlandı. 

Hakim oynadıkları halde gol nta
mıyan Galatasaraylılar, Şehabın sol 
açığa gönderdiği yerinde iki pasla 
fena vaziyete dilştüler. Fakat Ad-

( Devamı 14 ünciide) 
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:Ccykozttn .KnndllllMn yerln<le oynıy ruı kalect i 

Beyrioz?fi SeJdz Melimet ımıcsin e gol olan bir t:opu ~ıknnyor ... 

• 
yedikfon sonra ve al,ıi knled ı.ı..mmıl snlmtlıyarak oyunu tcrkefmcye mecbur eden felmıeyi yerken ... ' 

eykozu3 
içinde 

sta©ı ı n cdl a - - - - -
eş t~ ş: - o 

Beşiktaş takımı gollerinin hepsini ilk devrede yap ti 
Şeref stadında oynanan lik maç

I:ırmm yegiıno birinci küme oyunu

nu Hilal - Be§iktaş takıı:p.llll'I Y1illtl.· 
lar. Beşiktaşlılar bu maça cezalı 

bulunan kuvvetli oyuncuları Şeref
ten, IDliılliler de mC'rkezi sıkletle
ri Hakkıdnn mahrum bir kadro ile 
çıktılar. 

Oyun başladığı zaman Beşiktaşlı
lar hemen hücuma geçc>rek hakimi
yeti tesis ettiler. Fakat topu çok 
ezmeleri dolayısiylc gol yapmakta 
ep('y müşkülata maruz kaldılar. NL 
hayet 14 üncü dakikada Rıdvaı: ilk 
sayıyı ynptr. Bu sayıyı Besiktaş hU
cumlnn takip etmesine rağmC'n hU-

cum hattınrn beceriksizliği sayı a
dedini nrttırnmıyordu. 33 üncil da

kik~cla ı:s111dur vç 37 inci dakikada 
da Rıdvan ve devrenin son daki
kasında da Suldur birer gol yapa
rak devreyi 4-0 Beşiktaşlılar ga -
lib bitirdilC'r. İkinci devreye Hiliilli
ler sıkı bir müdafaa ile başladılar. 
Beşiktaş bu devrede Hüsnüyü sol a. 
çığa geçirmiş olarak hücumlarına 

başladılar. Fakat beceriksiz forları 
kuvvetli bir tabiye ile oynıyan Hi

lal mUdafaasını aşamamakta biri -
birleriyle yarış ederc<'sirıe oynu -
yorlardı. Bu yarışlar ikinci devrede 
gol yapmalarına imkün ,·eremeden 

Benim görüşüme göre 

Sııorculuğa yakı~mıyan Jıareketlerinclcn dolayı ~znya Jınk knza
nnn sı><>rculara \erdiği ihtar ve cc1.alardnıı dolayı Beden Terbiyesi Gc. 
ncl Dircktörlil~-Unün bu yerinde ve isabetli kararını taltclirlc kar~ıla
mamız icab eder. Tcknwli ve küfürlü sporun bu memlekette yeri ola
nııyacnğuıı herkesin artık aıılamn:.ı 'e bilmesi ic:ıb <>der. B:ıı:;lanan bu 
~ crinclc \'O isabetli hareketin biz, hakemlerimize de tışnil edilmesin
de büyiik fayda gürliyoruz. 

Son 1..amnnlarcla beynelmilel fut bol nizamname inin 17 maddesini 
ezhcrliycn her genç hakem lisansı aldığı gibi, bu tecrübesiz hakemlere 
en mühim müsabakaların idaresi de tc\ di eti ilmiştir ve bunun nctlce
indc bi~ok hfıdisclcrin ı;-ılanasınıı. sebebiyet ,·crilmiştir. 

1\lcwut hakemlerin nılcdini arttırmak iyi bir harekettir, fakat bun. 
lara müs:ıb:ılta idaresini ,·ermek bu 1.) i hareketi kökünden baltala
nu5tJr. 

Hakem sıfatını Üzerlerine alnll': olanlar alılıldarı bu rnzlfcnin ı;-ol• 

mülıim \"C mcs•uliyctli olduj;runu idrak ctmclldirlcr. Eğer 'icdanları

nı huzur i!:lnde bulundurmak isterlerse, çok i.) i düşünerek isabetli ka

rarlar vermelidlrler. 90 dakika 22 oyuncunun lıa~mda gn.)'rikabili 
t l'ffi.) lz hiiküm veren lıaltemlerinıiz, \'erecekleri yanlı~ bir kararla bir 
ı;•·ııclıı spor hayntını tamamen iiltliircbileccklcrl g:lıi, bir tnkımın hü 
tün sene sarfctmlş oldııj:;ru gayreti sıfıra ılnhi lııılirchillrler. 

1 
l\l<.'mlekctimizıle iftihar cdi!ccc!c Jnymetll hakcmlcrimlı olduğu j 

s;llıl, ;.;iizü öniindo tokntlıı~:ın oyı.ınrulara güz ~ umuıı gnyrikasdi hntrı
lı bir hareketinden dolayı başl<a bir oyunruyu salından !;ıl<:ıran \'C cc_ 
znya çnrptırnn halmmkırimiz de "iiriilmüştür .. 

Çnldıı'.;"t yanbş bir düılültlc bir tnl.unı ı;amıılyoııhık1an uznldaştıraıı 
hnkcmlcrimiz. de görülmüştiir. 

!10 dal.ika iı:lndc te\Uli eden lıak,.,ız k:ırnrlnr, 90 dakikanın yor~n
luı'.;•11 i~incle bozulmuş bir üsf~bın ~synnını görecek ohırsaJ,; hata Ye mes
uliyetiıı isyan eden kadar İS) nn ettirene de raci olciuğuııu tesHııı ede
riz. 

J;iz Ueden Tr.rblycsl genci ı1ircktörlii,'.;iinıkn tcrriibcsiz lıak<'mlc
rc müsıı.b:ıl;n lcl:ıreslnin ,·erilmemesini isterken, miisabal<a iclare eclen 
Jınkcmle.riml;dn bir jüri marifetiyle murakabe \'e kontroliinü ,.e etta
ya hul, l:nznnnn hakemlerimizin de oyuncı.ılnr lmıl:ır f'.'CI.:\ ~ömıf'<ılnl 

frklif c'li.)'Or "<'! tın tet.IHimi.dn layJ!t oldu~"U clıcrıınıiyetle tmrşılannr.a. 
sına cnıln bulunuyoruz. 

Adil l'urdal•ul 

1 
maç birinci devredeki 4-0 vaziyetle 
nihayete erdi. Hakem Şazi Tezcanın 
idaresi çok iyi idi. 

Nasıl oynadılar ? 
Beşiktaştan Mehmet ·Aliye i.~ 

lışmış olmasına rnğmen semeresiz 
oynadr. Diğer oynıyanlar becerik -
siz ve topu çok ezen bir tarzda çalış 
tılar. Hilallilerden kaleci çok mu -

vaffak oldu ve takımını fazla gol. 
den korudu. Akif, Mesalim çok ça
lıştılar. Bütün Hilal takımı eksik 

di, 
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lıaııı ı._ 
,..lectsı bir F - ~ 

~ner hücumun ı'la büyük bir telılikeyi topu kaparak böyle kurtardı. Fakat biraz sonra plonjonnna rağmen topun knle:.lne sirll:A;iııi ı;ö ı üıı daha l eroen ka~k. 

madan nıüdafilere söylenmekten kc ndini alamadı ..• 

rFeıneır staıcfllnda 
~ - -

ahçe: s~ıstanbu 
0 
Opkapı: OıSüleym 

Yun b 

e :2 
·ye:1 

sona kadar 
oynadı 

hak . aştan başa Fenerin 
ı-cııcr 1srl'lıyeti . alhnda devam etti 

iki taraf da baştan 
berbat bir oyun 

llıaçı 1' tadın da i . 
l'aPtıı enerbah c ~ıncı ve son 

lia ar • ç ıle Topkapı 
'l' kem. R 
;1tıın1~r. efik Osman Top. 

t tııert:ı~; 
'ıtı L "'llçe: u .. 

d· ' ~· rıusnıncdd' ıı, t ıp • 1\1' R ın • 
~ t&at. M R ı ıza, Angcli

.;, İlcret, ~ .. e~d, Şaban ya. 
10ııka ''1Yazi. ' 

~d· Pı: .A.hd·· l' lll, Lı • ulkadir _ S '--
ııı S rılliıt aua-

() ' aadet 
0 

- Vecihi Tah 
~~ - Sabri .' , 
~-..q, Al~ y • Salahaddin 

l\ tııcr1u unus. , 
ı>a, &ak er M R 
~i~i at olan ~ .eş.adı sağ açı
~, lc4çığa e ıyıleşen Niya-
ttı.ıı:tdı V alarak sahaya k-

"'llb e dah çı 
}'crıc Cti a oyunun ba-
ı_. ferclt Topkapı kales· 
~. \il\ atın ~ ıne 

l?iltr ga ha la ı-
toı .. et bin . 

llıııı ncı d 
~t U attı Ve akika.da ilk 
ı._ Çlirıc" gene F'k 
~Pılıı- u gcUeri ı ret 2 nci 
~er~ '<lt kate .. çıkardı. Top 

"Ilı on" -
lttiıe . 0Yunu 

0 
une yığılarak 

Ptyfl?rı de CÜıe/knuyorlar. Ka-
tı· : urtarışlar ya-

lic · ıtıncı 
ğru \' devreni 

le ~ il§ar bo n sonlarına 
tı.,. e~erin dö d~ba gibi bir cUt. 

.ı: c tik r unc.. s 
'Q. lif devre b" u golünü at-
\ · ıncj d oylc . ıllı.i cvrecı netıcelen-
lar. Yttlerini d c Fenerliler ha. 
ı· 'l'o k evarn • 
: l\ıı ~ apın·n b . cttıriyo:-
tllıd gclıdis ekı ve Fener-

cıı h &abayı 
°l'ıı er ik' terkettikle 

};' ııy-Ctlar ı takım onar k' : 
tncrrı . ışı 

;ılt1tıı. ı er &a '" d 
b "'tla g an, 1 tı~k 'I'opka so dan seri 
A ettiler ve pı kalesini allak 

tiOk M. 'Reşad, Fik-

ara v · lik e ızmirde 
1 ~l\ııkara maç 1ar1 
cu llıaçıa~122 (liusu i) 

tacı na bugu - Ankara 
llJt ıncta deva n d.c Ankaragü

ta~a ~çta A ... ı . rn edılmi"tir 
h- \ı·ı · 'Ul.arag" • • 
~biye' 1kiııci 0~ \l ucu Calatasa· 

)'e 5-2 gar nda Dcmirspor 
ı,,,_ . .., ıp &elrni"tir 

llıat ""!llt (l .. ** ~ . 
~ arıncı:usu i) - Bu 
~~ı. bo-- Uçcı'c V hafta Iik 

ta.ere Kan~Porla amanları 13-~ 

ret, Yaşar ve Şaban vasıtasiyle 
4 gol daha atarak sayıların se· 
kize çıkardılar. Bir tek şeref sa-

yısı bile yapamıyan Topkapı ise 
hakemin son düdüğüyle sahayı 

8 - O mağllıp terkettiler. 
Esas itibariyle, zayıf rakibi 

karşısında Fenerbahçe iyi bir o
yun çıkardı, denebilir. 

Ancak bu arada bilhassa Fik-
retin ayağiyle bir çok fırsatların 
kaçmış olmasını da unutmamak 
tazımdır. Topkapı takımı ise, da· 

ha ilk andan itibaren böyle bir 
mağlubiyeti kabul etmiş görünü
yordu ki bu büyük bir hata idi. 

•Vl T. ö. 

Fcncrbalı~e - Topliııyn mn~mdan bir 
en:;tnntnno 

Dün Pariste oynanan maçta 

Dlin Fener stadında saat 13 

de istanbulspor ile Süleymaniye 
karşılaştılar. 

Hakem: izzet Muhiddin A
pak. 

Takımlar: 

lstanbulspor: Salın - Ali, Fa
ruk • Tarık, Orhan, hnuıil • 
Bahri, Samih, Salahaddin, Ha· 
san Nejad .• 

Süleymaniye: Nedret - Ruhi, 
Marteyan • tbrahim, lbrahim, 
Raif - Fanık, Muzaffer, Da-
niş. Süreyya, Diran. • 

istanbulsporluların takımla

rına üç tane mektepli koymuş 

olmaları ilk nazarda göze çarpı· .. 

yordu. 
Bu takımın daha evvelden 

hükmen mağlfıbiyeti kabul et
miş vaziyette olduğunu ı;öyli

yenler de var.dı .. 
Fakat istanbulsporlular, bu 

üç yüksek mektep talebesini 
haklı olarak oynattıklan kanaa
ti etrafında kat'iyyetle israr e

diyorlardı. 

Buna mukabil Süleymaniye. 
nin sakat bulunan kalecinin ye
rine sağiçi girmiş clarak oyuna 
başladığı görülüyordu. 

llk dakikalar Süleymaniyeli
ler hakim oynuyorlar. Nitekim 
l'anişin sıkı bir şütünü Saim 
zorlukla çevirdi. Bunu takip e. 

den solaçığın güzel akın ve 
şiltlerini de ya direk, ya çok gü

( Devamı 14 iincüde) Fransa Polonyayı 4- O uk maçlarında 
mağlôp etti ~k~~a~~i;~~·i!~t\9 

40.000 Seyirci önünde Fransız1ar F.Bahçe 1411 2 ı 60:10 :!3 G.Saray Iıl 10 3 1 39:14 3; 

Fransa '0 PoıP.,?:!ı!ıar~bol .~~~llcrin~!..~.n oyı~~~!~~~. \'an D••cn, ~~~~;· H ~ ~ ~ ;~;~ ~~ 
takımları dün Parlste Park dö Bu devrede bilhassa Kurtua ili , Metler - Burbot, Yordan, Dujnn • llilal 14 3 2 9 20: 15 22 
Prens :.tadında 4-0000 eylrcl önün- idi. ı .ı\ston, Ben Barek, Kurtua, Jlayse- Süley. 14 2 3 8 13:37 21 
de bn senenin ilk be~'llelmilel mü İki . d ı· 14 3 O 11 14 53 20 " • ncı eneyo Frnn ıılar gene rer, Vcnımt. T. '\.apı : , 
abaka.c;ını yapmı~lardır. ı -· · N l t bul d''nk" t . . hakmı baı:ladılar. J>olonyalılar Vll- POLO!\'YA: Mrugoala - Sepnnynk, ot : s an .::por u ·u maç a 
ı·~hnçrelı hakem Jordo.nın idare et-

1 

linıo\ski , .• ıtash•lc ~ok tehlikeli hü. Gem a • Gora, Xtk, Dltko - Yo tal, talebe oynattığı için gene h ükmen 
1!,i bu mühim maı;ta 1-'ran lllar 1- • Piyatck, Mat.ras, Yilllmo\'skf, Yo - mağlup sayılırsa tabii yukariki cet 

talyaya kar,ı ~ıkardıkları ,.o "Ok c~mlar yapıyorlarsa da dün fevkn-,. ı d bl k kal 
1 1 

<ları \eli böylece tadil ctm~k lfıpmd ır. 
mül

·e 
1 

hl tak a c r oyun çı ar:ın ee .ans ·· ~ • mrnc r oyun O~'llryan ·ım- --------------------·---- ,- --

lnrmd 1 k h i 
.... 

1 
\'e müdafi \'an Duren bunları mü. 

an ya nız mcr ez mu ne m • ., -• kcmmclen önlilyorlardı. 
kolanın yerine hır 7.aınanlar 

fc\kallide bir ıığ a~ık olan Kurhı. rransızlar bu dencde de blribl-
ayı ikame ederek çıkmı~lımlı. rinden ~üıcl iki gol daha yaparak 

Oyuna İstanbul ı.ıuıtt llc tam 16.20 maçı 4.0 bitirdiler. Fran!la bu gali-
' de baslandı. 11k anlarda baklmi~·eti hiyrUc ::-unu bir d:ılıa ispat ctmiı:tlr 

ellerine alan Fra~srzlar sağ açıkl~n : ki, son z:ı.man~arda g~isterdilderi gü
Uostonun fe\ kaladc &eri atılı lan le zel oyunlar lııç de bır tali eseri de-

' Polonya kale-.ini kanı;ıhrmaya ba.~- f."ilılir. 
!adılar. Dc,·renln ortalanna do~ru Takım umumiyet itibariyle ı;üzr.lı 
soldan inki~af cdrn bir h\icumda oynamış, bilhassa Yordnn ,.c kalc<'i 
:Fransızlar ilk golü yaptılar. Aradım T~an-; fel'kaliulc bir oyun göstermls-
hC'nU7. birka~ dııhika ;!;e~mcmişti kl lcrdir. Polonyalılar nedense l•cndL 

Topkapı lmll'cisiııi bu rnılyettc glS.. 
rüp ka lesine çu'k gol olınıunası için 
dua ediyor sanmayın. O, çok ilerde 
oynıyan müdafile re clcrt ynnmnkla 

m~ı;uldür 

Balkanlar arası 
fut bol turnuvası mı 

ya.pılacak ı 
Kun etle cereyan eden bir rh.., 

ye te ~öre, geçenlerde ~ehrimizc ge.
lcn Uomanyalı futbolrülerin kafile 
rci~l doktor Stclcn.no'nun teklifi tL 
zerine Ilalkanlı lıutfolcüler nmsm

da bir tumm n. mü :ıb:ıkn.sı 1cı1ibl 

talmrrür ctmi_ştir. " 
Türkiye, Romanya, Yugosla\'fS, 

Yunanistan ,.e Mncnrlstanm girece
ği bu tumu\I\., Orla A\Tupa kupa
sı şelilinde yapılacak Ye buna Tür. 
l.iyc, Romnnyn, Yunanistan ,.e Yu
~oslal'yanm milli Jrumc birlncilcri
lo lkiııcilcrl, l\lacari tanın da \içUn
cü, dördüncU talumlıın istirak eile. 
ccldcrdir. 

Bulgarlnnn ~nnedi~ri lıu tumu,·a.
clıı - Orla A\Tuım kupasmcla olduğu 
gibi - bir maç k eneli şehrinde diğeri 

ise rakip taJnmın mcmleketlnd<l ya.. 
p:~a<':ık Ye lıu ~ok miihim kıırsılaş
malanı bazlra:ı D.l,ncl:ı b:ı~lanmı, 

olıırnktır. 

Voleybol maçları 
Beyoğlu halkevi tarafından teı-

t ip cdilmi~ o1an Yeleybo1 turnuvası· 
na dün de cYin f por salonunda de
\'am edilmiştir; alınan nctıceler şun 

lardır.: 
ü çüncü lcategori karşılaşmaların~ 

da ; 
.Mühendis mektebi Alman lisesi· 

ne, m ühendis B takımı ~en Corca, 
Hahcıoğlu H.obert Koleje, Adaalr 
ckipi Peraya, Sen J ozcf Pera B ta· 
';ımına, Çclikkol Sen Corca, Galata· 
c::aray da B arkohbaya galip gelmiş-

tir. 
B irinci kategori müc::abakalarında 

ise ; Galata.:>aray Kurtuluşu, Hay· 
clarpaşa lisc5i de ltalyaı'I lisesini 

yenmi~tir. 

Ankara - lstanbul maçı 
yapı lamıyacak 

lstnnbul muhtG'liL Kurban Bay
ramınd:ı iki maç ynpmak için Anka-

~ • rayn ç~ğrılmışsa d lik müsabaka.. 
kaldı. Al ancak 2-::! e ri bir akınla hasmı kalesine inen Jcrin«lcn beklenen onuyu tutturama-

Fransızlar çok güzel bir scldlde 1-
f fonlıUİ<;pOr - S:i!e~manl~·e fnl ımla Tin'll mnç1 nn rncl i : ı· aratla a!tnl111°5 lnrI dolayı i••}e bu davete icnbct 0• ~-- mı"lardır. 

lhı maça tn!iımlar şöyle çıhmı~lar • 
rı•sim lcri ... dilemiyecPktir. 

ılı : 

.. oy i - - - - -w- - ________ _. __ w_~-
Galata 

Arnavutköv:e T. Y. V. bera~lere ka.dı ar 



HABER' ini 
SAYFALIKI 

~KAYE~ ızımın işanlısını • 
evıyoru 

E .ı...IZABET'i ben bir Trans- Sen, görOnUıte ondan da hagenç
atlantikte tanıdım. Hem sin r .. H ER ıene Antibedeld villA

mıza yerlefirdik. Orada 
bir çok doıtlanmız vardır. Bunla
nn hepsi neıe'li, genç ve gilrUltücil 
insanlardır. Burada bu ıene de, 
Toletin iyi eğlendiğini cariiyor. 
dum. Her akaam dansediyordu ... 
Ve nipnhmım uzaklıJtndan mü
teeısir görünmüyordu. Onun u
zun mektuplarına acele ile yazıl
mıı kısacık mektuplarla cuap ve
riyordu. Ben onun, tam yanın gün 
nitanlısından gelen bir mektubu 

f_C ........ ev_ire __ n =_S ......... U. ___ '.A_1 ........ D_E ___ R ______ Vı......-;:;· de tasavur edemezsiniz ne acayip 
bir ıekilde onunla tanıttık 1 • 

Vapwrumtu açık denizlerde idi. 
Uzun müddet güvertede, meh

tabı seyrederek dolaımıt ve yor. 
gun bir halde kamarama çekilip, 
ıoyunmadan yatağımın Uatüne u
zanmııtım. Kamaranın kapnma 
fiddetli, tiddetli vuruldu. Ve .>e· 
nim ''giriniz,, dememi bekleme
den, kapıdan içeri bir kadın pdi. 

İri gözleri cam gibi parlıyor, bU
tUn vücudu titriyordu. Benzi aap

anydı. 
- Neniz var, dedim, haıta mı

mm?. 
- Aman, dedi, bana yardım e

Clinis. Bir kaç komprime veranal 
birden içtim. Çabuk gidip doırtoru 
çağırınız. Vücudum donmafa bq.. 
ladı. ölümden korkuyorum. Beni 
)curtannız. Cesaretim yok ölme-

ie I."' 
Bu kadın kamaramın yanındaki 

Jramarayı iıgal eden, çok sarif ve 
çok güzel bir kadındı. Kendilİ o
tu.ı, otuz beı yatiannda cörünü
yordu. Yalnız ıeyahat ediyordu. 

Onu bir gün evvel en üst güver
tede garip bir bakıtla enginlere 
da1mıJ görmüıtilm. Ve bu balat· 
lan acayip bulduiumu flmdi ha
tırlıyordum.. 

Pembe bir penivar 1çln4e bulu~ 
11an ince vücudunu kollarımla sar. 
dım. Onu kendi yatağımın UıtUne 
yatırdım. Bir doktor aramata koı

~ 

Kadın gayet çabuk 1IZ1D1ftı •• O-
nu hemen Transatlintiğin revirine 
kaldırdılar. İki üç gün yattı. Son
ra kurtuldu. 

Onu her gün dyaret ettim. Xen. 
diliyle meııul oldum. Bu ıuretle 
aramızda bir doıtluk tee11Ua etti. 

Montevido ile Bordo arumda 
tamdığım kadın bana hayatını an
lattL 

Xendiılne ancak otuz, otus be.j 

yq verdiğim bu kadın 40 yapnda 
idi. Ve yirmi yapnda da bir kızı 
vardı.. 

Onu ba çılgınca hareekte ıe 
bden hikayesini kendi •izmdan 
anlatıyorum. 

• • • 

B UNDAN iltı ıene evve~ 
kocam öldüiü vakit bir 

.wıa evle.nmeği dütünmeclim. O. 
ınu çok aevmİ§tim.. Ve bir de Ja
snn vardı. Galiba kızımı da biraz 
pmartmqtmı.. 

Xmm çok cici bir ıeydir. Çok 
anpndır. Geyik gibi incecik bir 
ricudu, meneqe renginde, fakat 
hlru ıert bakıtlr gözleri vardı • 

Onu cemiyet hayatına ıoktu

lum zaman muvaffalayetleri.nden 
emfnctim Ben modem bir anne
:rim. Onu pyet ıerbeıt bırakı.. 

yordum. Fakat o da bu emnlyek 
llyı'ktır. Çünkti çıl&mbk yaw;ak 
blı: Jm deiildir. 

Geçen bf, ,tek bepna 1at ıporu 
için dailanı gittL Uç hafta ıon
ra Megı:veden avdet edince bana 
ilk aabah kahvaltısında: 

- Anne biliyor musun ben ni
pnlandrm r dedi.. 

:Modern bir anne bu bdarcrk 
bir ıeyle aklını ıqırmu. Benim 
fikrim aorulmadan yapılmıı olan 
bu nipnr ta bit glSrür davrandım: 

- Niıanlandm mı? Kiminle? .. : 
Cliye aordum. 

- Evvell çok zencin bir adam. 
- T.olet utanmıyor mulUll ?. 
- Sonra da çok güzel, çok cid-

di. çok akıllı ve bana prestiı edi. 
yor. Belki bu cihet ıenin için da
ha mühimdir • 

- İhtiyar ana, babalara danıt
mağa kalqtıfma göre, pek genç 
lllağa blk!ftığma gör,e pek cenç 
111 pek., Wr pcuk olmahl • 

- Danrımamalı: kabahati yalnız 
benimdir. Ben aana yazacağıma 

yemin etmiıtim. O genç çocu'k de. 
lil anne.. Otuz dokuz yaımda •••. 

Daha o akpm bana Jercmu ta 
mttılar.. Çabucak aramızda bir 
ıempati teeuU. etti. Adeta bir ne
vi ıuç ortaklıp.. Toleti aeviyordu. 
Onu güzel buluyordu. 

Onun hakkında çok sarih bir 
fikri vardı. Ve ondan biraz korku. 
yordu. Kızımın Jeroma eziyet et
tiğini görüyordum. 

luyordu. O kadar ıstırap çeki.. 
yordu ld, nihayet bir gUn haber 

vermeden ıeldi •• Tabtt Tolet evde 
değildi. 

mu bu sözlerim Uma etmiıti.. Uy-ı Gilniln her aaatbsdlı 
aal bir nipnh plaralı: bara döndll.. unda kendime: ''~!:
Ve Jamnın iıteclifi ıekilde bir ni- ifık olmasan, h!di 

ıözle görmez bu 
ıanh olduğunu ona iıbat etti. Kı- d' d: d··""'-

etmez ın.,, ıyoc -
Deli arkadaılariyle bir bara zım onu, kendisini bt.f'kalariyle kendi tecrübeme, ıı• 

Fakat onun lazımı clduğu gibi 
kabul ettiği.nl de görüyordum. Biz 
onunla bir aöz teati etmeden an-

dansetmeğe gitmiıti .. Jerom bana, mehtapta dansetmekten meneden kememe emniyetidl 
nipnlıamr nerede bulabileceğini kıskanç bir lpk olarak görmek is. Hatti bu ifde dUriJll a!imadığıru gördüm. 

Sabahleyin aldığı bir mektubu sordu. Ona müliki ohnak için eı- temiyordu. Bunun için de Jerom debileceğime bile 

Iaıtrk .. Bana brıı derin bfr doıt. 
luk bi11etti. 

anca'k 8ğle yemeğinde okudu ... vap defiıtlrmek üızere oteline 
Bütün bu ıeylerin beni ne kadar ' gitti. 
çok üzdüğünü tasavvur edemezai- Bir ıaat sonra yalnız geri dön. 
niz. Kendiaine: dil. Ora.da gayet kötil karşılanm·ı

- Tolet, diye ıordum, Jeronı. 
tı. Tolet ,flört ediyor, dansediyor-

kıErmın arzuıunu yerine 2etir
mi1tl.. 

Halbuki ben hlııediyordum ..... 
Jerom bu halden fazla betbaht o. 
luyordu. 

Onu iıtediğ~. tasavvur ve ta. 
hayyill ettiği nipnlılık bu değil. 
di. 

O Toletin ıekil ve resmini be
ğeniyordu. Halbuki ahlllcı ve yara. 
dıl ıı onun hiç botuna gitmiyordu. 
Yalnız aralarındaki yaı farkından 

dolayı ona karıı müaamahakirdı .. 
Hepsi bu .. Onu anlıyor, fakat o
nunla anlapmıyorduu. 

• • • 

yordum. 

gilterede bir ıene • 
ğini ve e"(lenmeden 
içinde evlenip, e'f 

doğru olup otmryac_&~ 
ıünilp muhakeme euP""" 
ıöyledi .• 
Kızımın düıOncesiO' 

etmek itiyadında o 
bu kararına itiraz e 
pnlrsına gelince : o, 
tasavvur ve tahmiıı 
çok daha bllyilk bir ı 
ııladı. 

Hattı onun bu ha11 
biraz sinirine dokunddo 

J eroma lazım bu 
dirdiği zaman o, ban& 
benim ıözlerimin için• 
inatla bakarak: 

- Hak'lıcr var, c1ec!I. 
dütUnmelidir. Belki 
miz için yaradılmıt de 

Sonra benden, Tolet 
duğu zamanlarda da 
duğu gibi gelip beni il 
ğe müsaade istedL 

Tabi! bunu kabul 
düm.. Fabt kızını 

çıkmaz, ben de bir 1 
dım, Uç aydır ıeyaha 

Boenoı - Ayreade 
bir mektup buldum. ,_ 
beni çok harap ettL 
mektupta Jerom ha°" 
diğini bildiriyor ... ve • .-. ,. 
Hayırı .• hayır .. Sil 

ıunuz. Ben J eromla 
dim. Hiç bir anne 
lısım elinden alaınd
ıım ondan bq aene b 
ğer o kızımın nipnbll 
bu yaı farkına bel'ki de 
vermezd:m. Fakat biç bir. 
zmın eıki niıanlıııyle 
Çünkü Tolet amrllnlbl 
dar, ıuuri veya gaytl 
rak onlan biribirterincleO 
bir takım ıeyler ya 
olacaktır. 

Altı gün ıctıra B 
J eromdan bir teııt" 

Gelip beni rıhtımda 

O, akpm yeme'klerine bize gel
diii zaman Tolet her zaman bi
raz geç kalıyor, tam aaat ıekizde 
eve giriyordu. Fabt o her zaman 
daha erken geliyordu ve bana: 

dan haber aldığın var mı?. muı.. J EROM, Antibede kalmıt-
Niıanlısının kend:sini o akpm tı. Bizim eve yerleımiıti.. miı .. • 

Merdivenlerden aıağı düıer gi-
yalnız görmek istemesine pek sL Bir gün bana: 

- Sizinle konuımata ıeliyo. bi hızlı inerken: 
rum. Çünkü konuımaia ihtiyacım nirlenmiı: 
var. Sizinle ne iyi konuıuluyorl. - Tenise gidiyorum .. Bu sabah 

- Hayat çok mlnaaız bir ıey, 
dedi, eğer Toleti tanımadan evvel 
sizi tanım ı olsaydım.. muhakkak 
ıize itık olurdum. 

bir mektup aldım.. Daha a!imağa 
Diyordu. Evet onun bana kartı vaktim olmadır diye bağnyordu .. 

derin bir dostluğu vardı. Ben ile Mektubu ora.da masanın Ustün-

- Ne o, demiı, yoksa kıskanç 
mısınız? Niyetiniz öeni kapamak 
mıdır?. 

kıaa bir zaman ıonra ona karp de bırakmlfb. Halbuki ben böyle Jerom bana bu hikayeyi büyük Gülmeğe cesaret ettim. Sonra o
dostluktan daha fazla bir ıey his- bir mektubun bana gelmit olması bir kederi saklayan sahte bir sü- dama çıktım .. Yatağımın üstUne a. 

1 

aetmeğe baılad·m.. iç:n hayatımın on senesini ıeve, kun ve sahte bir soğukkanlılıkla tı!dım. Ve bir çocuk gibi ağladım. 

Evvell telit etmedim. Geçici ıeve feda edebilirdim. anlattı. ı Gayet milhim bir muadele kar-
blr histir zannettim. Yaz tatili Anlamağa batlıyordum. Tolet 

Bütün kuwetimle Toleti milda-
1 
tısında idim. Jeromla, Toletin 

mevıimleri yaklaııyor.du. Her se- de ği;miştl .. J er omu sevmiyordu .. . . v . • , 

il ti' 'd d'k. C a.. 113 .. 1 h 'd b' • faa ettım. Onun gençlıgını nazarı müıterek hayatlarının ~ea ut ıeç· 
?° ~day kptilcJ• 11 er 

1 
ene p ı oy~ .o.~~ gıl ~le tanm~~I ıir a~a-i itibara almasını aöylc.:lim. Onu na- 1 miyeceğ'.ni tamam~yle anlıyordum.. 

Ja g. ece • m n aann o m!t ~un u:zet ne.s -, • .. '( •• ~1 
J alnı bi tatil k 

... 111 olması ıcap ederse oyle tarı Eğer ben Jeromu ~a aevmeaey• 
erom, y s r ay yapa- ni o şuyor.-ıu. . 

bili d Halb u T 1 t d · ı B .1-
1 1 il 

1
. ettim. Ve "damadıma onun biltiln dım, k•zımın böyle bir izdivaç yap. yor u. u.ıu o e enıze u aacm onu e ma~ a ı s ıye- . . v ı . . 1 

l ~ • 1.: 'ti ,_ •- d'V' h bu mezıyetlere malık olduguna da- masına bütUn varlıtrmla manı o -g tmeuen vazgeçmıyor, HAi ı ya- cea., ona yegane sev ıgı ayatı, . . . k 
dını L 'k ~· • öylü d ~ --.1 kil c h ır yenun ettıı:n. mağa çalıpca trm. teraetmi ece.ını ı yor u. m;ııuuen ve mılıta 1.11or ayatı 

1 itte ben de bu fikri aabitten, bu 1 verecekti.. Jeromun ona getird:if qkın Halbuki lf, timdi bambatkaydr. 
delllısten kurtulmakbfım için bu tıte o ~niçin Jeromla evlen-

1 
kıymetini, a2!ca her ıeyi feda et- Çünkü damadı ıeviyordum. Ve o. 

aynhtm klfl geleceiini sannedi. me~e razı ol~uttn. mek lizım geldiğini anlayacak yaı- nu severken böyle bir harekete te-
yordum. Jerom, 1am:un tlSsterdiği !O- ta değildi. Çok genç, fazla gençti. ıebbüı edemezdim •• !ıe müdahale 

Halbuki İl daha fena oldul. ğuk muameleden çok mustarip o-l Kanmak ihtiyacın.da olan Jerc.. ye kalkıpmudım. 

, . . s USTU .. Ben 

- Peki ne yapac 
ıordum. 

İnce muılin bir 111 
rini sildi: 

- Kızımın onu ae 
olmazsa batka bir er 
yatta çok meı'ud 
battl belki bu niaan' 
a~nra kendiğilindeıı 

le bildiiim ve ken _.ır 
ıonra hayatta• •~ 
mek pnaımın pek 
yacağuu idrak ettil'd' 
d~a kadar ıitmiytc 

V eronaldeıı bu 1ca 
fum için Lizbonda iıı 
dan k:mbilir nerel~ 
cafıml. 



Sıkılgan mısınız?. 

YAZA N: L. Husc :1 35 Yı lın ı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 
-2- ' _ CSlc=s> _ •· 1 l' d' d- ·· ~ ae;, c;un... \.en ı canını u~unrnüyor-

sun! .. FIÇI ADALARINDA ... 
Filhakika sihirbaz, Pohuaya va· 

adettiğini yaptı. Bekar klühündeki 
ziyaretimizden iki gün sonra ora
nın yanın bakirelerinden birinin do 
ğurclubru ikiz çocuklardan birini Po 
huaya getjrdi. Pohua çocuğu alınca 
pek sevindi. Hemen benim gemime 
ko§tlp geldi. Telaş'• bir halde: 

le öldürüleceği şüphesini veri\_'or!.. "(_"I r - c. ayır ..•. 
Bu sözüm üzerine Pohua ellerini 

avaya kaldırarak birdenbire pro· . - Halbuki Pohu·Pohular benim 
testo etti: 1 bır beyaz adamı ayinlere soktut:ru-

mu anlayacak olurlars~ ben de sen 
- Asla, .:\tau! .. dedi. de Mahatada soluğu alırız! 
- Yani, oldürül,miyecek mi? 

- I\lau! .. dedi. Bu akşam Fiçi a· 
dalarına hareket etmeliyiz? 

- Niçin? 
- Sihirbaz çocub'tl getirdi! 
- Peki ama neye Fıçı adalarına 

gidiyoruz? 

Pohua gayet esrarengtı bir tarz
da yüzüme baktı. 

- Mau! .. Bu ay Pohu-Pohulann 
=çtimaı oradadır! dedi. 

Biran içinde ilk defa bu gizli ce-
1 ..... l\_ miyetin varlığını öğrendiğim zaman 
2 ..._ uoktorun k ki heyecanı tekrar duydum. Hele 

~fotiin kav arşısında sıkılır mısınz? 14 - Cahaletinizi itiraftan çekinir misiniz? beMrlar obasında gördüğüm coş-
3 stunü al ga çıkarmaı:ımdan korkarak 15 - Karnınız acıktığı zaman söylemeye sıkılır kun alemlerden sonra Pohu-Pohu 
,, ' C:ı .... _ Illaınaılık eder · · · ? • · 1 · · · b. 1 ğ ıa Stltı·-~na vesu . mısınız. mısınız? . ayın erının ne çeşıt ır şey o aca ı· 

• ..._ r _ ır lllJ 1 Yerın nerede olduğunu sor· 16 - Ailenizin mutavassıt bir zümreden oldu<:.ru- nı hayretle düşünmekten krndim; 
<.-0l-a nız? .. 

~.:-" • ntad nu söylemekten çekinir misiniz? alamıyordum. 
S'"'<IOan b' a, garı:onun ·· -, )' ı.r lokrn ~ onunde arkadaşınızın 17 - Bir arkadaşınızdan bir yşrdım istemeye u- Polinezyalılarm aleni ayinleri bö) 
~lancıkt a almaya utanır mısınız? tanır mısınız? '::! olursa sürü ile çırçıplak kadınla-

6..._ li esini se~ ba~ı .muvaffakiyetler uydura- 18 - Çabuk kızarır mısınız? rm dansettikleri böyle bir eğlencede 
ld ak ız b' · er mısıniz? 19 - Kibar bir muhite gilme'-·e çekinir misiniz? bizim Pohua bu kadar Hl.kavt dura· eu . ır ısnatta b 1 .ı .ı 

7 iliz lllid· ? u unurlarsa itiraz etme- 20 - lçtimai bakımdan sizden aşağı olan birisi biliyorsa o halde gizli Pohu·Pohu a-
~:' Voı ır. ) cuı .. ı.t b ile beraber bir yerde görülmekten çekinir misiniz? '-·inleri ne olabilirdi? 'Nasıl hir c:e\.' 

• "11. a iri . ·ı ı " 
8, a· sı 1 e tanışmaktan çekinir 21 - Herkesin oturduğu bir yerde ayağa kalkıp olabilirdi ki bu ayinleri bütün yer· 

- Onu sOyliyemem; Mau!.. Esa-
cın Cin (aytu) ya ait bir çocuğun 

öldürülüp öldürülmemesi mühim 
bir şey değildir!.. Fakat işkence as
la!.. 

- O halde bu çocut'U niçin bu 
<adar ehemmiyetle aradın? .. 

- Onu söyliyemem, Mau!... Ora· 
da kendin görürüsün !.. 

O Yakit büyük bir hiddetle Po
huaya döndiiın; 

l 'eni Gineli br gmç 1'1z 

~ıl d.ır Yerde Yemek dışarı çıkmaktan sıkılır mısınız? li!: · _ _. belki asırlardan beri gizle-
9, t adet d" . Yerken canınız istediği i· * * * meye lüzum görüyorl~rdı? Ayakta - Pohua, dedim. Yakia ne olursa 

t ı.....A.ıaeağ1 ıre_ l!;ki içer misiniz? Yukardaki suallerden hangisine "evet,, diyorsa- h::!'-'ecanla benim emrimi beklemek· olsun seninle şu gizli Pohu-Pohu 
~"- nız bır ~ · .ı r. • ı · · ı' <>rı\ııı ~r, ~ırf dnkk Yın, pahalı olduğunu bil- mz 5 işaret edin . .i\Ienfi cevap verdikleriniz için te olan Pohuaya: ayın crını görmeye geleceğim! .. Fa-

0 ....._ 'b_ı İed 'r' . fincı ile fazla konu~mamak hiçbir ~ey yazmak istemez. _ Pohua! çocuk nerede? kat insan öldürenlere hükumetin ne 
~ ,,_ gı fı~atı k b , ... . . b·ı· . 

!l llıu "'<llamnd a ul eder misiniz? Sonra, yazdığınız rakamları toplayın. YekQn 100 Diye sordum. ceza yaptıgmı ıyı ı ırsınl .. Biz be· 
? t Q]rn~d :n aşağı kalmamak irin kese· ise kendinizi bir ruh doktoruna göstennek ihtiya- - Kulübede .. dedi. yazlar hiçbir çocuğun günahlı ola-

lı ·•ıq ıgı m ~ ' 
, h. • asranı hediyeler alır mısı- cında bulunacak kadar sıktlgansınız demektir. - sar. mı? cağını kabul etmeyiz!.. Binaenaleyh 

Qırı. b 

ltıza Sine iti :Yck~n 60 eya daha fazla i!>C, ruhi vaziyctinizi _ Elbette!.. bir süt anne onu cm· bu çocuğu, ne için oldui:'Unu bilmc-
J ~r ~ ~eya :t etın:1< istediğiniz halde, ba~- ciddi bir şekilde tetkik etmeniz ve daha normal bir ziriyor!.. diğimden dolayı, beraber götürü-
~ ...... h1:11 n'z? eess.ır olur diye fikrinizden adam olmaya çalı5mamz lazımdır. rüz!. rakat zavallıyı öldürmeye 

Qır .... - Peki, Pohua .. Bana doğru sör· • · · b~ n:ıı._ • Yekun 35 ise, hayatınızda karşınıza çıkacak te~bbüs ettığınız takdirde buna 
ı.. •• ""lfl b ~S<lda le! bu çocuğu Pohu·Pohular niçin · .... · 
''4.lde . ır ına10zn • ınevzuubahs olan şey hak- bazı müşkülatı, azmederseniz, yeneceğinize emin müsaade etmıyecegımı sana evvel-

13 ....._ ~ıkrinizi ~tınız ve salahiyetiniz oldu- olabilirsiniz. i~~iyorlar? Bu '-allı çocuk öldü- velden söylemek mecburiyetinde· 
, ka kantada ca ar mı~ınız? Yukarıdaki suallerden yalnız dördüne "evet,. de- rülecck mi yoksa?.. yim!.. Pohua gayet ibliscesine bir 

? !'Sonun tav~· nınız başka bir şey istedi~i dinizse, yani yekQn sadece 20 ise kendinizi hiç $1· Pohua tekrar korku dolu gözler- istihza ile yüzüme bakıyordu. Buna 
~ıye ettiği yemeği getirir misi· kılgan olmıyan, serbest tavırlı bir kimse sayabilir· le yüzüme bakmağa başladı. Sonra: ben son derece sinirlenmi;tim. 

Garip b-.-----------~-n_lı_. _________________ dedi.~hu! .. ~r~~~~mm!. -~rum~~n!_N~~~np 
1 r t •• b • d " d " ... k lkt rermiyorsun! ... diye bağırdım. e C r U en 1 n Q g Ur U g U m a Cer a O vPakoihtuhael}.·.eBcaenlnı~ daı~n,alge~. ·ade·drı.mm:. 

BU 1 1 Pohua yerinden hiç kımıldanma-

g un u11 n Adem ve Havva'sı Sizin Pohu-Pohulann ölüme mah- dı .. Sonra sağ elinin üç parmağım 
kum ikiz çocuk aramalan elbette bi:ibirinin ü tüne bindirip ~arka A sebebsiz değildir! .. Senin ayinlere ve garba doğru uzanarak Pohu-Po-

Pohua, ikinci defa bana ölüm teh 
likesinden bahsederken yüzünü gene 
müthiş bir ciddiyet ve harikulfıde 
bir korku kaplamıştı. O, kendi inin 
~eğilse bile benim mutlaka öleceği
me emindi! Olüm tehlikesi beni he-
yecana düşürmekle be a' ~r büsbü
~ün ml'ralmm arttırdığı için Pohua
yı daha sıkı tehditlerle !:öyletmeğc 
teşebbüs etmekten, onu büsbütün 

.Lm.:>'.ten çekiniyordum. 

Fakat Pohuanm sözlerinden be
nim cinler tarafından çarpılarak 
mı, yoksa bizzat Pohu-Polıular ta· 
rafından mı öldürüleceğimi pek an
layamıyordwn. Bu ayinlerin Fıçı a

ialarmda yapılacağını öğrenişim 

ise ber.i büsbütün heyecana sevkct· 
mişti. 

Zira tam Fıçı adaların{la yapılan 
ayinde ölüme rnahkOm bir çocuğun 
aranmam bana fevkalade manidar 
görünmüştü • 

Polinezra adalarında hiçbir su
retle yamyamlık işitilmemiştir. E
sasen o halim selim ve ~air ruhlu in· 
sanların insan eti yemelerine asla 
ihtimal verilemez. 

Fakat Fıçı adalarında hal böyle 
değildir. 

Bununla beraber, ne olursa olsun 
vahşi insanların gizli cemiyetlerinde 
mutlaka bulunabilmek, bu esrarı da 
rakından görmek için o ak~am belki 
gemimi F~ı adalarına doğru açmak 
ta tereddüt etmedim. 
Fıçı adaları coğrafya ve antropo· 

loji denilen kavm tipleri bakımrn
dan daha çok Melenezyaya mensup 
ise de seciye itibarile PoHnezyalıla
rın aynıdır. Uzun zaman g.eniş bir 
surette Poline.zyalılarla sıkı sıkıya 
münasebette bulunan Fıcı yerlileri 
Melenezyahklarını kaybetmiş. Po
linezyahlanm ırk, adet ve hayatları· 
na ıntıbak etmek suretile Polinez· 
)"alıla~ışlardır. 

Daha doğrusu Fıçı adalan kuz
guni Melanezya ile esmer Polinez
ya arasında melez ve geçit teşkil c· 
deni bir ırk halindedirler. 

(Devamı vm) ı-\ rn e r •ı k a l ı m •ı ı y· o n e r •ı n e~~:~n ö~:: ~~l~~:~~ğ~~c~~d~~ h~d~~~n:~. ~~~!~~~ Cin (aytu) e il rüleceği, belki de müthiş iıkenceler- nun bir çocuğunun canile meıgul· 

n~inden nasıı~,~K~ı~zı~l~G~ö~lg~e~~H~A~B~E~R~'l~-N~R~E~S~l~M~L~l~Z~A~B~l~T~A~R~O~M~A~N~l~:~69~1 

~~b·~.~~mışlar -------
t\'\>eılllilyoner b ınde Aınc. 

li( bı- ' naza..: undan )irın· 
"'t "Ycsı... . ı • .\ııı .ccruheye ........ ıspat için 

"e ~aıllıın tc~~iıJınişu. Bu. 
tttıt l'ılııatır, fak lilbeıu neu -

• llıdcn ha at onun tah 
llıba k -

.\ıııc a bir §ckiı. 
f 11(8.lr 
<l:ıc llıiJ~·one 

l?ıı lfü mı r, tccrUbe ı 
ta. t;ı:tıltu a ı: s ne 
t it buru lllcıdeni ha . 
l~d tuı('cek )attan uzak 

() h' . iki ,. 
kı ltibtrj 1 .. ocuk, t.a _ 

a. "r Vı.ı Y E' daha i , 
tiirbu C'\ lendikı" . ~ i sc. 

'ftij.,... z, dnh rı zanı 
•1.:cı1t a t. an 

h eJrdir uzcı Çocukı 
(;ıı 11 • ar 

aıal'i 
tıa,"' tııyı is 

cek. O zamana kadar çocukların el
bise, ev, otomobil, araba, tayyare, 
tren gibi şeylerden haberi olmıya. 
cak... Tabiat içinde bllyümil§ olan 
'lu gençler ondan sonra medeni bir 
§ehre getirilecek ve orada evlendi
rilecekler ..• 

Çocuklarm seçilm~i için açılan 
müsabakaya her memleketten bin -
lerce kişi iştirak ediyor. Nihayet, 
Vnrrington Davsonun teşkil ettiği 
ve doktorlardan müteaekkil bir he
yet Oskar Sicbel isminde ve 6 ya
şında lsveçli bir erkek çocukla, 3 
Yaşında Eva Darvas adındaki kilçilk 
bir kız çocuğunu seçiyor. 

ıra~ oıı bu Pat için v . 
1!Q ı.. tun arrıng Amerikalı milyoner bunların ana7 r. h ı.ıllııc ~. tnC"nılc>k ti • ı 

tı '-ç ~ C'6l bir . e Crin arına babalarına biner dolar veri. 
Y Jaşrncı tnUsab k '-' 

t, aoıııcla a bir kız a a a- ,J ?.r. ve _çocukları. alar~k, !sviçrede 
~l:ııla bir oğlan Çocukla, Zurıh cı\·arındakı genış arazilerin-
i' "er tııı anasın ço Uk isu _ den birine götilrllyor. 

litı C'ceıt a bab n .. . 
ılc b · Onlar asına bin urasr guzcl bır ormandır. 1çin-

t~edtcıı1t!.ltUn bakı da ÇocukJan 1 de gUzcl bir menba kaynıyor. Ci-
• ~edp 1 

r. Atne~tını Inilyoncre varaa bol ve glizel yemişli ağaçlar 
ol'ılıa ili.}· ttl'n kalı onları a var. Arkalarına birer hayvan deri
ha atll~a, ilk in~z k hır :Yerde. si geçirilen iki çocuk buraya tek 
"tı.__ _ Çind bu ~l'llar gibi h" ' başlarına bırakılıyor. 
~~ .}ut Cı>k ' ur 

Bene 80nr · Oskarla Eva, orada, tabiat için-
a da evlendir ı de iki mahlük gibi, koşup oyıuynrak 

e (Devamı 14 üncüde) 
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IJADER - Aksam postası 

O k im Dm -5 -

Prenses hünkô.rla ganyana torun ve 
bügük baba gibi görünüyorlardı 

Koltuğundan kalkarak kızının ya
nınt ı;itmieti: 

- Sevgili çocuğum, sen üzülme. 
O istesin, ısrar etsin, ben razı ol
mıyacağım. Ne hakkı var diyorsun. 
Doğru. Fakat sen daha çok gençsin, 

Kara Abdürrahman Uk defa Nilü
fere ana diye hitab etmişti. 
Anası Saryayı kaybettikten son

ra aylnrcn dclirmi§ gibi dolaştığını, 

yemediğini, içmediğini ağlıyarnk an
latan Kara, Nilüferi de ağlattı. 

- İşte, dedi. Sen benim anamsın 
artık! Hünkarı da babam bilirdim, 
ama ..• 
Öğrendim ki havasına, zevki

ne düşmüş, seni perişan edip zedı;
lcmiş. Layık mı onun şanına? 

- Nereden biliyorsun? 
- Bana bir kadın söyledi.. • 
- Kim bu kadın Kara? 
- Sen göndermişsin galiba, hem 

anacığım, bu ne güzel §ey. Bunu 
bana vermez misin? 

- Onun da gönlü ~·arsa senin ol
sun evladım. Senden iyisini mi bu
lacak? 

Kara, NilUferin ellerini öperek: 
- Emret. Dedi. Seni ıstıraba sev. 

keden neyse çaresini görelim. 
- Yapar mısın Karo? 
- Ölür, öldürUrUm ana 
- Nirenn bir ... 
Bizansın Knntn diye me3hur bir 

kafiri var. Bunun km hünkar ile 
evlendi. Bu herifi rahat koma, inti
kammu al. 

Kara Abdürrahmanm kaşları ça
tılmış, kızdığı zamanlardaki hali yü
zllne çökmüştü. O zaman Abdilr_ 
rahmanın gözlerinin etrafı birdenbi
re siyahlarurdr, yine öyle oldu. 

Kan yüzfino fışkırırdı, }ine öyle 
oldu. Saçlan dikilirdi, yine öyle ol
du. 

Birdenbire korkunçlnşmı§tI Ab -
dUrrahman. 

- Peki, ama, bu yeni kahpe de 
kim! 

- lşte o kMirin kızı. 

Kendi elimle.... Hilnkô.rla yanyann torun ve bU - - Şevketlümun evlenmesinden bilmediğin çok 13eyler var. lşlerfm .. 
- Senin varlığın, sağlığın onun yUk baba. gibi göriinUyorlardı. bahsettiler ve bir çorab örmeği ka. Kısa bir nüküttıın sonra eesi kin-

da, benim de cihazımızdır. Tek sen Kızın yüzüne sinen hafif pembe- rarlaştırdılar. le yükseldi: 
sağ ol, müsterih ol. lik ve alnında biriken ter damlala- - Nasıl çorab! - Ah o mel'un işler! Hangsl iş-

Bnbama yemin etmiştim ki, elim n, kan§ık güzel saçları altında A_ - Bu Iı:lero sebcb olan Nirena- !erimin hepsini biliyor. Altı senedir 
düşmandan ba§kasıoa kalkmıyacak, rab kalfadan gizlemeğe çalıştığı dır, diye dilşUndüler. beraber çalışıyoruz. Sırlarunın hep-
fakat hünkfır nasıl kendi şerefine baygın gözleri, kızarmış dudakları _ Bundan ne çıkar! sine vlıklf. lsterso vazlyetimi mab-
hnnis olduysa ben de bu yeminimde ile çok güzeldi. 1 _ Abdürrahman bazı i§lerc mc- vcdebilir. Bizi sefalete sfirUkliyebi-
hanis olacağım. Allah bundan sonra- Kız tatlı ve çıldırtan bir revişle ınur edildi §OvkeUQm. lir. Anlarnağa çalı~ma kwm. Belki 
ki taksiratımı affetsin. Bana dua yürüdü ve hünkarın muhakkak ki HilnkfLr kızdı ve haykırdı: de bunu yapacak. E!ıasen tehdid et-
et ann... ba§ını döndürerek yandaki odaya _ Bire Arab, dilinin nltındaki U. Fakat ben ona fırsat vcrmlyeee-
Yemeğin hazırlandığı haber ve - geçti. Yürürken yarımyamalnk şl - baklayı çıkar. Ne o, söylemek için ğiın. 

rlldi. Nilüfer odaya getirilmesini is- vesiyle: .. .. 1 yine doymaz nğzrna akça mı dol- Güldü: 
tedi, getirdiler. - Ama fazln bekletme, uııurUm. durmamı istiyor:ıun? - Ba.kalrm hangimiz daha kur • 

Kanı Abdürnıhman başman ge - Dedi. 1 - Şevkctıüma halik uzun ömllr- nazın~. Dlyan, kızım. Aylardır eeni 
çen maceraları sanki yine 0 an L Sanki iki mcktcpliydiler, sanki ler versin! ondan kurtarmak için çalıuıyorum. 
çindeymiş gibi lezzetle anlatıyor, hUnktir t('rli taze bir nevcivan 1i - JIUnkar, bir keseyi Arabın önUn(.> Sabret. lkl Uç gün sonra Hangsi-
Nilüfer de zevkle dinliyordu. Ha _ §ıktı. Öyle bir: fırlattı ve: den kurtulacağız. Nasıl? diye sor_ 

kikaten ne mUhim geyler geçmi§ti - Elbette! dedi ki, Ar:ıb kalfa _ Haydi, dedi, nedir söyle? ma bana. ... 
başından! Kaç çete reisi ayaklan- bile ağzını bir kan~ açıp hayretle - Abdilrrnhman Bizansn huzur 

na kapanmı!l, kaçının canını bir ham seyretti. vermiyccek, Nirena ölecek, "cvkct_ 
lede cehenneme göndermiş, ne! er - Söyle, nedir kalfa? lüm da iz'aç olunacak! 
kurtarmış, neler knzanmI§!.. Bil - - Hünkarım, Kara Abdürrnhmnn - Kim verdi bu karıırı? 
tün bunlan anlatarak tatlı tnltı ye- geldi. _ Hanım! 

mek yerlerken Arab kalfa da vazi-1 - Olabilir, nerede? - Niliifcr mi? 
fesine başlıyordu. - Hanımla beraber yemek yi - - Evet ııevketınm. 

Knlfa, birkaç gUndenberidir hn- yorlar. - Kim yapacak bu fl'leri? 
remde Bizanslı güzelin yanından çık- - Bu mu mühim? - Karn Abdürrahman. 
mıyan hünkfir Orhanın kapısına so- - Hayır ııcwketlfım ... Ondan ön- - Kabul etti mi, kalfa? 
kuldu \'e kapıyı vurdu: ce ncdimen cariyen Süreyya ile - Evet hilnkiirrm. 

Hünkar, henüz üzerindeki gece- hanımın görüştüler. - Haydi defol. Bir çaresine ba-
Uğini çıkarmamış, belki prensesi de - Ne görü!}tUler? ( Dct•amı var) 
kucağındnn Mla bırnkmnmıştr. Ca. 
nı sıkılmıııtr. Onu bu sırnda, kim 
rahatsız edebilirdi? Raylardı: 

- Kimdir? 
Arnb kalfa yavaşça cevab verdi: 
- Cariyen kalfa, §evketlfun. 
- Ne istiyorsun arab? 
- Şevketlfı hUnkanma arzını 

var. 
- Çok mu mühim? 
- Çok, hUnktı.rmı... 7 
Ve birnz sonra knpı açıldı. Arab 8 

Çapraz eğlence : 
Soldan sağa: 

1 - Başarmaktan c.mrihazır -
bir nevi deniz vasıtası, ~ - Çiftçi· 
!erin malzcmclcrinden biri - kun-

durasız ayağa verilen ad, 3 - Al· 
manca e\·et - ufuklar - sual edatı, 

4 - Arkaya giyilen bir nevi nesne · 
sıfat (fransızca ve öz türkçe) -

nı 

- Ynztıa§nn ! 
Jan Klerjo dönUp bnktı. 

- Rokur! Siz de Niste misiniz? 
Emniyeti Umumlyeden Komiser 

Eme Rokur genç zabitin elini sıktı. 
Gillerek: 

- E\·et, dedi, fakat vazifeyle ... 
Siz ise herhalde izinlisiniz. 

Klerjo, milstelızi, cevab verdi: 
- Evet izinli. Öğleden sonra Mar 

sllyaya, oradan Fasa hnrckct edi -
yorum. Gilzel bir izin! 

- Ya? vazife değil mi? 
- Evet. Siz! 
- Ben de öyle ... Fakat mtihlm 

bir şey değil... lki beynelmilel ser
serinin peeindeyim,. 

İlli.ve etli: 
- Şöyle biraz doln.şalon mı! 
- Affedersin dostum Fakat bl -

raz işim vardı. Çok mUteessifim. 

- Onun da hnyatınr cehenneme kalfa içeri girdiği znman, vakitsiz 9 
"ndini bırakma, 5 - Aralık verme' 

6 - Aramaktan bulmaca nevin-

- Teessüf bana dü3er. Tuhaf de
ğil mi? Bütün istihbarat teşkilatı _ 
mız mensupları burada blribirlerlne 
randC'\".ı vermişler galiba ... Dün bin
başı Benuaya rnslamıetım, bu gün 
de si;ı:e ... 

göndermeme izin verir misin? geldiğine gözleriyle inandı. 
- Abdilrrahmnn! Fakat o bu ~lere çok alı§ıktı. 

- Sen izin ver. Ben böyle hlln.. Merdiven başlarında, kapı ara -
..dlra. isyandan vicdanen eza duy- lıklanndn, ağnçlar o.ltmdn, sam:ın
mam ! 

- Olmaz Abdilrrahmıın. O onun 
knrısr, senin de analığın demektir. 

lıkta, ahırda. nice vezirleri, nice prcn 
sesleri, nice sultaıllnn, nice hanları, 
nice kahromanlnn cUrmUmeşhud 

~o 

Bugiinkiı lntlmacamız 

Yukardan aşağı: 
1 - Evlere, eşyaya ve her şeye 

renk vcrinek için kullanılan nesne -
hastalık, 2 - Atlx nakil vnsıtasr -
bir nevi hoca paltosu, 3 - Sporcu· 
lann takdir nidaları - kara insan -
köpek, 4 - Bir mebus muharririn 
baş ismi - aıfat (fransızca bir \>z 
türkçe) - herhangi bir rneful halinde 
inc:anlann beş hassından birini mey 
dana getiren uzuvlarından biri, 5 
- Filancanın eşi, 6 - Haşan ol:ın, 

7 - Milli bayramlarda h'Urulan z~
fer kemeri, - arabça su - eski der
\'İ§lerin bastonu, 8 - Bayratrıımzın 

rı::ngi - Hind büyüklerinden bazıla
rına verilen ad - ateş (öz türkçe), 

den bir kelime, 7 - A vrupanm bü 
yük dağlarından biri - siz (yokluk) 
- tatlılığın aksi, 8 - Eski l\lımh· 
tarın Allahı - ilaç - erkek, 9 - Bü· 
yük ve eski bir Türk imparatoru -

- Benuvayı gördünilz mü? Bnnn 
sizin burada olduğunuzu söyleme • 
mişti. 

Hevesi çabuk geçer belki, fakat 
milsebbiblerini rahat koma, hilnkfır 
aa. rahat kalmasın. 

Asıl bunlara sebeb olan Nirenı:ı
dtr. Hünkun nzdırnn bu kahpedir 
:AbdUrrahman ... Peki ama, SUreyya 
12erede? 

-Köyllmde. 
- Senin köyün de mi var! 
- Muradm vilayeti olur da, be -

nim köyilm olmaz mı? 

- Süreyya artık döruniyecek mi? 
- İzin verirsen!.. 

• 
halinde yakalamış, gü!Up, barı;lığını 
nlarnk bu sırları siyah kafasınnı i
çine gömmü§tU. 

Gözlerini indirip hünkli.nn irade
sini bekledi. 

- Söyle kalfa, nedir'! 
- Halvet isterim hünkarım. 

Hilnkfir Orhan prensese dönerek 
gayet tatlı ve ynlvanr gibi bir eda 

ile: 
- Gilzellnı. Dedi. Sen §Öyle yan_ 

dnkl hlicrcye gidip biraz istirahat 
eyle. 

rakı çekilen öz, 10 - Bir erkek a
dı, - birisine karşı oynanan hileli J

yuna verilen ad. 
, 2 3 4 s {. 7 8 9 .10 

- Onu bilmez misiniz? lşe dair 
gevezelik etmez. 

- Benuvayı nasıl buldunuz! 
Komiser m.nhzunlaştı: 

- Acınacak bir halde! Bir r.a -
manlar hayatın ta kendi.si oln.n Bo
nuvayı böyle malul görmek insanın 
yüreğini sızlatıyor. 

- Eskisinden daha hi ama şim_ 

di ... 

- Peki, dedik a. Hem ne Lliterscn 
s0yle, onun cihazını ben haztlya 
cağım. 

Ama, prenses de hakikaten yal
vnnlaeak, güzelim denecek §eker 
bir kızdı. 

9 - Eski manikür ilficı • becerik- -
siz, 10 - Kansızlık (frenkçe tabir) Dünki'2 bulmacamızın halli 

- ltiraf edeyim ki kendisine sıh
ht vaziyetini sormağa cesaret ede
medfm. Almanyada lzenştayn fab -
rikalanndan tayyareyle kaçmağa te 
ılebbUs edip (1) kazaya uğradıktan 
sonra onu görmemielim: Bu sefer, - bize hududu bağlı bir şak devleti, 

-m.DIDil DU01EEICEalrlE~~malf-B 
Hakikaen, bu genç taşra km, sanatime 

karSo o kadar fazla bir alaka ve anla}•ış 
göstermişti ki, nazarımda yüzlerce defa 
yükselmişti. Şimdi onu bir arkadaş telakki 
ediyorum. işten, sanatten anlayan bir arka 
daşl 

Süratle köye doğru inerken, sevinç ve if
tıhardan kabaran, muvaffakiyetin verdiği 
neşe ve saadetten taşan yüreğim hızla çar
pıyordu. 

*** 
ou saoah, tablomda; harabelerin geri 

planında görünen çam ağaçlarının üzerine 
mavi bir gbk ilave ettim. 

Hakikaten, bu parlaklık, resmin üstün
lüğünü, karanhklığını, giderince, resmin 
heyeti umumiyesinde çok daha güzel bir 
tesir hasıl oldu. Birkaç saat buradan ay
rıldıktan sonra gelip birdenbire tablomu 
görmek ye üzerimde yapacağı ant tesiri, 
tecrübe etmek istiyorum.. 

• * * 
Bugün öğleden sonra gelip tablomu gör· 

, 

dübrfun zaman az daha çıldıracaktım. 
Tabloda bu sefer öyle bir değişiklik ya· 

pılmış ki, bunu görür görmez, teessürüm
den saçımı başımı yolmak ihtiyacını duy
dum. 

Olur küstahlık,, olur edebsizlik değil! 
Her kimse, bu mahlOk benden ne istiyor; 

bilmem ki .. hem de bu sefer kırdığı ce,·iz 
bini aştı! .. 

Resmi .. üzerinde yapılan kepazeliği... 

gördübrüın anda içimden geçenlerin, kanı
mı dondurduğunu sandım. Hfila da, hatır
ladıkça, ayni hisleri duyuyorum. 
Olanı anlatayım: 

Yemek yedikten sonra, ağır ağır, cigara 
içerek, yokuşu çıktnn. Çalışh] m yere gel 
diğim zaman, tablom, sehpa~• üzerinde, her 
günldl bıraktığını yerde, duruyordu. Hiç 

~ trol3l!EtmlmrJC!f!JtmllmltilGI ., 

bir şeye el dokunulmamıştı. Yahut da do
kunulmanuş gibirdi. Hatta, iyice hatırlıyo 
rum ki, sabahleyin buradan a)•rılma?an ev
vel, bütün fırçalan temizlemiş, kutusuna 
yerleştirmiştim. Bunlar, tertemiz, yerle
rinde duruyordu. 

J Icr şey yerli yerinde ve el değmemiş 
vaziyetteydi .. Yalnız tablom müstesna! 

Hem bu sefer tablomun başına gelen, 
insanı bin kere çileden çıkannağa 1.afi ... 
Bir kere düşünün hele, hakkını yok mu: 
l 1ğraşmış, didiruni;s bir eser meydana getir-

meğe muvaffak 'Jlmuşsunuz.. Tam, "oh!,, 
diye bir neles aldıktan sonra, karşısına 

geçip, bir parça keyifleruneğe hazırlanıyor· 

sunuz •• Df'rken, elin küstah, cdebsiz. yüz
süz bir - - sözde muzip - hergelesi geliyor .. 

bütün yaptıklarınızın canına okuyor. Ese
rinizi mahvediyor .• Rezil ediyor ... Bunun 
karşı:smda, siz olsanız ne yaparsınız? 0-
lür müsünüz, öldürür müsünüz? .. 

Herif - herif midir, cin midir, peri mi· 
dir, her ne mendebursa - kalkmış, fone 

koskoca, kale gibi bir bina oturtmuş. E
vet, orta çağlardaki dere beyi ~atolarına 
benziyen koca bir konak ... fakat bu, sanki 
bir hayalmiş gibi, şeffaf bir şekilde resme

dilmiş cisimlerden yapılmış, gözle görünen 
fakat elle tutulamıyan hayali bir bina ... 
Bulutlu, flQ bir muhit içinde yüzüyor gö
rünen bu şeffaf hayaletin arkasından, ye
§İlin muhtelif tonlarından teşekkül etmiş 
bir orman göze çarpıyor .. 

Işte, menhus bir elin, o kadar uğraştığım 
bütün benliğimi kattığım bu esere, çekin
meden kondurduğu bu kctıır.zece ilftvc kar
şısında, yeisimden, gözlerime yaş doldu. 
Ümitsizlik, acziçinde krvranmağa, kendi 
kendime söylenmeğe ba~tadım: 

l Devamı uar ). 

Nak lede11: 
onu sadık Viktortl 
kerlckll bir koltukl3 

rüncc içim burkuıd:· 
hilngür hilng\İr sı: 
kendimi güç tuttulJI· 
sevdiğimi bilirSini.ı. 

- Onu içimizde d 
mı? Almanlnrdnn bs:J 

ver. 
- Hephıiz seve 5 

onu hepinizden far. ~:r 
nclercc onunla bcJ11 
rusu onun emrinde ( 

- Üzülmeyin, i)k 

- Acaba? rırJ 
- Eski hallnO d& ,t 

değil man.Iesef ... fsl' tt 
(1) Gazetemizde 

"Meş'um fabrika" 
tılan macera. .• 

ı,-!le! 
cnklannm kısınen ·de 
IUyor. Şimdi koıtuk d 
rilyebiliyor. Bir ınUd~ 
ton kafi gelecek. '1.8 ceil 
tonsuz da. yürilYC~~ııe 
hiç ııikayet ctmeCllb~ 

niz mi? bl 
- Evet. Demir gl!l 

tırabmı kimseye bE'1 
·c 

öğleden sonra kendi t 
dlm. Neşeliydi. fa1'3 

çok bozuk. , ~ 
- Ne diyorsunuz· 

ketmeclim. ~ 
- Ben Bize d~ ~ 

pinizden çok scvcriJtl 
ni çok sever. Size 55 

kindlklerlni bana ıınlJ 
kayet etmedi nma bil C 
ziinden can sıkıntısı ... 
mnz. Bunn. UzlililYO!• 

- Haklısınız. Fakst 

dılar. İyileşince zekg; 
rllbeslndcn fSUfade 
fş vereceklerdir el'bct 
lonel Gero dııi.nUl or. 
örnek almnmızı söylet· 

İkisi ııustular. ııoJtıl~ 
- Sizi alıkoyrnı)1I) 

İşiniz aceleyse? tı' 
Klerjo saatine bnlc 4 
- O kadar acele 

vakit... t 
Komisere elini ~ ~ 
- Allnhaısmarlı:ıd 

in açık olsun: ) 
- Te5okkilr edcri~cr' 

ze de hayırlı soyabtı 

· Ayndlılar. Rokur iS~ 
ru, Klerjo ise ak.si 

rlldülcır. d~ 
Genç zabit ctraf'ıll-il~ 

etmeksizin dalgın ) tı r 
bir durup bir saatine-O~ 
na. bakıyor, sonrı:ı ) 

vam ediyordu. f 
birdeıı 

Yanıbaşmda ıSl 
bir otomobilin çııtı:ırd 
başmı çevirip baktı: 

- Diynn. ıt• 
Genç kız arabanın 

- Gel. t~ 
Diyanuı yanına 0 

o l!IOruyordu: ~ 
"u.tıe - Berıi gördüg 

dun mu? c'1 
_ Memnun kclil11 0 •ut 

fade edemez; nıcs. ·ece 
Fırsat bulup geicıı>l) 
korkuyordum ki... tl)l 

otomobil hareket c 

kız: dedi, 
_ Hakkın var, 1' i 

rande'\'lıya gelcbilt:lr 

geleni yaptım. «k~ 
·rııw 

Delikanlı kısa bl tt.i: 
mahzun, mukabele~' 

_ Son rondc''1llll1'etC): 
Genç kız, içini çe ....ı. 

b ,,er"' 
ltYn baktı. Ceva . ~ı. . ~ 
. ~ tınaht:ırtnl çc ıı~ 
kaldırım kcnnrındıı~ıı· 
gesi altmda, durdU 

:ı. l' 14 
- Burada rııbat~.fl' 

J an ... Sana söyfü•CC rııJ 
Genç zabit, g6:ı;le ı~ 1 

gUzel çehresinden 

yalvardı: '{IJeı 



it 
talar 

ı anlatan 

aç kız rdeşten biri ... Artık Vt madam= Efrzin AVrupada··'kaf ffi8s:nda 
S b Yazan: 

bu i~te e ep görmiyorum azizim Tomayan üç kızkardeş olan sarışın Ele- tüne dağ.ttığı saçlarının birer 

D=Il n ~~ "'®«: n 

Mariyi sevmiyorum. Fakat -garip 
bir his - ona karşı büsbütün lakayd 
dı değilim.. Binaenaleyh hemen 
zavalıyı müdafaa ettim: 

~ llluterakk' niden, kestane saçlı Marıkadan, şehvet eseri olduğunu tahayyül e-

" tt kendi 1, iliğı'z olmalı- ye ede~m. Şimdi hi~~i~ şey sö~·le ı .~.i.kk~_Ue yü~üı~1e ~aktı, . ~urdu esmer Mariden benim tercih etti derdim. 
er gordu?";: ın ,.e haya- mem. '\ alnıı bence I:...Iızın Türkıyc- foşundu. Bcnı suzdu ve clını omu· ğim sarışın Elenidir. Eteni, bu a Sonra gene dilim tutulur. Gü-

"' ~ değıı r:un: ılk hamlede ye dönmesi çok mühimdir ve çok la 1 mma koyarak sordu: y '.•ı sonun ·a yirmi iki yaşına basa- Jüşlerinde, tenezzül etmiycn bir 
1~ıllld r na ın anmı~ gibi zımdır. Bu iş için aklıma bir çare - Ne o. yoksa aranda bir aşna a .. 1 guruı görürdüm ve arzu ile titri· 

,;ı rler!c ~o~~r~·~·a gel'd iim geldi. Biraz telılikeli ama, yapaca· fişna mı \ar? Marika şapkacıdır. Mari de di- yen .dudaklarım kurur. 
P::ı a t ı ' um. :-.:utuk· ğım . .Makc;adım bu kadını kerhen - O bana ait Ropcn, dedim. kişçi.. Bunlardan lıiri gülleri şap- Evlerine altı aydanberi gidip 

·-. Bu rr op arnama mü aadc ba} e et- , dahi olc;a buraya getirmektir. Yalnız Elizi her safhada müdafaa kalara takar, diğerii esvapları di- g_eliyorum. Bana bir kardeş gibi 
~lıı t ·a.ında mm·af - Neden Popcn? \'azi} etindeyim. Benim çok iyi an- kerken bana, kendilerine mahsus muamele ediyorlar. 

"" ~}eti Sİ) ~ennı ediyorlar - Dedim ya, bunu sonra öğrcniı - 1 a~~·ğım biridir. şiveyle, müşterilerinin hikayeleri. Mari, benimle beraber küçük 
t ol"'ada.'Yenın bir •ardı~ sı'n.ı Gu' ldu". ı H lb k' El · d · t • o 1 h d ... - J ni an atır. a u ı, cm aıma cıgara ar ıçer. nun a er şey en, 

ıı,:ını da "ÖvJ" • El. . • ,.. . 
• J u~ or- - · ızın I urkıycye dönmesindl - O halde, dedi. Senden istifade düşünür. Ayaklı lambanın büyük edebiyattan, musikiden, tiyatro. 

:ıı ~iın intıb ben hiç bir fayda gormüyorum. edebilirim. Elizi sen Merzifona ça· ipek abajoru altından dökülen zi- dan, modadan bahsederiz. 

1 
1 derecede .:rm devletlerin Belki fayda ızdır. Fakat, ceı ğır! ya için.de gür, taşkın saçları, kar Bazan Mari ile Marikanın göz-

n ::11ır. Bi 
1
• ı.ınatıarı olma- öyle ic::tiyorum. Onun buraya gelme - O, dedim. Galiba şakayı sevi· gibi beyaz rengiyle Eleni bir ma- lerinde müphem bir hayret oku-

ı tikı~ı zun hak'k · b" · ' llııı a da\'ac: . 1 ·aten sı ızun i5lerimizi teshil edecektir. yorsun. Eliz buraya dönmek iste· budeye benzer. O büyük bir ma· rum .. Sanki demek isterler ki: 
, 

1
. 'c lllak 

1 
d ı>esınde uğ-ı Bu işin içindeki orostopolluk be· mez. O şimdi çocuklarına mülaki o- ğaza da satıcrdır. "Acaba bala ne bekliyor? Aca-

1 erııniz dcıo;iJ a ırnızın şah i ni alrtkadar eder~i. Nihayet Hopeı. 1abilmek için h\'içreye gidecektir. Anas.z, babasız kalan bu üç kız ba hangimizi seviyor, neye hata 
ben~lduğu~ ~ahaza ermeni Ce\•ahirciyan benimle Eliz arasında Onu bura}a getirmek için kocac:ının kardeş beraber yaşarlar. Küçült- kararını veremiyor?.,, 

"!le ıın bu tnak ınanmıyorlar. ha•;ıl olan anlaşmanın dcreceı;ini -neselfi ölümunü haber \ermek de ler - Marika ve Mari - nöbetle evin Bir gün Eleni şu sözleri söyle. 
daJıi . . atla se•·ah t k b"l a· . . ' ki ıtıınatı ~ J a pc ı emez ı. Bu Elız ışinde ica- kafi değildir. hizmetini görürler ve yemeği pişi- di: 
ı e . a.1 Yok b d k . ., • b tıne naz · ın a endısı,e de boğaılaşacağımı - Sen istersen!.. rirler • - Ben zannederdim ki şairler 
ura\ aran orad b"I . 1 "'\ /a tnliracaat ~~ 

1 
~ mış ~saydı, zaten benimle bu va- - Bilmem, belki gelir. Ama, bu· Eleni kirayı öder. Fakat yalnız (Antrparantez haber vereyim ki 

'nt l'rf'de buı d etmek ıyı I dıdc bır tek kelime bile konu mak nu ben istemem. Dew•il senin ar· büyük hemşirelik ile izah edilemi. iyi bir pirimdir.) daima aşktan 
• ~ ıha bu un uy a 1 • dava m a - tan çekinirdi. Benim Elizden aldı- zun, hatta, hayatım bahasına da yecek bir imtiyaz sayesinde kat'iy- bahsederler. 

21.lhu mız Yüzund ğ l be b · D · .. l b" 1 , Y k ~ ~. t'Una kirn . en 
1 
•ım son mektuplarda, onun da artık o sa onu n u \'azıyette buraya yen mutfağa yanaşmaz. aıma gu Acaba bu ır a ay mıydı. o -

I' d gındc topla senın nza bu işlerden bıkt1ğmı \'e evlatlarına ~etirmcne delalet edemem. Kaldı ki tırnaklarını parlatarak: sa ilanı aşka davet mi? • 
ı ıie unyadakj uy nıdyor. Erme· j kavusmak için !c:viçrcye dönccecrinı bunda büyük bir menfaat görrnii- - Ben bir prensesim, der, böy- Hemen arzularımr söyliyecek 

Pek · · an ırdııFı t - w "' f · b" k · · ı · ı ,_ 1 d" ecı 1l'ı değild" B'"' e 1 ve eger Tomayan gelmezse ondar. }'Orum. Bu sır senın ır aprısın e el işlen göremem • • yerde kıı:ard m .. Ke"e e ım ve 
<la ~ti~erin zen~~· 1 ıze mu- da aynlmağı ~öze alacağı yazılıydı. '1alinde göıiinüyor. Yalnız E!eniyi görmek için, bu - Cen:ıbı Hak kusurum affetsin -

}al>a e etnıernelıd~ er ~ldu: 1 Elizin re olursa olsun Türkiyeye - Hayır, dedi. Benim kaprisim hemşirelerin oturduğu apartım:ına hemen oık hakkında bir kcnferans 
t e \' ~ğın henıen ır. ~ımdı 1 dönmeğe hiç niyeti yoktu. Onu bu- değil. Abdülhamidin arzusu. haftada iki gece giderim. Onlarla verrıeğe başladım. 

<lıı:retj etrafa ~:~;u tez· raya getirebilmek için çevrilecek - Ne münasebet? samimiyetim, Mari sayesinde oldu. Nihayet geçen akşam üç krz 
tta . 1 ırmek- desise belki de pek muhim olabilir- - Bu münasebeti bittabi koca Bu kızcağızı bir gün yıkılan bir kardeşin apartımanına girdiğim 

t /'in bir lllekt . . _ di. Bu işi benim anlamam lazımdı. .ünkfirdan ben soramazdım. Yal- duvar altından tesadüfen kurtar- zaman Marikayla Marinin hara -
~· ~ektubu ~ ~ıbı go· Hem Elizin ıstırab duyrnamac:ı ve ıuz bu iradesini telakki ettim. Eli· dım. itiraf ederim evvela Mari retle münakaşa ettiklerini gör· 

ta. •retteydi. Mek~~ece çok h7°1. de nihayet benim bulunduğum zi istiyor. Bi~tabi yiyecek değ~!.!~-: ho~u?'1a -~~~ti. Fakat. bliy~ğü, . ~- düm. Eteni fimirane bir tarzda bağ 
A.. !\ta decıırn ki: bu oku ~ı.r ışte ona bir oyun oynanmamac::ı ı kat onu te~ın etmek ga?·el~._r!mızı? lenıyı goruncc Marı benım ıçın rıyor, Mari göz yaşlarını siliyor-

1! alllada.ın E!izin A ıçın ~u gerekti. Hangi taarrtan deş ~~ahkkuk~ ı_~abıd_ı~. C..etırdıgım gı- yok ol~u. .. . . du. 
l'lltııa beb görm'" , vrupad_a mek ıstediysem Ropen Cevahirci- bı de gerı gonderınm. Elenı o kadar guzeldı kı, onu Eleni verdiği izahattn anladım 
r 1aı;al\, '1tada u~~~m ~~ı- yan önledi. Bana bir türlü ne yapa- Kan be}•nime hücum etmi~ti. Ab- hazan seyrederken gözlerimin te- ki namuslu ve ticaretle meşgul bir 

l'oplad0~C<tktır k ızun. 1tın cağım ,.e hattfı. Elizi neden ıtf!lirt- lülhamit hünkar olabilirdi. Fakat essUrden yaşardığını hissederdim.. delikanlı Mari ile evlenmeğe talip 
lı' i te~ 1 Parayı ~naatınde- mek i tediğini söylemedi. IIınçak ':>öyle şunun bunun kanları üzerin- Anlıyordum ki ona hiç bir zaman olmu Mari bunu reddetmi§, E-;a ~tetı f . fena olma a arak gel- dava:-r da nihayet vız gelirdi bana. de tasarruf hakhmı kendinde nasıl ilam aşk edemiyecektim. leni, bu iyi fırsatı kaçırdığı için 

~ataı,1 •lıYata geç~~i~unda~ Bu kadar ken~imi. vakfettikten ve ~~labilir?i? Onun sarayı zaten !Qs ~le~~~i~ vak:i~le bir sergtiz_eşt kardeşini kabahatli çikanyordu. 
·iş başıPararun bir k ~ · ~rtık bu kadar tehhkeyı göze aldıktan ıçındeydı. Irzların, namusların, be- geçırdıgını de bilıyorum. Ve şım- Mari bir aralık bağırdı: 

l ltıeda nda buıunrn I}metı kal sonra nihayet, sevdiğim bir kadın. karetlerin, aile irtibatlannm ve mu- di kendime cesaret verebilmek için - Sevmiyorum, ne yapayım?. 
~Y nı11 t~Vik ola: Hınçak- için ya~ılacak ~yi benden gizli tut- 'ı

1 

.addec::atın orada yeri yoktu. Belki 

1 

genç kadının a§ka meftun olduğu- - Başka birini sevmiyorsan el-
~ı.~ıa a Ce"ahirciy tı:.. . . malan beni çileden çıkarmağa kafi 1 '.e Abdülhamit Elizin methini i~it- nu, gözlerinin, hazan omuzlan üs- bet bu adamı seversin .. Böyle iyi 
t kcl"'ııı r. Cc\'ahirci}~n bınbırı- gelirdi. 1 -nic::ti. llem zevk sürmüş olmak \'e bir parti kaçırılır mı?. 

tıı 1Jkına ntı aklaya: b~ va- Ropen Ce,·ahirciyanı hayrette bı- 1 hem de onun Avrupadaki i~lerini hamidin istemiş olması beni büs- Mariye bu cevabı verirken bana 
arar \'ernıi bır şey rakan bir söı kaçırdım ağzımdan: öğrenmiş bulunmak için bunu ya· Jütün bu işin çıkar iş olamıyaca· baktı, şaşırdım .. Mariyi isteyen bu 

\ ~\' t, decı· S olacak - Elizin kılına hata gelmemesini pabilir. ğı kanaatine sevketrnişti. meçhul delikanlıya karşı bir kıs-
~liZirı d" 1· Ben de b f' . hiterim, dedim. Ne maksatla olursa olsun Abdül- De Yamı Yar kançlık duydum .. Bununla beraber 

1'cıı.._ ollrnesini tek~r ~:de-
~rıı-··ıq~an t:- • ıyo-

ieldiği . '-lizin fik • . 
".il\ ktnı Sôyledi ~~ı almak lii-

- Aşksız izdivaç budalalıktır! . 
Mari, ' memnuniyetinden ne di

yeceğini bilemiyordu: 
- Teşekkür ederim.. Doğruıu 

söyleyeceğinize şüphem yoktu .. 
Eleni, sükünetle konuşuycrdu: 
- Kardeşim, Mari, ben kendimi 

biraz da sizin ananız farzediyo
rum .. Onun için öyle söyledim .... 
Fakat dünyada en büylik emelim 
seni de, Marikayı da mcs'ud gör
mektir. 

Mari ablasına sarıldı. Omuzu. 
nun üstünden de ha'ifçe bana gü
lüyordu. Fakat birdenbire bağırdı: 

- Ah, makarna yanıyor!. 
O mutfağa koştu ve biz Eleni 

ile yalnız kaldık. Genç 'kadın bana 
hidd~tle baktı .. Kalbimi ezen esra
rı açacak saat gelmi§ti .. Fakat ha
yır .. Biraz sonra söylemeği daha 
muvafık gördüm c 

Yemek yendi .. Yarabbi ne ces 
retsiıim 1 Acaba gene mi ağzımı a 
çamıyacağım?. 

Geç vakte kadar binlerce şeyde 
bahsettik. Nihayet kalktım.. Mar 
arkamdan geldi.. Koridorda, bi 
aralık karanlıkta kaldık.. Birde 
kollarımın arasında ince biı: be 
hissettim .. Zarif bir vücud vücu 
duma sürünüyor, güzel kokul 
saçlar dudaklarıma değiyordu • 

Şiddetli bir arzu dudaklarımız 
birleştirdi .• .. -

Mari, titriycrek: 
- Oh, dedi, beni sevdiğini za 

ten biliyordum,. 
Böyle saffetle, hüsnüniyetle tes 

lim olan zavallı lbir kalbi nasıl ka 
natabilirdim? !. 

-Oh, Mari.. Elbette .• 
Ertesi giln üç kızkardeşin apa 

tımanına gidince Mari teklifsizc 
boynuma s ... rıldı .. Marika gülüyor 
du. Eteni henüz eve gelmemişti. 

Nihayet dokuza doğru geldi .. 
Pek endişeli ve meşgul görünü 
yordu. 

Ona Ankarada iyi bir iş tekl' 
(Lut/ en sayfayı çeviriniz) 

~ . ltaıb en .ziyade .o ıze kalırsa 
lıh Ukı biıe burada çalısınak 220 KAHTtAMAN HAYDUD KAf!RAMAN HA YDUD 217 
~ tı.nt:ağıınız iste tada Jfizımdır. 

J;- ~en~ğ olarak kuvvetimiz-
~ t('ıtı.i ıı. Sunu :;ıabn:viyatxmıza 
o n Cd a ıze d r rıun h.. etektir H ma am 

~daYa "urada b. em hakika-

~ ııı~~abil ora~u~asındaki 
tr:ıı ilti?lci f l~ Vardır.1\falınasında 

..,llıııı 0 aaıı}'eti b" adam Eli-
'tıllıa l<~tı ır <Jan Dark) 
'-b }'an: r. 
. ~ı.!lb 
~u~ u i~ 

re "Vu~İrı de }·~~ olınuyor de
l 'e du ~l' ı~.' bir tezkere

~ı.ı a} ~kattır ırnız için büyük 
~ t kn.- " dcnili"or 

1 /\ \ ""'<I l\'ıtn J • 

r~ f:l ~~lı bir k::a, tnUhata 
~n r-_ atının ı ~ ındır, fazla 

. ""'"alıircj • nlabilir. 
h lan düc;ün·· 
Q,r q,. .. uyor-

r aı.. ~ ben ,.,, • 
Uıı ı.ıe)ı k J-arıın d' rnuu 1 aca k . • ıye bu 
nraatı alta bu . :stı. llalbUki 
Ci);ı,.._ 'ardı. B ı~ e büyük b" 
~ ..... ı.ı Çoı • en R.o ır 

oyJ<: b' .c ıyi <UıI Pen Ceva-
l'r<Je rn ırctenbire ,anustıın. 

e~ bir rl~:1aka Yc;:esbt~~i nıusaha-
Qu. . ~ı~~· •14 ır k 

l§te <l ~ı \ 't d aran ve 
n r rtııuıi ..... e R.op,n '"'~ekti. 
u llas .... , I'tıak "-CValt" . 
Y ' tl illJl c:"-dı Vardı ırcıyanın 

'11.tı L1aJnaJıYt)ın ' ama, bu-
.._, Seıı:"<i dı~ . 

tııez ~ ırı ic:ı,.rinez larnan SOrdu . 
liı.ı ~I' un. 'F:ıka Pek akıl m. 

ıı d;ı t rne,._,,_ sır ~ 
'il'l~ "a •nda "<U\ e:ti1·orum. 

....._ ~tınu ne dusünüyor

Sonra · h 
() enrneni tavsi-

yatak odasındaydı .. Masa üze
rinden ondan kalan eşyalar var
dı. Bunlar arasında bir de bar
dak .. Rolan bu bardakla su iç
miye bayılırdı .. Doğruca gitti. .. 
Sandalyeye oturdu.. Dirsekleri
ni önünde duran masaya daya· 
dı .. Düşündü. Karnı acıkmıştı.. 
Bir parça ekmek yedi.. Sıenra 

su içmiye çok sevdiği bardakla 
biraz su içti... 

Birdenbire Olivolo adasına 

gitmek zamanının ya'ldaştığmı 

hissetti. Masa üzerinde dura:-ı 

ev parasına, on bin eküye bak.. 
tı .. O geceyi orada geçirip ge. 
çiremiyeceğini dü§ündü. 

Bambo cezasınr görmüş, 

rarmı~ bir halc1ey.<li.. Arkası:'a 

uzun bir manto attı. Ekil tor· 
basını eline aldı. Olivolo adası. 
na doğru yürüdü.. Az ı;o:ıra 

kendisini duvarın yanında bı.:l· 

rl·· .. Evin içi her zaman ... 
gibi aydınlıktı. 

ıhtiyar Filip, evin yeni !'··+ 
bini, onun pek iyi tanı.:Jığı ye
mek .c<lasında bekliyordu. 

Yeni efendisinin geldiğini gö
rür görmez yerinden fırladı. 

Karşısında büyük bir hürmetle 
eğildi. 

- işte senet ve anahtarlar, 
dedi. 

Rotan: 
- O halde, işte bedeli ... Lut. 

Emperya layık olduğu ıstırap- fen sayınız, dedi . 
Jar içinde kıvranıyordu. Fos- Rolan düşünurken Filip pa-
Jcari, Altiyeri ve Dandolo da raları sayıyordu. Bu iş yarım 

kendilerini mes'ud sandıkları saat kadar sürdü.. Filip tor-
bugünlerde cezalanna kavuşa- bayı bağlarken Rolana \:aktı .... 
caklardr. Fakat ya o? Ya Le- • Ona: 
ıenor .. O herkesten çok cezaya - Size şimdi evi gezdirecc-
layıktı .. Ba§ına ne gelmişse o- ğim arzu ederseniz? dedi. 
nun için gelmişti.. Fakat Rotan -Hayır .. 
Leonoru ne zaman hatırlasa lhtiyar hayretler içinde kal· 
kalbinde bir çarpıntı duyardı . 

Artık kendisi de itiraf ediyor 
<lu ki onu hala seviyordu. 

Leon~run evinde ge_çirec.· ~.i 
bu gece için sevinmekten krxı
dini alamadı. 
Akşam oluyordu. Saat 6e;.iz 

~:.:çu'kta ortalık tamamiyle ka-

mıştı: 

- - Evi biliyor musunuz?. 
- Hayır.. Fakat tek başıma 

gezmek daha çok ho§uma gider. 
Bu geceyi de burada ayni şe. 

kilde geçirmek istiyorum. Ya· 
rına kadar istediğin. yere gide~ 
bilirsin .. 

hususiyede kabulünüzü de bana 
o anlatmıştı .. 

Aratcn hayret içindey~i. 
- Size bt.nu Bambo mu anlat. 

tı? ... 
Rotan tebessüm ederek başiyle 

ta .dik etti. 
- O halde o, size her şeyi ol

duğu gibi anlatmıştır.. Benden 
sormakta ne m~na var?. 

Rotanın mütebessim yüzü bir
denbire ciddileşti.. Ayağa kalktı. 

Aratene yaklaşarak eliyle omu. 
zuna dckundu. 

- Dostum Araten, dedi. Ara. 
mızdaki mukaveleyi unuttuğu

n.ızu hissediyorum. 
Şair Rolana baktı.. Bakışın

dan ürkmüş olacaktı ki kekele
di. 

- Size istediğinizi söylemiye 
hazırım, cedi. 

Rolan koltuğuna gömülere1t 
bağırdı: 

- Ha şöyle .. Şimdi tatlı tatlı 

görüşebiliriz. 

- Demek dostunuz Bam boy
la cumhurreiıtıni ziyarete git. 
tiniz .. 

- Evet, bizi parlak bir şe

kilde kabul etti. Doğrusu bana 
ummadığım bir itimad göstcr-c 
di. Bütün sırlarım öniin}e döl..
tü. Hatta .. hatta beni el'.ii yap-
tı .. 

- Elçi ha .. ~ O halde sizi bil. 

tün kalbimle tebrik ederim. Nt>
reye gideceksiniz?. 
- Jan dö Medicinin yanına ... c 

- Ya .. O büyiı1c adamın ya-
nına mı?. 

- Evet ta kendisi.. Kimseye 
söylememeye yemin ettiğin: 

tekliflerde bulunacağım. 
- Şüphe yok ki bu yeminint 

ben dahil değilim. 
Araten sarardı.. Hiçbir şeyt 

karar veremiyerek bağırdı. 

- Yok efendim.. Bundar 
başka ne sorarsanrz s .... runuz 
emrinize amadeyim . Rica ede 
rim bunu istisna ediniz. 

T Fakat ne istersem söyler 
misiniz ?. 

- Evet, her ne isterseniz .. 
Yalnız bana tevdi edilen sırlar 
müstesna olmak "artıyle .. 

- Ala .. Şu halde hayatınızr .. 
- Hayat mı mı?. 

- E•ıet .. Sanırsam, :eni va. 
şatan bendim .. Bunl:ı:.1 L2ıo ',ı;ıı. 

bir çok adamların da ekme1deri
ne mani oldum .. Zararın nere. 
sinden döııi:lürse kardır. Seni 
gene ellerin, ayakların bağlı, ağ
zın tıkalı olarak, seni ellerinden 
aldığım adamlara iade etmeli

yim • 
Ro!:ın aya:;a kalktı.. Şair in~ 

ler1;en ilave et~i: 
- Hı:ık bunu icap ctirmez mi. 

az:iz d~stum?. Simdilik Allaha 



14 HABER .- Upm portuı 23 tK1NClKA'NUN - 1939 

Garip bir tecrübenin Ben ~ilahın oğlu~ 1 Galatasaray 
d \J d \J yum dıyen zırdeh ı 1 _.. Baştarafı 8 incidı 

-Beykoz 
timal edemedi. ogu r ugu macera v (Baş tarafı 7 ncide) nanla Lutfinin m~§ter~k wa.I~ma 

çogu manyaktırlar. Bunların ku-1 ları bu vaziyetlerın netice al.muma 
laklarına sesler gelir. Biribirlerile ı mani oldu. 16 ıncı dakikada Ekre. 
kavga eder, üstlerini, ba~larını par min çektiği bir frikik, Bahadırın ka
çalarlar, yüzlerini kula'klarını ısı- !asiyle uzaklaştınldı. 

Cemil de çıkarılıyor 
Hakem, Cemili raklb oyuncuya 

yaptığı sert bir hareket dolayısile 

sa.hadan çıkardı. Galatasaray takı
mında müdafaa Lfıtfi • Ekrem, haf
bek hattı Musa, NuQar Bedii §ekli
ni alırken Beykozda da Bahadır sol 

(Ba., tarafı 11 incide) 1 de Alıp götürmelerini anlatıyorlar. 
kaynağın suyundan içip ağaçlarda. Pilot da kabul ediyor ve tayyare 
kl meyvalan jiyerek ya§ıyorlnr. Bir makinesi tamir edildikten sonra, 
az bllyfidtlkten sonra Oskar havaya onl:ırla beraber havalanıyor. 
tq veya sopa atarak kuş vurma - İlk indikleri yer Budapeştedir. O
smı, Eva da mll;>onerin onların ha- rada "medeni insanlar" gibi giyini
beri olmadan oracığa bıraktığı kav- yorlar. Eva, oradaki yeni tanıdıkla
lan çakıp ateş yakmasını öğreniyor. n kimselerin delaleti ile Montckar. 
~arrington Pavso\ onlan arasıra loya gidiyor ve dansöz oluyor. Os

gelıp uzaktan gö:ı:ctıemekte ve gür- lmr da meç talimi yapıyor ve iyi 
bllz birer çocuk olduklannı görerek bir sporcu olarak yetişiyor. 
memnun olmaktadır. Amerikalı milyoner, bu iki yeni 

Fakat, bir gün, Amerikalı mil - Ademle Havvanın, onlan kapadığı 
yoneri hiç de memnun bırakmıya • cennetten kaçtığını bir müddet son
cak bir lılidise oluyor. ra haber alıyor. Derhal iki genci a

Amcrikalı, ormanın etrafını du- ram:ıya çıkıyor. Onlann, yukardıı 
varlarla çevirmiş ve içeri hariçten söylediğimiz gibi, yeni bir hayata 
kimsenin girmesine imkan bırakma- başladıklarmı, insanlar arasına ka-
mrştır. Fakat bu, insanların oraya 
girmesinin önllne geçecek klı.fi bir 
tedbir değildir, çtinkil yirminci asır 
adamlan kendilerine havada da yol 
açmıt bulunuyorlar. 

nştıklarını öğreniyor. 

Fakat, Mister Dnvson nazariye -
sini ispat etmekte gecikmiyor. Os. 
karı aramak için Budape§teye ge
liyor. Ayni zamanda Evanın da 
Montekarlodan oraya gelmiş oldu -
ğunu görüyor. İki genç, beraber bu
lunduklan müddet zarfında scvL5-

rırlar. Galatasarayın ilk golü 
Manyaklar uyku uyumazlar ... 30 uncu dakikada sol açık Meh-

Bu paviyonda bir çek facialar ola- metYılmaz Halldi kısa bir çalımla 
bilir. Hastaların bir çoğunu bağla- atlattıktan sonra topu ortaladı. Bu
rız .. Bir kısmını da mahzene ata- duri de yakından sağ Ust köşeden 
rız. ı Galatasaraym ilk golilnü yaptı. 

1-0 mağlüb vaziyete düşen Bey. 
Hastaların günlük hayatları k d bü ··k b' 11 k .... k .. oz R. yu ır can ı ı gozu uyor. 

muntazam bir proğram ve sıkı bir 1 G l t 'k' . 1 .. kontrola tabidir. ~. a .asarayın ı ıncı go u 
34 uncü dakikada Budun, Nec -

Hastalar günde üç öğün olma1t Jetten aldıt-ı pası biribirinden uzak 
üzere ikişer kap yemek yerler... duran Beykoz müdafileri arasından 
Yemek saatleri muayyendir, sakin Cen::::: uzattı. Cemil, topun pe~in -
hastalar çalışırlar. Akşam olunca den bütün hızıyla koşarken Kandil
koğuşlarma çekilerek yatarlar... li de süratli bir çıkış yaptı. Cemil, 
B:ızı hastalar uyumazlar ve fevka- ayaklarına kapanan kalecinin elle • 
iade gürültü yaparlar, bunlara ev- rinden söktüğü topu Beykoz ağları
veıa sıcak bir banyo yaparız.. E- na taktı. Galatasaray 2-0 galib va
ğer tesir etmezse o zaman sakin- ziyete geçti. Fakat Kandilli de Ce
leşmelerini temin için ya dahili milden yediği tekmeyle yerlere u. 
il.iç veririz, yahut enjeksiyon ya- zandr, kıvranmağa başladı. 

içe geçti. 
Galatasaray forvet hattı Beykoz 

takımının kalecisiz olduğunu he -
saplamadan kale önüne indirdikleri 
topu, sağa, sola uzatarak vakit kay 
bediyorlar. Ve tabiatiyle bu iş sıkı
şık Beykoz müdafaasının lehinde 
tece111 ediyordu. Mikrob, sol haf ye
rinde Necdcti mükemmel marke c. 
diyor ve onu tamamen tehlikesiz 
bir hale getiriyor. 

Bcykoz·•n v.olü 
27 incl dakikada Turar.ın çektiği 

korneri, Şebab, Ekremin müdaha • 
lesine rağmen kafayla Galatasaray 
ağlarına gönderdi. Beykoz 1 Gala
tasaray 2. 

Galatasarayın üçünçü golü 
29 uncu dakikada Necdet, Mikro-

O.karla Eva bir glln kaynağın 
başına oturmuş, yemiş yerken gök 
yllıtlnden bUyUk bir "ku§un" yere 
doğru alçalmakta olduğunu g5rli -
:Yorlar. Artık, kız 17, oğlan 20 ya
ımda birer genç olmuşlardır, fakat 
havada gördükleri bu §eji kuş zan
nedecek kadar, medent alemden bi. 
haber kimselerdir. 

parız.. ı Kandilli oyundan çıkıyor 
Kandilli, yapılan biltün ihtimam-

miı,ılerdir ve sonradan, hayatlarına Sabah olunca şafakla beraber 1 • k d' 1 d' •. ara ragmen en ıno ge eme ıgın-
daha başkaları da karışmış olmak- hastahanede bir vaveyladır başlar. 

bun müdahnlcslne rağmen sol aya
ğıyla güzel bir oüt çekti. Top Ha.. 
lidin elleri üstünden ağlara süzül
dü. Galata.ııarayın üçüncü go!U. 

Tayyare, makinesindeki bir bo -
!mkluk dolayısiyle oraya inmek mcc 
burlyetinde kalmıştır ve ormanda
ki ağaçların üzerine konuyor. 

Oskarla Eva korku ve hayretlE' 
evvela şaşınp kalıyorlar. Tayya. • 
reden inenler de onları görünce 
tlynt eekilde . hayret ediyorlar. 

la beraber, biribirlerini unu~u • 
yorlar. 

Eva ile Oskar geçen hafta Buda-
pcştede evlenmişlerdir. Bu suretle, 
Amerikalı milyonerin yapmak iste
diği tecrübe, Umid ettiğinden biraz 
başka şekilde olmakla beraber, ay-
ni neticeyi vermiş oluyor. 

K d . · · b" "k b' . den oyundan çıktı ve imdadı sıhhi en ınızı uyu ır pazar yerın-
d d . . H . otomobiliyle hastaneye nakledildi. 

e zanne ersınız. er çeşıt satıcı . . 
feryadlar kcpararak mallarını sa- Beykoz takımı kaleye Halıdı, mU-
tar, her hasta 'kendisini başka tür- dafaaya Mehmetli, Mikrobu da sol 
lü görmektedir. Hastahanede Ha- 1 hafa geçirdi. Fakat biraz sonra ... 
fız Hüseyin gibi güzel sesliler de Kazım oyundan çıkarılıyor 
vardır. Taoii bunlar güzel gazeller Kazım, rakip oyuncuya. sert ve 
söylerler. Fakat bir güzel sese lüzumsuz bir favl yapınca. hakem 
mukabil bin feryad .duynnıruz. 1 ken~isini dışarı çıkarmak mecburi-

Hastalanmızın çoğu erken buna- yetınde kaldı. Bu suretle Beykoz 9 

madır. Bir zaman tedavi edilmez j kişiye inmişti. 
bir hastalık olarak kabul ediJuı Adnau çıkarılıyor 

Bundan sonra oyun Bcykozun e. 
nerjik didişmesi, Galatasarayın da 
rahat uğraşmasıyla geçti. 42 inci 
dakikada. da Budurinin şlitü, kale-
sinden çıkmış olan Halidin limitsiz 
nazarları arasında kale direklerine 
çarparak geri döndü. Oyun da, top 
ortalardayken bitti. 

Nası) oynadılar 
Galatasaray takımında. müdafaa 

emniyetli ve güzeldi. Lütfi ve çıkın
caya kadar Adnan uzun vuruıılariy. 
le nazarı dikkati celbettiler. Haf 

Biraz sohra ormanın sakinlcriylc 
tepeden inme misafirler anla§ryor
Jar. Amerikalı milyonerin o kadar 
ihttınamma rağmen, iki çocuk ni • 
hnyct insanlarla temas etmişler • 
dir. Onlardan elbisenin ,tayyarenin, 
dlğer bazı medeni e§yanın ne de
mek olduğunu öğreniyorlar. 

erken bunama bugün yeni usııllc: 1 Devrenin bitmesine 1 dakika kala 
sayesinde şifa bulmaktadır. 1 Galatasaraylı Adnan, Mikroba yap-

Muhterem doktoru fazla rahat- 1 tığı sert bir hareketten dolayı ha
sız etmek istemedim; veda edere': I kem tarafından dı~ıtn çıkarıldı. Ye
ayrıldım.. Paviyonun kapısından ! rine Cemil geçti. Devre de, Necde

G inün en son haberlerini çıkar'lcen yeni bir hasta ile kar~--: un s:!:ı bir ~utu :ırcıecini:ı ayr.!::::.. 
la~tım: ... I rmda geri döndüğU esnada bil ti. 

Hakiki akşam 
gazetesi hattı her vazlyette ve oyunun so

nuna kadar mükemmeldi. Forvf'.'t 
hattının ç~lı§ma tarzı i;>i değildi. 

:'.1ehmet Yılmar. sol nı;ıkla va~ife -
sini ba13arnmadığı gibi, Cemil de 
!'IOntrfor yerinde tamamiyle aksak 
bir oyun oynadı. Necdet do iyi de
ğildi. Yalnız Buduri ileri geri ı:-Uzel 
bir sistemle çalıştı. 

Oskarla E\•a bu ba.ska dUnya in
&nlanndan çok memnun oluyorlar 
ve onlarm Ji~nmdan anlamamakla 
beraber, hareketleriyle, kendilerini 

etmişlerdi. jlk trenle gidiyordu. 
Küçük kardeşlerine bir çok tav

aiyelerde bulundu ve sonra bana 
döndü: 

- Rica ederim, mes'ud ediniz .. 

verendir 

lstanbulda 
- Ben doktor Refik! dedi.. f İkinci devre 
Ve bir kaç lisanda bir hayli saç-, !kinci devrede Beykoz daha gay. 

maladıktan sonra anlattı: retli. Müdafaası i:>i yer tutarak, 
- Bizim zamanımızda bir paşa j forvet de derin paslarll\ çahııarak 

doktor hocamız vardı. Çok akıllı ! Galatasarayı zorluyor. 5 inci daki-
Bey koza gelince: 
Tatbik ettiği müdafaa oyununda 

muvaffak olmuş addedilebilir. 1 U Vftzfyetle 0180 damdı .. Avrupaya gitmişti .. O za-'.kada. Turhan, kale önünde kazan-
man Mazhar Osman ile s nıf arka- dığı çok müsait bir fırııalı hüsnU is Bahadır her vaziyette mükemmel

di. Hal!d, Kandlllinin yerinde ken. 
diyorlar, •!isinden beklenilmedik kurtanşlar tek gazet e 

daşr idik. Mazhar Osman da çok 
zekiydi ama, paşa clamadı.. Acı· zengin, ama cimriymiş 
yorum zavallıya.. Vallahi param doğru mu diye sordu.' 

dedi. Bu ima mı idi? Gözlerinde H A B E R 'd: r 
ya~lar par ldadığını görür gibi 1 1 

olsa onu Avrupaya gönderir, o':<u- Hasta .clduğu halde bile konuş
tun paşa olmasını temin ederim. masından iyi bir aile çocuğu oldu-

yaptı. Şebab, 22 oyuncunun en iyi-
siydi. 

Hakem, birçok noktalarda ve bil
has!a Mehmedin 18 içinde yaptığı oldum .. 

Ne yazık! Pek geç kalmıştım .. 1 
HlKAYECt 
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ı&marlad k. Çok. geçmeden ge
ne görüşilrüz .. Fakat yalnız ya
p.mamar.rzı, hayatınızı kurtara
bilmeniz için cumhurreisinin 
himayesine sığınmanızı tavsiye 
ederi n .. Sanırsam, ya bu akşam 
ya yarın ak~am, Piyav derbend· 
)erin 'n namlı haydutları hür
ınetLrir.i arzetme1: için sizi zi
yarete geleceklerdir. 

Rolan kapıya <lö.,d:ı.. 'Uç 3. 

aım ~tm·ştı ki, Aratcn ~ılgın 

bir ha1de b:ığırdı: 
- Durunu::! .. 
- Deme'< söylem'ye k~nr 

verdiniz. 
- Ne emrcder:;cniz söyry:

ceğim .. 

- Alr .. 3u mc-nuriyet için 
ne kadar p"'ra al::lınız?. 

- Be" bin c': .i. .. Yarısı rcşin. 
- AJa , bu :ıkşam beş b'n e::ü 

daha i1:ve t 'ik-ek .. Bu da u
fa:< t:r i a'. esi nh;·ır. .. 

- f.h c'::r.Jim .. 
- Ş~m-li sözü:ı-~-:c clcv;ı-ı e-

diniz ve iyice de düşün:iz ki a
ramızda hayat nızla temin e~il
miş bir mukavele v:ır.. Ben, 
ken-li hisseme dü~cn bir tarzda 
mukaveleye riayet ediyorum .. 
Sizin de böyle hareket etmenizi 
isterim .. Aksi halde hayatınızın 
merout .olduğu pamuk ipliğine 

bir ate! chkundurmakta .zerre
ce tereddüt etmem.. Sizi din-

liyorum .. 
Araten, cumhurrcisinin ya

nında konuşulanları en ince 
teferrü:ıtma kadar anlattı. 

Rolan, Foskarinin böyle bir 
iş için bu değer adamı se!:me'k· 
te göstcrdiji liyakati takdir et
mekle beraber, bu takdirin da
ha çok, bu iki adamı biribirine 
tanıştıran Eamboya raci olaca
ğını düşün::ü .. 

Bu sıradı t.raten de, Rotan 
ne olursa olsun, kim olursa ol
sun ne yapma'k istediğini öğ

renmeğe mahal ıelmadığını, ka. 
zancına ortak olacağını d;:şün::
yoruu. 

işte bu at:~::ı.m bile ken<'i:::ini 
be~ bin ekti ile de taltif etmiş· 
t:. Şu cakika:!a o, cumhurrei· 
si.nelen daha mu'ı:teclir bir adam· 
dı. 

Araten, yüksek sesle ilnve 
eri: 

- ~i.,...<li siz !:cyl::yiniz .. 
Cura~ıurrc:sin:n bana vcı cii~i 

va.ı::fe}i yapmalı mıyım, yapma. 
malım yım?. 

r.olan cevap verdi: 
- Foskari yanılıyor .. Venc

dik gene V ened:k olarak kalma· 
hdır. İtalyanın mustakil bir 
cumhuriyeti tarzın.da yaşamalı

dır. Kendisine lazmı olan kud
reti tarzında yaşamalıdır. Ken. 
disinc Hizım olan kudret i ve 

Sonra kulağıma sokularak bir ğu anlaşılan doktor Refiği fazla 
sır veriyormuş gibi: J deşmek istemedim, yürüdüm .. 

- Mazhar Osman bey için, çok Muzaffer ACA,R 
nenaltıyı vermeyişi itibariyle hata-

lrydı. ?.!u~~1::1~r OLGAÇ 
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kuvveti karadan değil, denizden 
temin etmelicıir. Onun şan ve 
ş'.;hreti yalnız denizle kalmalı

dır. 

Araten bağırdı: 
- Sizin bu siyasi fikirleriniz 

temin ederim ki benim seferle· 
rim:len daha 'kıymetlidir. Ne 
diye herkese siyaset dersi vcr
m:yorsunuz? 

Rotan sadece iHive etti: 

- D~ııya.:a ne ali, ne sefil 
bir siyaset y-::ktur. Belki menfa
at temini fil:rinin insanlara ver
.eliği bir hırs vartlır. Bu da iki 
n :: ti::::: do.;ur.ır .. Ya mul:arebe, 
ya istib~at.. Bunun ik:si de 

Vcnc<lik gibi yüz le doksan hal
k .n:n cahil o!Juğ.ı bir yere ya
ı ş-:-ıaz, fena neticeler doğurıır. 
\"cncdik halkını l:urtarmak için 
ta':ip edilmesi laz m gelen yol 
a ıcak hürriyet olabilir. 

- Hürr;yet .. 
- Evet hürri/et.. Vcn~<'i'·. 

:1 .alyanın anası mesabesindedir. 
Talihi kendisini, ilimden, fen
Gen şiir ve san'attan, mürekkep 
~~~:.:ıalı bir hayata götürmüştür .. 
Vene 'ildiler, umumiyetle ince 
fiki.-li, hürriyetin tecellilerine 
çabucak alışabilece'k kabiliyette. 
dir. Atinanın Yunanistanr istip
dadı altına almıya karar verdiği 
gün mahvolduğu unutulmarqa· 
lı<lır _ 

Ben, Foskarinin düşünccled
ııe muhalifim .. Bu memleketin 
ku.dret ve kuvvete kavuıiabilme
sinin ancak hürriyetle kabil ola
bileceğini düşünüyorum .. 

Rolan birdenbire ayağa kalk· 
tı .. Gezinirken il.ive etti: 

- Artık o gün, Venedikte ne 
zından, ne 10 lar meclisi, ne 
enı;:izisy.::n mahkemeleri, ne 
hafiye bulunmıyacaktır. Çün'kü 
ortada ne işkence edilecek a
dam. ne takip edilecek şüpheli 

şahıs kalmıyacaktır. 

Sonra Aratene dönerek şid. 
detle ilave etti: 

- Jan Dömedici yanmdr~i 
hizmetinizi bi:ı:zat ben yapaca
ğım .. Bu sırada siz, ben c!öni;n
ceye kadar sararıruzda kapalı 

b:.ılıınaca!:sınız.. Getircce ği:n 
ce .. abı, Cumhurreisine bizzat siz 
ı;:ötüreccksiniz .. 

Araten başını eğmekle mu
vafakat cevabı verdi.. 

Rolan ayrıldı .. Şimdi intikam 
hayaline kapılmıştı,. Saraydan 
çıktıktan sonra doğruca harap 
eve, Juananın evine, anasının 

öldüğü eve gitti. 
Eve girdiği zaman içinde 

müthiş ve manasını anlayama. 
dığı bir sıkıntı vardı •. Evde hiç 
bir şey değişmemi~ti. .Her şey 
olduğu gibi duruyordu. 

Anasuun gözlerini kapadığı 

~:rrri1crl9re 
• ,J Q 

( Baştarafı · 
d .ıı O\ 

ıuş takımının yer e • 
vutköy tamamiyle ııa 

d·\-or· 
y.unla mukabele c 1

• 

iki takımın da sıkı ıııUd 
·dan b gol olmasına ıne) 

Oyun bu neticcY10 

erdi. 

Pera: 1 
G. Spor: O 

2 
d 

Ayni stadda saat 1 

" Galataspor tnkınılarl·cd°" 
Pern: Cafetino • t 

f';koııomidiı;, C).,;o\·lç, 
1 

Rapt-Opulo , CıılaCl, lU 

za,cn. ıı,1 
G:ılat:ıspor - J{andll 

ri, l\lıızaffcr, ı•ıı.skııli ~ 
ri, Mehmet, Nlno, :Ki. 

Oyuna Pera ortad&II 

la başladı. dıl1 
Znven Ratkliften al ıe 

. ııa · sı ayni nefis §ekiide 
etti. Fakat Kandiili ~e!t 
lan müştcrPk mlidıılı 

auıar· meğe muvaffak ol ılı' 
Pera takımında :rıı.P 

lik çok isabetli. Çiı;0'1~,r 
boyu dolayısiylc sııntt. > 
mükemmel çalışıyor. 'e 
lariyle i)i anlaşıyor. 

- ..:-tJyen Buna rngmcn ~ e~ 
man müd:ıfaaya yardılll 
buriyctini hissediyo:· de 

Devre bu ahval ıçiII 
İkinci devrede de pert 

oyun oynuyor ,.e G:lls. ı,el' 
enerjik bir oynula :ınuıca 
du. d 

Oyunun bitmesine S 
Ratklifin çektiği şlit ıctl 
müdafilerine çarparak Jııl 
ve oyun Peranm atuğı 
bitti. 

Sü!eymaniye 
lstanbU 
( Baştarafı 9 

zcl oynayan Saim ].(U Jıİ' 
İstanbulsporlutar 

bu hakimiyetten ıcurt 
dan sıkı bir akın yap 

ortalanan topu flasatı 'J 
1ı::afa vuruşiyle suıe~J 
lesine soktu. Birinci 
netice ile bitti.. 

ikinci devrede jst•: 
lular düzgün oynart13~ 
lar. Defans hattı S 

~. 

akınlarını durdurııı.d tc 
fak olduğundan f or."e

0
cl 

fırsatı sıksık gel~,JJ 
sağ açıkta oynayan 'pi! 
zel bir sürüş ve sıkı . 
İ<ıtanbulsporun ikiııct, 
attı. Süleymaniyeliler ti 

· Jıat 
lar. Falı:at Forvet 1 
oynad ğından netice ııı 
lar. Bu esnada haıcetı' ~!d 
şe.ırj yapan IstanbulS 

0 
Sülcymaniyeli 'birer • ~ 

·ıc~ 
sahadan çıkardı. :Bı 
şiddetli bir karardı. 0 

blll59 
Az sonra 1stan ,,~ 

bir beki de sakatlan
3 
rd' 

terkettl. Son dakikalıı S~ 
oynamağa başlayaıı tc-' 
niycliler bir penaltı .. tl' 

·r Ş" 
Bunu Diran sıkı b• ,etl' 
çevirdi ve maç bu 5~ befl 
bulsporun 2 - 1 ga e 

hayet buldu . ·ıı"' 
Burada şunu da .

1 
t 

lazımdır ki, dün i~13 
cidden berbat ve ·ııı•ff' 

. dı 131 e 
hır oyun oyna · bel' 

··ıı "' leymaniyenin bütU zılıc< Al 

nılmıyacak kadar ~0,eıitl". 
}ibtY ı' tanbulsporun ga 011 ılı 

mühim amil takıJ'J'I t'ı D 
··be 

>lsa bir kaç tevrtı el'. 
bulunması ve bu111ar1

; if 
rnası 

fırsatları kulla~ jlir· 
neleri cldu <lenıleb I~ 

Yağlı gure.~. 
Dün de Çembcrlit~~j,,ı;~ ~ 

inde yağlı güreş nıu~ceı~·~ 
)ilmı~tır. Destede ~)11114" 
ırta+ı Zamlı Oı:ner. / 

' , d'l' ~ 
an Galip gclmi'i'ler. '. 'ı-oıı':.! 
Başaltında Silh"fllı et ,-e _,. 

ket ile Arabacı MehJ11 tlJfP·. 
. . . .. rc~tefl . rJ 

bır saatlık bır gu ~ rrııl' 
pazarlı Servet Huıga 
galip gelmişlerdir • 
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AFER MüSHil ŞEKER l•tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilômum ec· 

ı ' zanelerde bulunur. 

llgfinkü 
Ankara 

Radyo 
• 1 1 

radyosu Ankara radyosuuun 
• 939 

Pro PAzAnTEsı yarmki programı 
13 -. lral'll. 12 35 
Ioııtırııeket ' Tfirk ln üzlğı h., - saat a . . 
flıtk .....ıerıeri 13 l arı, nıans, 

ıa~ l>rogra • ,ıo - 14 l\lu. 
oııllf Aluzııt ~· 18,30 Prog. 
' ııı illa (Doı.:t:ns saati ı>l.). 

»tıır liııai ( L• run saati) l!l 
h... rasıı h • • 

~~). 20 15 Cl eli • ka. 
.30 lerı "e ~I Aıans, rncteo-
1 l'Urıt ltıü .mat borsası (lj 

' \• ZIQı (Ki•· . 
ti' ''CYzen .. sık Prog. 

'ilııbüıc Osınnn Ocde -Aı... Jleşre . 
·""illet AAa vı, 2 - Var. 

3 • hluhavyc ü 
4-t~ - Ser " r s n· 
~. • l::y 80 

1111 ~ Muhayyer 
i tıc. l\ard.iu h~caı nazik. 4 _ 
4-tıt ılın diL 5 cazkfır •arkı • 
g, 1 

• oı g - Kürdili hi· 
• \' 1'. Ali e~;ca~ın etrafını 
"tııdık ndı • Suzu d·ı 
'4111 ta oı d' ı 
btııı ~ıh bey ıU suıan. 7 -
" l: 11ata kanın. ~chnaz şar. 
ıı.-hk Şar•· nlan. 8 - Hah 
~ı ı. 11.I - G .. ı 
llJı. t11.eı &aa ı u ıa re nazar 

IAL • ıo - ııı Rları, 1'urk rnü 
......_ it USlcz ı · 

•1 .. - l\aı a • Uasrct· 
" - h ender :u· l 1• uıtan O - ır şahı 

)ıı~ .ı - • k b. -"il~ Diva sı ı hop. 
c.ı J\iinıe kn • Sarı Yıldız. 

ller atılar: \'o U)·ucuıarı tara. 
" 8'11 celbe l' 
t\t11> •• • Cevd .' ıcş:ıı Erer 

""""" \" et Koı • 
2 ''IYazı S an, Ruşen 

• ıı t.ııo ~ha erhun. 21.ırı 
ı~:~ı borsas~' lnhvilut, kanı 

l: 1 Cuk or•· (CiYnt). 21 40 
'l "CStra Ş ' 

lrtııı lans S h - cf: Necip 
~>'ııııııerdeıı • Jlo~ ncider - Meş-
Gihıs ih - ~ntcrı:urı 2 - Chris 
~ ... c • Cak ezo. 3 - \"nl-

1 ... 4 ır kc~ r· 
' \•ı - Vurrcd ~. ıın • Viya. 

• ktor lfrub liJııcr - Sere-
• lk l>otııur· Y - \'iYnnn o-
ı.:"'llla ı. G 
'<o. S lls. 7 _ G - Zichrer • 

• l{li erennt. 8 ~stav lllacho • 
a .._ iuk flilt 1 . Ganı;.llıcrser 
hır tederik ~ı.n konser p:ır

nterııı ence dur IJlı>m:ın - Or
~~~ 'lfat}oıı.s1~Yor - Hnlk şar-

11) V lllar, (Ce nl:ır. 22,50 Mü-
rııuıı~er haı:at Memduh ta. 

• Rv,. liı •· kında müsnhe 
'~" ~erı · -il'-! • 2l 8o c~ındcn nümu· 
l>ro~~ aııın3 lıııberJ r·, 

~ 
lı~ 

SALI 24-1-39 
12,30 Program, 12,35 Türk milzi • 

ği • Pl., 13 Memleket saat ayarı, a • 
jans, meteoroloji haberleri, 13,10. 14 
Müzik (l\luhtelif senfonik plllklar), 
18,30 Proğram, 18,35 Türk mü7.iği 
(Hicaz faslı), Çalanlar: Hakkı Der • 
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Dasri Üfler. 19,20 Konuşma 
(Türkiye postası), 19,35 Türk müzi
ği 1 - Cevdet Kozan • Taksim, 2 -
Suphi Ziya - Uşşak şarkı - Aklımı ba 
şundan alan, 3 - Lemi • Uşşak şarkı 
Günler geçiyor, 4 - Arif Bey - Mu. 
hnyyer şarkı • lllimas etmeğe, 5 -
Türkü • Güneş yüzlü, 6 - Türkü -
Menekşeler. Okuyanlar: Müzeyyen Se 
nar. Çalanlar: Yecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, C. Koznn, 20,5 Konuşma 
Hukuk llmi Yayma Kurumu, 20,20 
Türk müziği 1 - Tanburt Osman Dey 
Nihavent peşrevi, 2 - Ali Rlfat • 
Zülfün görenlerin bahtı siyah olur -
mu,, 3 - Lemi _ Din gül çıkarırdım, 
4 - Arlr Dey • Yanılma nteşl aşkı, 
5 - Haydar Bey • Penbe kız, Oku • 
yanlar: Muzarrcr llkar, Çalanlar: Ye 
cihe, Reşnt Erer, Ruşen Kam, Cev. 
det Kozan, Mesut Cemil. 20,4!> Ajancı 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası 
(fiyat), 21 Memleket s:ıat ayarı, 21 
Temsil_ BOHEM (Yaznn: Henrl Mur 
ger) tercfime ve r:ıdyofonik montaj 
<Ekrem Reşıt).Temsil esnasında ratl 
yonun kücük orkestrası Puccininin 
(La Dohem) operasından parçalar ça 
lacnktır. 22 Kficfik orkestra: (Şer: 
Necip Aşkın), l - Johnnn Slrauss -
Viyana kanı • Vals, 2 - Gonglberger 
Denim küçük Tcıldi ayın • Saksofon 
parçası, 3 - Bruno Hartmann - Par. 
l:ık gfineş ışııtında dnns - enlermezo, 
4 - Felix Glesscmer • Sabah seltımı· 
Fantezi, 5 - Schmil Genlner - Bana 
dnima söyle • ARır ''als, 6 - llans 
Znnder - Pauli - Polka, 22,30 Esham 
tahvilı1t, kambiyo • nukut borsası 
(fiyat) 22,40 Müzik (Operetler ve 
e~lenccli pUik), 23,41. 24 Son ajans 
h:ılıerleri ,.e l·arınki program. 

/ ; • dl caddesi Xomedi kısmı) 
23-1-939 Pazartesi a'k· 
şama saat 20,30 da 

OGLUMUZ 

HALK OPERET! 
Bu akşam beklenen 

operet 
MODERN KIZLAR 

M. YESARİ 

ERTUGRUL SADi 
TEK TİYATROSU 

Taksimde (Du gece) 
AKTÖR KİN 

(Beynelmllel me§hur eser) 
Pek yakında: lNSAN MADUT 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostümlük Jnglllz ku. 
rnaşl:ırımız gelmiştir. - 11S Beuoaıu 
Parmakkapı Gaurel Apl. Türk Foto 
Eui üstünde. 

ilt ~%> rtıaı becıeı ve 
. ~u ~da ~e 7-3-~~~kat teminatlariyle isimleri aşağıda 

ttt;~~ ıi~are binasında ~ günü 15,30 da kapalı zarf u· 
' ;;:

1 VesikaJ i tiyenıen satın alınacaktır. 
~eisıi~n ~e teklifi ~ 1:1Uvakkat teminat ile kanunun 

l' ler Par: Verrneıen e~nı arni gün saat 14,30 a kadar 
tsel!Utn tı Olarak Zimdır. 

Ve Sevk Se~n~~rada Malzeme dairesinden, Hay
ıgınden dağıtılacaktır. (290) 

'Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

196.6()() 11.080 
176.244 10.062.20 
109.645.95 6.732.30 
22.933.30 1.720 
49.855 3.739.12 
61.600 4.330 

82.342.49 
18.150 

5.367.12 
1.361.25 

• ~ , •• ,1 ,1. \ ,,,/' ~ .-; ,;!'l 1· ,:._• 1~~ı:·, ~ ,.':'Jt ,_;, .. 11.Cj ' • f ~·, - tı;, ,,,ıdffl, I 1 -~00- nıııınıııınınım11 u ........... '""'""""'"''nıııllllllllllllllll• 
1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 1 

~ 

1 Gribi, nezleyi, Romatizmayı, diş ,.e ba, ağnlarmı hemen geçiren yegane kaşelerdlr. Madeni kutularda olduğundan tesiri ve terkibi 
sn.blttJr. İsmine \'C markasına lütfen dlkkat. Uer eczanede teklik kutusu 7,5 kuro:ı:tur. 

mmımıüıııınıınımnnı mıımoo111uooıınıı1~111ınmınıııııııııı•ı•ııımııınııııooınımm•ınmımm11~ mwmU1nııı11111• 

- Saç Bakımı - Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapurlar idarelerinin -lmllll! 
GUzelliğin en birinci§~_ Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 

Petrol Nizam 
Battaniye, yatak ve yatak çarşafları, yastıklar ve yorganlar 

her nevi sofra takımlarının binlerce ccşltlerlnl 

Sultanluımam Bursa Pazarı Hasan Hfisnfido görmeden 

başka yerden almayınız. Telefon 206:?5 

Kepekleri ve saç dökülmesin 

tedavi eden tesiri mlicerreb biı 
ilaçtır PASTiL KATRAN HAKKI 

Hakild Katran Pastilleri, QCm 
crgaradan vazgeçirir, hem ök
aUrUkleri kökünden keser. 

.. ·., • ~· "". • • • ~ı. ~ • ,.... ! t ..._ .. " 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 

Bundan ba§ka: 15 hin, 12 bin, 1 O bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bah tiyarlan arasına girmie olursu. 
nuz. .. 

' • .... •• 4 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karıısında eski Klod Farer 
sokak No. 8. 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadnr. 

GöZ HEKiMi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarla
başı caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

SoQuk 

Ronıatiznıa 
Lunıbago 
Siyatik ve 

algınlıklarını iyi eder 

@oENIZBANK( 

Vapurların kalkiş gün ve saatleri 
23 - lkincikanundan 30- lkincikanuna kadar 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gUn ve 

saatleri kalkacakları rıhtımları. 
Kar:ıdeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), per§embe 12 de (GU

neysu), pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtı
mından. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), cumartesi 18 
do (Ülgen), Sirkeci nhtımmdan. 

İzmit hattına - Pazar, salı Ye per§embe 9.30 dı:. (Uğu!'), 
Tophane rıhtımından . 

Mudanya hattına. - Her glin saat 9 da (Trak} vapuru ıiste

mi vapurlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 
da (Marakaz). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çaşamba ve cuma 8,15 de 
ayrıca çal1jamba 20 de (Ülgen) ve Cumarte!l 

20 de (Antalya) Tophane nhtnnmdan. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımm. 
dan. 

Ayvalık hattına - Çar§amba 15 de (Mersin), cumartesi 15 
de (Bartın}. Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtı
nundan. 

Mersin hattına. - Salı 10 da (EtrUsk), cuma 10 da (Sadıkzade) 

Sirkeci rıhtımından . 

Telefonlar: Merkez - Denizbank binası 42497 
Acenteler JKaraköy Köprübaşı 42362 

Sirkeci Yolcu Salonu 227 40 

lstanbul P. T. T. MUdDrlüğUndeo 

idare müstahdemini için mühürlü nümunesi gibi 480 adet paltonun 
kumaşı idareden verilmek sair masrafları müteahhite ait olmak üzere 
olbabtaki şartnameleri dahilinde diktirilmesi işi açık eksiltmeye bnul· 
muştur. Eksiltme 30-1·939 pazartesisaat 14 de B. Postahane binasında 

P.T.T. müdürlüğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapıla· 

caktır. Beher paltonun dikiş vesair muhammen bedeli 300 kuruş hepsi· 
nin 1440 lira muvakkat teminatı 108 liradır. İsteklilerin olbaptaki 
mühürlü nümune, fenni ve idari şartnamelerini görmek ve muvakkat 
teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkQr müdürlük idari 
kalem levazım kısmına eksiltme.gün ve saatinde de muvakkat teminat 
makbuzu ile komisyona müracaatları (302). 
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Son zamanlarda Ilolinıdda da fIIm çe\'lrcn l~rnnsız sinema yı1drzr An
ıın.bclla lrncnsı Fransız aktörü Jan l\lüra'ılan ayrıldıktan sonra lstlra· 
hat için cenubi Amerilmya boitmiştl. Arjnntiude bulunduğu sırada o
radaki takdirkurlarından iki genç kıskanı,:lık s:ılluısile diiello ctıııi5. 

lcr, i~lcrimkn biri ölüm Jıalincle yaralanmıştır. Geçen gün Arjantin
den Jlollvuda dönen Annabella bu hadiseli soran ~nzetccilere "tces•' 
slif oedtıecck ı;cy!" demekle ilttlfa ebni5, bu istckl alülmsının llerecc
sinl öylcm<'nılştlr. Annnbc:llnnın dücJ!oculardnrı cnela birine, sonrn 
ötcldnc failnca iltifat ettiği nnlaşı Jm:ıktn.ılır. 

Jlemcn Jıcrl<estn bo.s ,·akitlerinde cğlenro lmbilinı1en bir itiyadı \'e 

mcrnkı \'ardır. Amerika Cumlıurre isi Ruz,·cıt, ölen İngiliz kralı be5in
cl Corc gibi pul mer~khsıdır. Bo5 z:ı.mnnlnrmda pul kollckslyonumı 
tanzim eder. Yahudi olduğu için Almanyıulıı. yer bulamıyan bUyllk rı• 
yazlye alimi Aynstayn ise oldukça Jyi bir l>emancıdrr. llos \'al<İtıc. 
rinde keman çalar, . . 

l\ri3 Alberta Uugs isimli bir Ame.ı knlı kız pek nnclir erkeğin gösterc
lıllcccğl büyük bir cesaretle beygir lylo bcr:ıbcr otuz metre Jrtlfadnn 
.ıenizo ntlamalctadır. Genç kız, bry girlylc beraber suya görniilcrcğt 

<'c;nadıı hay\'ıının boynuna yatmak t:ı, bôylcce beygirin ~ırpınnıası ne-
tlccslndc yaralanmak tehlikesini ıı tlatmnktadır. 

....... 

ı.e On, on iki sene f'\'Yelld slnemamera.ldıl:ın lmn l\fosjokln l imli Ru" aldörünün nel•aılar mc~lıur olduğunu bilirler. IUilfare ,Jo 
Ru yadan mulı:-cerct edip Büyükadada l'nt klübclc kısa bir mlidılct keman~aldıktan sonrıı Pnınsaya giderek orada sincınıı. d1' 
h:ı5hyan bu R~ aktörü sesli film çılnnca i~ bulamaz Jınle gelmiş, onun me~hur bir filminin ismine 17.ııfcten \'ntand:ıslan tarnfıll ti 
nçılan lfazano\·a barının "isim bnbacıı,, ''aZİ) ctinıle yarı sefil bir ha) at siirmcğe bıışlamı~tr. "I\aznno\'a,, ban geçenlerde yanrrı",ıff 

aktör ise hastaneye dü~miiş Ye ev 'clki glin sefalet J~lnıle ölmüstür. Resimlerd<'n solda "Kazana\ a" barının gardrobctL5n otan, 
nıulıafız alayından kolonel Barnnof, "I\nzano\a'' filminin bir sahnesi han l'tlosjokin bir eslcnce ulcminilc \O hastane dö~rğinil' 

... 

ntı resim Uolh'tlddnkl sinema şirketlerinin rüyaT:ırına giren, falmt 
bir türlü n hm hulamndıl<ları ideal yıldızdır . • \~ağıcla re~iınlcrlni gör
düı:,rfinUz Gloriıı nicltson, Olh in. J)clfalrllancl, Anıı J~hcridıın \'O Prls
dllıı'ılan meşhur hlr nrfist böyll" bir şaheser 'iicudn gt>tlmıl5tlr. nu 
dört ıır11stlıı klııılnlıı saçlurr, 1.iınlııln gözleri, ldııtlııin nğu alııuınıl< bu 
resim , ·Ucuda. getirllml_ştlr. 

, .c 

zın Bekin mcmlcl<ctinc clöncrlirn 
dende Hitlerle yaptığı mülakat bii 

mcı:gul etmektedir. Bu miilfıkııtta 
edilmekteyse de bu mcnular üzeri 
halinde kalmıstır. Rrsim Ilit!eri 
lan sırada ıılınnuııtır. 

·ı·ıı.?ı ııo% Bu seneld Xobc1 edebiyat müknratrnı lmzanan Am<'rı • ,.ecllltJ 
dm Pearl Bur.k'un bu ~ünlerde yeni bir eserinin ncŞ &"'/ 
bcr ,·eriliyor. !\fc, zuu filme alınarak Türklycdc "Sarı ııt 
altmcla. gösterilen "Mübarek toprak" romanı pcL: 111e-:ll 

manrıyı burada t~vcı: kralınıfa.n mükafatını atıhSı sı~ ,...- ' 
. bil 

nuı. Romancıya 87975 dolar tutun rııllkilfatla beraber 
\'e bir madalya verllınl~tlr. 


