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f'ayılınan 
{.Yazısı 4 iincildeJ. 

son 

verecekler 

Danzigteki Almanların 
Lidni Forster 

i l itler 
l3erlin, 1 (A.A.) - Hitler, dün 

akşam Vilhelmshavene gitmiştir. 
Bugün orada "amiral Von Tir
pit.t,, adındaki 35.000 tonluk kru-
vazörün denize indirilmesi merasi
minde hazır bulunacaktır. 

Hitler, öğleden sonra Nasyonal 
sosyalistlerin yapacakları bir nü. 
mayiş esnasında bir nutuk söyle
yecektir. Bu nutukta, Çember-

( Devamı 5 incide) 

Son gelen ajans lıaberleri,/tıgiliz Genelkurmay reisi Lora Gorlım, Maji
no hatlarındaki tetkik/erim devam ettiğini haber ı·criyor. Buradaki re
simde, Lord11, (sivil olan) General Gamclitı ile birlikte Fransız müda. 

Cenubi Amerika 
tehlikede mi? 
Roma - Berlin 

.mihverinin bazı 
istila planları 

f aa hatlarında göriiyorsımıtz. 

Çemberlaynın beyanatı üzerine 
Nevyork Borsasında 

P A N a (K varmış 
c:::) D o Fi!adclfiya, 1 (A.A.) _ Roma-

Berlin mihverinin, cenubi Amcri-

Londra, 31 (A.A.) - Başvekil B. 
Çemberlayn, bugUn öğleden sonra A. 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

vam Kamarasında n§ağıdakl beyanat_ kanın bir takım arazisini fcth ve is
ta bulunmu., tur: tila etmek tasavvurunda bulundu. 

En·clcc de söylediğim gibi, lnsmz ğundan bahseden Amerika ittihadı 
hUkQmetl, Polonyayıı karı.ıı bir hUcum demokraı;iJeri komitesi Da\İd Ef
hazırla.nmakta olduğu hakkındaki ı.ıa. ron, bu Jmc;ustaki endişeleri sirac:i 
ylalar bahsinde hiç bir resmi teyide 
malik değildir. Bunun içindir ki bu ,·e ahlaki ulUm adakemİ'•İ muvacc-
eayiaları hakikat tC'ltı.kkl etmek doğru hcsinde izah \C tasrih ctmi~tir. 
olmaz. 1 la tip, birtakım haritalar göster-

Bundo.n bnlsti!ade, hUkQmetln umu. ıniştir. Bu haritaların üzerinde 
mı slyasetinl yeniden tasrih etmek Brezil,·a AtJ·antin Peronu b 
1 t 1 

.ı , , n azı 

s er m: k 1 " \ t • C . 
tnglJlz hUl.Oıııt ti, dalma, nıııkaılar. ·ı ım :ırına J n nrtıca .enn:ınıc:ı,. 

ıar nnuınıdo. çıkacak her nnıa~mazlık diye, işaretler konulmu5tur. Hatip, 
(Devamı 4 üncüde) (Devamı 5 sncide) 

lngiliz D~f; ticaret nazırı 1ludson Londradan Moskovaya 
ederken 

Aksiyon serisinden 

Neslimizin kıymetlendirilmesi 
-3-

NJ<:Slr, MUKAl'ESt;~ıız 

Diınya harbı yann tekrarlanabilir. }'akat ilki kadar ruh n 
1>Ünyemlı.do lnkılip yapama1~ Onun ltlndlr ki işte biz, Büyük 
soıırac;ı nesli, ;)1rmin<'l asır doğumluları, büliığunu bizden on bet 
öıwo idrak ctml5 olanlara kar§ı, tarihte e 1 seyrek f:ırlkalarla bir a 
a)nlığı temsil cdiyrouz. 

l\emlyct ha<llertnın kaba ve sıhhatfilz böliimterinde sortaıı.-ıaaıak:I 
için heml'n llih~ edelim ld, sınınnu:r.a birkaç yıl geride bazı ldmael-. 
tuın:ımllc neslinılzdcndlr. Nesiller, blrlblrine ı;arpm13 'c batımı, Pıta. 
tlll çıkmhh iki maddeye benzer. ıtımtıdr.n hlrkatı onlann çlkm~l9 
onlartlan b:ızıl:ın da bizim urlamnız olabilir. Biz, Jıarb sonrası 

:ıman ekmrğl nesli, bülüğ tağma C\'\'(~) \e sonra ,·armak balımnılllCh ... 
csldlerlc aramıza l\lcşruti) l't sınırını rekcblUrlz. 

Büliığuna ım~~nıtlyct1en en·el \e sonra t'rmlş iki nesli anıa.ı ... 
l.i farkı anlamak için, bugün SO yasında bir kadın kendisini annesUe 
$5 yasındaki bir erkek, babııslle mnkayMe etsin! 

Şiirde, romanda., tiyatroda, m('S('le bizimle ba5lar. Nefis maıulH!.a 
bc .. ı tl rnllcn uhi mell'ke bl:ılmdlr. Sentez ihtirası blrlmlc doğdu. 
ı;l'liııecye kadar kör bir (eomplexe d'inferlorlte - kendini atalı ,gönne 
hisı.i) altında \ 'O köksüz bir taldlcl planımla yürüyen garblılaJın 

h:ımell'SI, bi7.cle kıh kırk yancı bir 'ahslyct dananmasıdır. KömtlrU ~I 
ma.cı yapan mukaddes ate,, (erise lntcllcctuellc _kafa buhranı) do" 
dan <loğruya malımız. Plastik sanatı:u, mu iki \ 'C sahne hakiki gru 
mevzularını ne llmlzin t.llndl'n aldı. Kı aca, ya' an bir s~tıh U • Olu 
ıt t t " A Zerınd < o oma goç etme l~l, onu manalar aleminden giı.liyen zarı Pat] e 
itin bizi bekledi. Kısaca, düşlinen clu .. -an bilen anlı,·aıı "t- atına 

, ~ , ' J , Ja.~ 

hrabı, ukdesi, muamması, macerası, da\uı olan bb:, bUt·· "'Jln· 
aksi onlardır. Un 

ÖlçU: bi · 
1 r~ 
ld nesil mokayMeslndtn ~ak blktbn JUdar ld, 1Q4: t~nmg 

bit lntlkal harcli:ett, mana ııllnmda tahakkukuna bhtr. 
1 1 yUklcmlşflr. ~r ar. ;ta. 

• De1ia ,.)'illa 
N ecıp Fazıl KIS 



Şeker tüccarlarile Şirket 
ihtilaflar aras.ndaki 

Bazı tüccarların şikayetlerini Şir .. 
ket gayri makul ve yersiz görüyor 

tüccarlarla ayni müsavi muamele. 
ye tabi tutulmalarına tahammül 
edemeyine kimselerdir. 

I 

Şeker tüccarları ile şeker fab
rikaları Türk anonim şirketi ara
sında ihtilafs ız; bir gün bile geç_ 
memektd:iir. Bazr tüccarlar bize 
müracaatta bulunmu~lar ve 
bir çok noktalarda gene bazı şika_ 
yetler ileri sürmüşlerdir. Anlattık
ları şunlardır: 

''- Şeker Şirketi bize iste.di
ğimiz kadar şeker vermiyor. Bu. 

Avrupadan sipariş ettiğim~: 

mühim miktarda şeker vapurun 
yolda geç kalması yüzünden eli. 
mize varamadı. Biz de piyasanın 

şekersiz kalmaması için Alpullu. 
dan şeker getirttik. .Bunlar 1200 
sandık kaldar bir şeydi. Tabiatiyle 

• "Üniversiteliler birliği,. kıırnl mast için Vniversitede hazırlıklara 
devam edilmektedir. Diin de bir toplaıı/ı yapılarak talebe mümessilleri 
işi görüşülmüştür. 

• l\~a/ia vekili Ali Çetinkaya şe1ı rimizdeki tetkiilcrirıe dair taf$i 
lal diğer sütrmlarımızdadır. 

nun sebebi de iyi malın yanında bunların hepsini tüccarlara tnüsa. 
fena malları da satmak istemesi- bunların verecktik. Halbuki ba. 
diri. Bizi ille fena mallardan da zı kimseler niıbctsiz şekilde fazla 
almağa icbar ediyor. Aksi takldirde mal istediler. Bunlara istediklerini 
hiç mal vermiyor. Esasen şirketin 
Avrupadan getirdiği malların ç<>
iu fena şekerlerdir. Depolara nak
ledilen bu malların iyisi ayrıldık -
tan sonra gene fenalariyle bera. 
ber satdmak isteniyor. 

Sonra birde istediğimiz miktar
da mal almak imkanı yoktur. ZOO 
aandık istiyoruz, ancak 100 sandık 
veriyorlar. Biz yalnız şeker tica
retiyle uğraşan kimseleriz. Şir. 

ketten istediğimiz malı alamazsak 
ne yapacağız? Şaşırdık kaldık .. 

Karşılaştığımız mü~külat bu 

versey.dik, diğer tüccarlar malsu 
kalacaklardı. Tabiatiyle taleplerini 
makul hadler dahilinde is'af ede. 
bileceğimizi söyledik. Halbuki on· 
lar mütemadiyen fazla mal almak. 
ta israr edip !duruyorlardı. Bu ara
da geçen gün Avrupadan vapurla 
sipariş ettiğimiz şekerler geldi. 
Biz daha bu malların cinsini dahi 
görmedik. Fakat tüccarlar bu şe· 
kederin çok fena olduğunu iddia. 
ya kalkışarak bunları alamıyacık
larını ve ille Alpullu ıekeri ve
rilmesini istiyip duruyorlar. 

kadar !değildir. Vagonlarda teslim Halbuki biz ne yapabiliriz?. E. 
aldığımız mallar için bir ambarına limizde ancak 1200 ıandık Alpul
vagon başına 3 lira hamaliye ve- lu malt var. 
rirdik .. Ambar bu işleri şirket he-
sabına görürdü. Halbuki son gün. Diğer taraftan hamaliye ücret. 
Iarda Nafıa Vekaletinin tarifesi leri üzerindeki şikayetleri doğru 
olduğu halde bu ücretler sebepsiz lieğildir. Bir defa vagonlardart alı
yere 7 liraya çıkarıldı. Na!ıa Ve- nan ücretleri biz ve dolayııiyle 

kiletine şikayette bulunduk, onlar ambar değil, Devlet Demiryolları 
da bu hususta tahkikat yapıyor - almakta.dır. Yalnız bazı tüccarlar, 
Jar. Biz a.rtık alakadarlardan şe_ kendilerine iş olmasın diye hama. 
ker itlerinin kat'i olarak düzeltil- liye paralarını ambara verip opla
mesini istiyoruz.,. rın Devlet Demiryollarına yatır. 

Tüccarlarm bu şikayetleri Uze- masını istiyorlardı. 

rlne §eker fabrikalan Türk Ano. Ambar da tüccarları bu ifden 
nfm ııirketi merkezine müra<:aat kurtarıp arada bir vasıtalık yapı· 

ettik. Yukarıdaki noktalar hakkın- yorpu. Ama §imdi mademki ıikA. 
da !U izahatı vertiiler. . yet ediyorlar. Doğrudan ldoğruya 

''- Ban tilccarların yaptıkları bu paralan Devlet Demiryollarına 
bu p1yetler tamamen yersizdir. kendilerini yatırabilirler, Esasen 
Bunlar kendilerine istisnai bir mu- evvelce de hamaliye parasını am· 
amele yapılmaamı istiyen ve buna bar vasıtasiyle yatırmalarına ken
muvaffak olamayınca da diğer dilerini mecbur tutan yoktu.,ı 

müşteri

arth 
Tütün kull&!lanlar ise 
gUndengüne azalmakta 

Arap harfleriyle 
tedrisat yapanlar 
Çok şiddetle takip 
edilmeleri bildirildi 

İş yerlerinde 
işçi mümesilleri 
Seçim iki aya kadar 

bitirilecek 
İşçi sigortası kanun projesi üze

rinde tetkikler yapmak üzere mem
leketimize gelen Milletler cemiyeti 
mesai bürosu müdürü Osvald Ştayn 
Ankarada bir hafta daha mesaisine 
devam edecektir. 

AIA.kadarlara tebliğ edilen iş ısla. 
hı nizamnamesinin tatbiki ıçın ış 
daireleri hazırlıklarda bulunmakta
dır. 

İşçilerle iş verenlerin arasında çı
kan ihtila'.fların halli için bütün iş 
yerlerinde seçilecek mümessillerin 
ilci aya kadar ~ilmiş olmalan la
zımgelmektedir. Bu husustaki inti. 
hap için iş dairesi hazırlıklara baş
lamıştır. Mümessiller bilhassa iş 
verenlerin adamlarından veya onlar 
la sıkı temas eden kimselerden ol
mıyacaktır. 

Belediye 
-o---

muamelelerinde 
surat 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdarın bele.diye teıkilatının ça
lııma tarzında yaptığı tetkikler 
sonunda. geçen ay vcızettiği bu u_ 
sulüın ıgeçen bir aylık devre için
de fevkalade faydalı neticeler ver 
diği görülmüttür. 

Valimiz, bu tetkiklerinde bele
diye teşkilatının çalışma tarzında, 

randımanı asgari hadde düşüren, 
bir nokta üzerinde ehemmiyetle 
durmuştu. Bu nokta, müdüriyet. 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti 
Merkez heyeti Halkevlerinde 

konferanslar verilmesini 
karar alhna aldı 

Ekmek fiyatlara
na zam istendi 
Buğday 

ileri 
darlığı olduğu 
sUrUIUyor 

Son günlerde piyasada buA<iay 
kıtlığı başgösterdiği ileri sürülmek. 
tedir. Bu yüzden de değirmenciler 

Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Mezkur kongreye müzakere mev- ıle fırıncılar toplanarak ekmek nar-
"Hygiene Mcntale" Cemiyeti mer zuları dahilinde Prof. Fahrettin hına zam yapılması için teşebbüsler 
kez heyeti Prof. Fahrettin Ke. Kerim Gökay ve Hüseyin Kenan de bulunrnağa karar yermişlerdir. 
rim Gökay'ın başkanlığında top. tarafından memleketimizde sos. İdd ialara göre toprak mahsulleri 
lanmış ve aşağıda yazılan mese. yal ve aile inkılabı ve ayrıca Prf. ofisi memleketin her tarafından 
leleri gözden geçirerek bazı ka- Fahrettin Kerim tarafından ınem yüksek fiyatla mal aldığından b~ 
rarlar vermiştir. lekctimizde Hygicne Mentale ve · 

1 - Bı·r yıl zarfında memleket . d ıl h" day fiyatları tabiatile yükselmiştır. 
psişıyatri sahasın a yap an ız. 

dahilinde ve dış memleketler h 1 Ofis de l stanbul piyasasına uya. 
metler üz.erinde rapor azır an. rak satış yaptığı için yumuşak b~ 

kongrelerine iştirak suretile ya.. masma karar verildi. 
pılan ilmi mesai gözden geçiril _ ' daylar 6,30; sert buğdaylar 5,30 
miştir. 5 - Geçen yıl zarfında memle- kuruştur. Bu fiyat yüksekliği de de· 

ketin İ" ve dışında akıl hıfzıssıh_ -· · f cıların elanek nar 2 - Yunarı,istanda bir aJı:ıl hıf_ .. ~ . .. . . V• gırmencı ve ınn · 
hası uzerınde Türk hekımlıgı ta. hını ,·ükseltmek ic:temelerine sebeb 

zıssıhhası cemiyeti tesisine ka -
rar verildiğini ve Türkiye akıl rafından yapılan neşriyat sayısı olmu;tur. Hükumete yapılan mü-
hıfzıssıhhası cemiyetinin nizam- memleketimizin iftihar edeceğijracaata henüz cevap gelmemekle be· 
namesinin yollanmasınr, memle. derecede yüksek görüldü. Bu a. raber, toprak mahsulleri ofisinin 
ketimizle bu mevzu iizerinde daL rada Cezayir, Münih, Roma, Zağ- ucuz fiyatla mal satarak sıkmtınıD 
mi ilmt münasebet tesisi dileğini rep kongrelerile Ankara Tıp kon. ·nüne geçece~i sanılmaktadır. 
havij>lı.şkana gelen me1..-tup olı:un. ~sinde akıl hifni:unhha.ııı Bjcnt .;....=-o-

du. Teşekkür-yazılmMnıa, nizam mevzuları üzerinde nıüteadd'i.t ta'.. 
name neşriyatının gönderilmesL porlar intişar etmiştir. 
ne karar verildi. 6 - Akıl hıfzıssıhhası cemiye_ 

3 - Mekteplerde Hygiene Men ti Dr. Aliye Rızanın, ruh hasta. 
tale ve mektep hekimliği mese. hklarından ileri gelen eliriimler. 
leleri üzerinde Maarif şUrasma de, kenç kızlarda akıl hıfzıssıh. 
:ırzedilmek için Maarif Vekaleti. bası, Dr. Zatinin çocuk mahke . 
ne bir lfiyiha takdimi lüzumlu gö meleri, Prof. Fahrettin Kerimin 
ru .. lmüştur·· . Türkiyede çocuk ve akıl hıfzıs -

4 - Bu yıl 4-6 haziranda ls. sıhhası esasları, eserlerinden bi. 
viçrenin Lugano şehrinde topla_ rer nüsha halkevlerinc dağıtma . 
nacak VI ncı Avrupa milletleri ya karar vermiştir. 
akıl hıfzıssıhhası kongresi riya. 
setinden gelen davetiye okundu. 7 - Muhtelif Halkevlerinde a. 

Portakal ihracatmda 
nakliye primi 

Devlet Demiryolları Idareııi, 
portakal ihracat tacirlerinin, por
takal ihracatının daha sür'at ve 
daha kolaylıkla yapılması için gi
rişeceği teşebbüsü nazarı dikkate 
alarak Yunan ve Bulgar hatlariyle 
mühim bir anlaşmaya karar ver. 

miştir. 

Inhisarlar idaresi tarafından 

~dan beş sene evvel başlanmış 
tan balkı tütünden ziyade cıgara 

Ankara, 31 (HusWıI) - :Sazı yer. 
lerıle Arap harflerlle çocuklara tUrk. 
çe tedrisat yapanlar hakkında ce:ıa. 

kanununun yalnız 525 ncı maddell.Jıe 
tevfikan takibat yapıldıfl &nlA§ılmı~. 
tır. AdUye Vel<Aleti cumhuriyet mllc1. 
deiumumlllkleri.ne bir tamim gllndere. 
rek şunları bildirmiştir: 

terden herhangi birisine verilen M k 
bir itin alakası dolayıiayle bir ci- e tep 

kıl hıfzıssıhhası esa.sları üzerin. 
de konferans verilmesine de ay. 
rıca karar verilmiştir. 

Bu karara göre, bu sabahtan iti
baren mer'iyet mevküne girecek 
olan tarife ta!dilatı ile 1stan'bul • 
Dragoman hudut mesafesini geç
mek suretiyle 939 senesi 12 şuba
tı başından 940 senesi 13 §Ubatı 
akşamına kadar olan bir eenellk 
müddet zarfırıl::la 1500 ton veya da 
ha fazla portakal sevkedcn tnür
sillere Türk, Yunan ve Bulgar .de
miryollarmın mer'i doğru milşte. 
rek tarife mucibince yüz.de 25 ik

E
eğe teşvik yolundaki mesai bu

müsbet n e t i c e ver
i bulunmaktadrr. Tütün içmek

le israr eden pek az tiryakiler 
ııüstesna bugün tütün kullananla_ 
ın ekserisi cıgara almaktadır. 

Tütün müşterilerinin cıgara 

annağ1 bir zevk addeden yaşlı in-

E
larla pek ince cıgara içmek iti
mda bulunan kadınlara inhisar 
li eörülmektedir. 

inhisarlar idaresi günden güne 
rtan cıgara ihtiyacını karşılamak 
~ere Cibali fabrikasrm yüksek 
tpdımanlı cıgara makineleri ile 
akviye etmeğe karar vermiştir. 
.Bu makineler için lazım gelen 
ıisat verilmiştir. 

Avrupanın dört büyük tanınmış 
rikasının mamulatından olması 

t konulan bu makineler hazi. 
~ ayında alınmış olacaktır. Bu 
ikinelerle cıgara imalatı randı -

çok artmış olacaktır. 
hisarlar idaresi satışları düş

olan bazı lüks cins cıgarala. 

satı~larının arttırılması için 
~ tedbirler de düşünmektedir. 

dıa ziyade Qrta kaliteli cıgarala
aatıpan artmaktadır. 

ÇOCUK BAYRJMI 
yur.du ~enlcndirir. 

ıcu.klarımın neılen· 

birliğiyle çahşalnn ! 
(Ç. E. K.) 

"Türkçe yapılan tedrisalla Türk 
harlleri kullaınlmak mecburiyeti vaze. 
dllın.13ir. Eski ıı;,.rflerle matbu kitap. 
larla tedrisat icrası memnudur. Bu 
memnuiyet ceza kanunun ~26 net 
madeslle ceza! mtleyytde altına &lm • 
mıştır. Binaenaleyh, kanun ve nizam. 
lara aykın olarak açılan mekteplerde 
yapılan ttırkçe tedrisatta eakl hartıer 
kullanıldığı takdirde failleri hakkında 
ceza kanununun ayni zaman~ 21U Te 
1526 ııcı maddeleri mucibfnce takibat 
icrası lüzumu kendini gösterir.,. 

"Gerek kanun ve nizamlara 
ayları olarak yapılan tedrlaattaıı ve 
gerek eski harflerin 1.stlmallnden do_ 
ğacak zararların vtıııat ve ehemmiyeti 
ve bilhassa memlekette yapılan lnkt. 
lft.p1arın icap etUrdlgt yenl zihniyet 
telkin edilmek 11Uretıyle yeUotlrtlmek 
lcap eden genç dlmağları maarlt le§. 
kllA.tmın murakebe8tnden azade bir 
surette eskl zlhnlyetl telkiııe mllaait 
kimselere terketmemek 11.lzumu söz 
önünde tutularak kanun hükümleri 
nin tatbikinde azamı basiret ve haıı 
s:ısiyetle hareket olunması tomimen 
bildlr1llr.,. 

Metresini öldüren katil 
Mahmut yakalandı 

Dün Beyoğlu hastanesinde aldı
ğı yaralardan ölen metresi DespL 
nayı, birkaç gün evvel Senjorj has
tanesi civarında bıçaklıyarak kaçan 
şoför Mahmut ismindeki katil, dün 
öğleden sonra polis caraf ından ya

kalanmı~tır. 

hetin iatifsarr, tavzihi veya müta- k 
1 kasının alınması vesil~iyle. diğer a m p a rl 

bir müdüriyete ıevkeldılmesı ve 
bundan sonra da cevabın gelmesi- Bu sene nerelerde açıla-

' ne intizaren peıinin bırakılması- cakları tesbit edildi 
dır. Bunun i§ üzerin.deki alakayı 

ne kadar gevıettiğini ve zaman
dan ne büyük bir israfa yol astığı. 
ru gören Ltltfi Kırdar, işin esas 

mahiyeti hangi müdüriyete ait ise 
badema bu müdüriyet evrakı di
ğer bir müdürlüğe göndermekle 
kendi vazifesini bitirmiş telalı:ki 
edilcmiyeccğini, her dairenin de
vamlı ve ciddi bir fikri takiple ni. 
hayet cevabı getirtmekle ve işi 
intaç etmekle mükellef bulundu
ğunu ve bu gibi ahvalde cevap 
vermekte işi geciktirerek teahhil
re sevkeden memura olduğu kadar 
yazıp bilahare arkasını aramryan 

Daire şeflerine de mes'uliyet 
tevaccüh edeceğini bildirmi~ti. 

Valmizin büyük bir isabetle 
meydana koylduğu şu vaziyetten 
sonra vazedilen usul' belediye 
muamelatında bir misli fazal sür. 
at ve randımanı mümkün kxlmı~-

trr. 

Bu yıl ilkmektep çocukları için a
çılacak çocuk kampları işlerini tes. 
bit etmek ve yerlerini kararlaştır

mak üzere dün maarif müdürlüğün
de bir toplantı yapılmıştır. Toplan
tıda bu yıl beş çocuk kampı ile bir 
muallim kampının açılmasına ka. 
rar verilmiştir. 

Kamplar, Yeşilköy, Florya, Kı

ııltoprak ve Pendik semtlerinde o
lacak, aynca Çamlıcada bir yerde 
istirahat kampı da açılacaktır. 

Muallimler kampı direktörlüğüne 
Beyoğlu Maarif memuru Ethem 
Pendik kampı direktörlüğüne \'eh
bi, Filorya kampı direktörlüğüne 
Rü~tü. tayin edilmiştir. Diğer kamp 
!ara yakında tayin yapılacaktır .. 
Çocuk kampları 550 ~er, muallim 
kampları 80 er kişiliktir. 

T@lii1it©>lfll am©a 
ve d©>IK'l!:©ır 

" Sadıkzade ,, kazası 
yerine bir heyet gidiyor 
Finike civarında karaya oturan 

Sadıkzade vapuru üzerinöeki zarar 
ve ziyanı tesbit için vaka yerine bir 
ehlihibre gidecektir. Salı günü şeh· 
rimizden hareket edecek olan heye. 
te Finikeden de bir hfilcim iştirak 
edecektir. Heyet gerek malların, ge
rekse geminin gördüğü zararları tes 
bit edecektir • 

-o--

lzmirde bir hilkat garibesi 
İzmir, (Hususi) - İzmir mem

leket hastahanesinin Nisaiye ve 
viladiye koğuşurııda yatan bir ka. 
dm, bir garibe dünyaya getirmiş

tir. 
Tıp aleminde alaka uyandıran 

bu yavrunun üst dudağı ve damak 
teşekkülatı yoktur. Başının sağ 

nahiyesinde cild ve kemik teşek
kül etmemiş, beyin açıkta 'kalmış

tır. Sol kol kla bükülmüş, yavru 
tek kollu olarak dünyaya gelmiş. 
tir. Çocuk iki saat yaşamıştır. 

ramiye verilecektir. 
940 senesinin 13 

sonra bu miktar veya 
ihracat yaptıklarını demiryolu 
sevk makbuzlariyle isbat eden ih
racat tacirleri bu primi geri ala. 

caklardır. 

Bu sabahtan itibaren başlıyacalıı: 
olan bu yeni tarife tatbikatmın 
şimdiye kaıdar daha ziyade deniz 
yoluyla yapılan portakal ihracatı
nı şimendiferle yapmağa çevire
cektir. Bu suretle portakallanmı

zın çürümeden sür'atle ve .daha 
ucuz olarak ihraç olunması mfun. 
kün olacaktır. 

--o--

Et fiyatlarma zam yapıldı 
Et fıyatlanna beşer kunıo zam 

yapıldığını yazmı~tık. Karar, ma. 
kamın tasdikine iktıran etmiştir .. 
Buna nazaran 1 nisan 939 tarihin
den itibaren perakende et satışları 
için tespit edilmiş olan azam.t fiyat 
aşağıda gösterilmiştir. 

Karaman 50, dağlıç 53 kuruştur. 
Sığır 38 kuruş olarak ipka edil

miştir. Toptan et satı~ları azami 
' . 
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aır ınaıoız 
sıvasl 

muharrnrıne 

lspanyollar Frankoya 
şartla inanabilir : 

bir 

1 göre _ 
Krallık t;;'aftarla rını memleketten uzaklaştırmalı, 

ispanyayı ltalya ve Almanyanın 
nüfuzuna bırakmamalldır 

"-n sonra bti Madrfdin ,., ODUJ> 
l dlltDeıtılti ııe

tün diğer ı,~a. ~ tcsUrn ol -
birlerin FMJDkO.) ıı. ·adakl 

.. _..:ınc tspan.) 
ması UZC/' ' ınlc· 

• bıtm15 ,·e ınc 
dablh hıılP bl 811yta 
Iıetln tatihlnde yeni r 

~ılmı,tır. nra.kl bundan ıo 
t"pıınya.nm ile,·ıctıcrl a.-

ld resi A n-upa a • rne,·kll ne 
dakl ~kil ,·e 

ra.sm \> b "bir bpanyol,, im. 
-0Iacal•. u, bir zat ta
uısı Jle ınilteha.5SLS ..,~ 

l 
ıuzec •'\\'orld •"'• 

rafından nı; 
l • mecınunsmda ~ 

dcw,, s ya"' tıı.hlil edilmek· 
l•ıın bir ~·azıda l"ln ts 

f h rrlr bunun ~ · 
tcdlr. l\ u a ' rtblnl 
rıınyanm son seneler ta 

u~e arırıror: lkl de\"lr J 931 
Y J931 dtn C\"\'I! ' 

• • ıJAkl l)c,ir n~ 
le J!l36 arasın 1 znmanla 
bugüne ıuutar o an 
bundan sonra.<11. 

r d . 
Krallık evrı u Alfons Kral 
931 e kadar 13 ne 

1 lekete krallık idaresi, bu i· 
dı. :M:n1 . • ordusu (ordunun 
darcnın sı) asllcrl, ral de dahil 

biri yilzlcrce gene . 
Uçte • ) bUyük bır 

k nzcrc zabıtası • 
olınll • k'lisc arazi sn • 

hibl olan 1 
' nilfuz ısa biltiln ekili nra· 

hipleri (tspnn::r~n: ·di) hakimdiler 
zis1 bunların clın e) tın bunlar 

Un nıukaddern 1 

... e ınIUe . r bunlar ida. 
ellerinde bulunduru)<> • 

re ediyorlardı. 
• FillPin adaları, 

tapn.nya. J{uba, . k üs· 
lb• daha bıtÇO ın 

Puerto Rik0 g l .... ;a o cskl 
rıı%15lni kaybe .......... . 

tcınleke a ğu zide kal· 
· rntorlu ına 

lspanyol :unpa ~cnc.wdtı nır: 
.,_ .. ny• J'°'A"ta k . ~ kil tınıyen ve ço 

de bir §eref te§ bire :ınuharebc yap· 
pahalıya :ınalolan b lspanyaya 

b muhnre e, 
nıış ve u ~ yardımla sona 
Fran:ıanın bulundugu 

. ereb!lntlııtir. k servet menba. 
ı, Memleketin birÇO u rdU oeınlr-

r .. Je yo • 
ı rını ecnebiler '9 ln .. iliz 

e a Belçika ve b 

yolları Fransız, ·di Nakliyat i§. 
- U rinin elinde) · . 
e airke e d ki bir }{anada şır 
e lerlni Barselona. a Amerikan şirke -

keti telefonu bır T' to maden -
' . Rio ın 

ti idare edıyor, . ı i"letiyordu. ·uz fırınas " 
lerfni bir ln~~zde ellisi okuyup yaz· 

NUfusun } il e·,..,.er İspan. 
••ın n • . " 

ma bilmezdi ve ek konuş11.rak, 

Cumhuriyet uğrunda kullanacağına Rus parasını, Rus mü~a\ir ve mU • 
yemin ederken srunlınlydi. O da, bir messillerini sokmuşlar, ve geniş bir 
çokları gibi, krallığın ilgası ile wls- propaganda teşkilatı kurmu§lardı. 
panya için yeni bir devir n.çılacagını Memlekete yabancı p::ıra ve siyasi 
dUşünUyordu. fikirlerinin girmesi Cumhuriyetçileri 

!kinci bir sefer daha, General daha mUııkül bir vaziyete sokmuş

Frankonun, Cumhuriyet idaresine tu. 
yemin edip etmemekte serbestti: Franko, fiilen 1936 temmuzunda 
J:Jükümet orduya "ya Cumhuriyete isyan etti. Fakat Franko \"e nrka _ 
sadık kalacağınıza yemin edersiniz, daşları da, isyanı hazırlarken yaban 
yahut hayatınızın sonuna kadar cılnrdan paraca ve siyasetçe yar • 
tam :nınaşlıı tekaUUüğü tercih eder- dım istemek hatasında bulunmuş • 
siniz,, demişti. Yalnız, miltekıı.it ns. lardır. Asiler, bu harp malzemesi 
kerlerin s.iyascte karışamıyacakları- ve asker cihetinden yardım için 1 • 
şart kO§uluyordu. talya ile Almanyayn, isyandan en a-

YUzlcrce, binlerce, askeri rüesa §ağı iki sene evvel müracnat etmiş. 
çekildiler: Cumhuriyet idare.sini lcrdi. 
"hıızım,, edemiyorlardı. Fakat si • Cumhuriyet hükumeti 1931 den 
yasete karışmadan da duramıyor • 1936 ya kadar memlekette çıkan 

ıardı. maden işçileri "ihtilallerini,, ve eli -
Franko ise bu sefer )inO Cum • ğcr karışıklıkları bastırmak için Fns 

huriyetçi kalmayı ve kılıcı ile, kant lı ve diğer ecnebi lejyon askerleri 
ile kanunı.ı esasiyi müdafaayı tercih kullandığına göre, Franko dn ya -
etmişti. bancılıırdan yardım isterken hUkfı-

1931 den sonra met gibi hareket etmiş oluyordu. 
cumhuriyet hükumeti iktidara Frankonun, iki kere Cumhuriyete 

geldiği vakıt, !spanyadn iki yarı as ~adık kalacağına söz verdiğini hatır 
kert teşekkül buluyoruz: Bir taraf- lır.-sak onun isyanına, memlekette 
ta komilnistlerle sinoygalistlcr, hat. gördüğü karışıklığa tahammUl c • 
ta ileri sosyalistler; diğer tarafta demediği ve hakiki bir vatansever -
krallık taraftarları. Bunlar mcmle- lik hissi ile karar verdiğini kabul e. 
kette mutemııdiyen knrışıklık çı _ debiliriz. Hükumet barında bulu -
karıyorlar, taarruzlarda bulunuyor· nanlar, iktidarsız hUkumcUcrin son 
!ar, adam öldilrUyorlardı. Madrid, hattını teşkil ediyordu. Frnnko da 
Barselona caddeleri, diğer şehir ve bunların memleketi tamamiylc in
ka!'labalar biriblrlne muarız olan bu hltata götUrdüğünü dUşünmUş ola
gruplarm cinayet sahneleri ltnline bilir. 
gelmişti. İsyandan sonra İspanya korkunç, 

}llikumet bu karışıklıklan önle • bir harbe girdL 
m ye muktedir olamıyordu. Bir mild Bugün ve sonrası 
det sonra memlekette )ine eski kral 1 Franko, Cumhuriyet kalkanı ar • 
lık devrindeki gibi sulistimallcr, kasında gizlenelerin iktidarsızlığı -
tazyik ve cebirler hUkUm silrmiye na, memleketin siyruıctindcki ya _ 
başladı. Başta bulunanlar, krallık baneı (Rus) müdahalesine isyan 
devrindeki mevki sahiplerinin düş • etmişti. Fakat Frankonun safında 
tilklerl hatalara dilştiller ve nlha • yer alanlar nrMmdn 1931 den ev • 
yet J.936 dıı memleket işleri her _ velkl devrin ilerigelcnleri, yani ha
cilmerç içine düııtU. kimiyellcri üliıs etmiş kimseler de 

vardı. Yine onunla beraber, çalı!ian 
Bilhassa ııunu işaret etmek 15.zmı tar nrasındn bazı maliyeciler ve si

dır ki, komilnisUer hükfimete işti - yasiler vardı ki bunların da gizli 
rak etmedikleri halde ııarlilmento • bir maksatla hareket ettikleri dil. 
IJa .da pek kuvvetli bir grup değil- şUnUlebilirdi. 

terdi. HUkumet llzerine bUyUk nU- Bu suretle Frnnko, memleketi tt'k 
ruz icra ediyorlardı. J{omlinistler rnr yabancı nufuzu allına dü§ilr • 
memlekete, hUkfımetin tasvibi ile, mtiş oldu ve Musolininin "fa§lzm ih. 

V AZAN: I". Husch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

Dubu bakirelerinin bütün bir gece 
süren yarış dansı 

-~4-
Ondan sonra, aç ve uykusuz bir 

buçuk gün sürmüş bu mecnunane 
danstan bitap hale gelen misafirlere 
bir ziyafet çekiliyor. Danstan fideta 
kakırdamış yerlilerin yi) ecck, içe· 
ccklcrine bir girişi var ki görülecek 
şeydir! 

Bekar klüpleri merasiminin en tu 
hafını Koitalarda hayretle.. gor
düm. Zira bunlarda bayağı alafran· 
ga büfe usulü var! 

Yalnız Koitalar davetlilere hazır
lanan ve açılan bu büfeye (Dubu) 
diyorlar. 

Koitalann (Dubu) dedikleri bu 
büfe, sırf da,·etliler için bekarlar 
obasına bizim büfelere benziyen 
yeni bir kısım inşa ve füwesile ya· 
pılıyor. Bu büfe (yam) denilen ve 
McUlnezyalıların pek sevdikleri 
köklerle ve muzlarla doldurulup 
süsleniyor. Bizim Avrupada da muz 
bulunmıyan lüks bir büfe olabilir 

mi? 

Koitalar bu büfeye, misafirleri a· 
i:rırlanıak üzere muayyen bir kaç 
erkekle bilhasc:a henüz evlenmemiş 
bakir kızları memur ediyorlar. Bu 
erkekler bir takım ağaç fidanlarım 
köklerinden çıkarıp bütün yaprak· 
larım kopardıktan sonra getirip 
Dubunun etrafında tekrar yere ka· 
kıyor, Üzerlerine ufki şekilde şeker 

racat malı değildir,, demesine rağ· 
men General, Hitll'rlo ııusollninin 

bir peyki haline geldi • 
Genernl Franko lspanyollaro ye

ni ve daha büyük bir İspanya ku
racağını vaadediyor ve İspanyolla • 
nn buna inanmalarını istiyor. Bunn 
inanabiliriz; ancak bunun için Fran
konun, 1931 deki vaziyete sebep o_ 
lan fikirlerin mes'ullerini - bu ara
da krallık taraftarlarını da - mem 
leketten uzaklaştırması, İspanyayı 
İtalyanın ve Almanynnın nufuzuna 
bırakmaması 15.zımdır. Franko, bu 
suretle hareket edecek olursa ls -
pnnyolların gözünde bUyük bir kıy. 
met alacak ve isyana hakikaten 
vatanseverlik hissiyle atılıp atıl -
madığını göstermiş olacaktır. 

Sılamo11 adalarında etı son lilkslc tezyin edilmİ§ bekarlar kliibıi binan 

Ilolmıda Yeni Ginesinde bazı kabileler mezarlarım kümes şcklindı 
inşa ederler 

kamı~lannı tutturuyor ve bu ağaç· temizleniyor! Sabahleyin de Du 
larm da Üzerlerini yam kökleri, muz büfesine taze kebab edilmiş yaiJ 
hevenkleri ve hindistancevizlerile domuz kızartmaları getiriliyor. Da 
bi!:)tabi~Aonat,)·arlar. Gerek Du· \'etliler sabahleyin nehirde yık:ı 
bu büfesi, gerek etrafındaki bu yiye temizlendikten sonra tekrar 
cek bahçesi ağzına kadar cnvai ne- lenerek Dubuya geliyor ve dom 
fis yemişler ve yemeklerle doldu· kebablarılc mükemmel bir de 
nılmuş bir halde misafirlere arzo- yemeği y~niyor! 
lunuyor. 

. . . ' Yani, gece (soğuk büfe), 
Dubu bakırelerı hır dansa başla· günü de (sıcak büfe.) ı 

yıp da ağaç liflerinden zarif eteklik· 
lerini sağa sola sallamaya, bellerini 
kalçaları etrnf mda kıvıra kl\'Ira dan 
sctmeye koyuldular mr, bu, büyük 
merasim başlıyor demektir! Filha· 
kika bütün dayetJilcr bütün gece 

süren o hi r nevi ) arış dan.,ma giri· 

şiyorlar. Bu müddet zarfında bir 

kaç def;:ı danc;a fasıla veıilerek büfe 

Bizdeki ekin ,·e mahsul bayra 
n da pek yeni bir şey değil. 
!Vlelfinezyahlarda mahsul alı 

zaman bunu gayet tantanalı ba 
ramlarla tesit ediyorlar. Arada 
fark varsa onlarınkinde pek g 
merac;im oluşudur. 

yollar ınnstesna., ger ı anlatabl ... 
k ıneramın 

gerek yazara rdı 
k~i \"a . 

lecek pek ~z 
1 
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Me~eıa yeni Gine cenup hav 
de (yam) denilen nebatm kökl 
ni topladıkları zaman gayet b' 
, e garip rnerac;im yapılıyor. Y: 
kökleri toplanıp hususi kulü 
depo ediliyor. Kabile reic:i b 
kulübelerin kapılannm üzcrl 
koca koca sihirli muskalar a 
Bu suretle mahsul (tabu) edi 
oluyor. Yani, onlara hiç kim 

Verem, Ufo b ~ sebep oluyor, 
lekette birçok aıuıne edeni ınilleUer 
rocuk vefiyatı fse :rrı rdu 
" buluyo · 
arasında rekoru iiz binlerce. 

l (usunun) t 
lspa.nYO nu . belerdc, ha 

k ıubelerdt, lZ 
si çamur u . ıyorlardı. Bu -
ta mağaralarda ) aJJ k 01ınıyan . pek uza 
na :Madrıdden dilf edilirdi. 
köylerde bile tcsa ıııınalar, su· 

Siyasi knvga.Iıır, çarı> 1 gUnlUk 

iisUınallcr nsırla~,:~e~ zengin • 
--•ına ~ ..... -!! · }ı!discler tl'..., Jtullanarak, 

ler slynsi nlifuzların~ .. .,_ıer veya 
' g1 ,•ec.....-

bükfl.ınete \•er .. z verirler· 
d <rıı Jtadar ~ . 

mUmkiln ol Utt- :rrıukabıl 
ahi leri buna 

di. Arazi s P 'ınurlnrı tarafın. 
işçilerinin vergi ~:aade ederlerdi. 
dan tazyikine JJl :milletin nıen· 

f 0 tanle.r, . 
sıra::ıi nu uzu her türlli in-

h .1 ... fına olarak, . b' 
fanti ı ,. • • ı ellerine geçıre ı • 
hisar ve iıntıyaz 

lirlerdi. "hayet onların in 
Biltün bunlar, nıd Vaıiyetin far· 

beP ~ u. t kırazmıı se nyo!lar :ıneınleket e 
kındn olan !spa geldiğini an. 
bir değişiklik zaınan~azıları arzu -
l::ımışlardr. Bunların imi idiler, fa· 

h kikaten saın 
larmda a değildi ve tıpkı 1931 
kat bazıları da ld gu~ gibi tıırf 

iki de"-ıı-de o u 
den evve . . dU~UnUyorlar • 
§ahsf menfantıcrını ~ 

dı. . ·et nan edildi. 
931 de CuınhUrt) 

'- . •et fdnresini ka • 
Ordu da Cumh~?~ ·e yemin eden. 
b·.ıl etti. Yeni ıdarei Frnnkonun da 
lt!r arasında cenera . i ki kılıcını 
i mini buluruz. Ve cının z 

süremez! 

Mahsul toplanması bitti~i z 
bil)'Ük bir ziyafet verilip hemen 
tün köylüler muazzam bir d 
girişiyorlar ki bu dans günl 
ürüyor!. . 

l fte garabet ondan sonra ba 
yor. Zira 3 am danc:lan bittikten 
ra erkekler toplanıp bütun 
b:ığıra ça~ıra dolaşıyor. Kulü 
rin pencerelerinden içeriye hay 
vor. Ellerine ne geçirirlerse Y 
;e atıyorlar. Niçin biliyor muc:u 

Köyde bu kadar yi) ccek to 
dıktan, cinler ziyafetlere \'C d 
iştirak ettikten, ~arkıları dinl 
yiyip içtikten c nra köyde bir 
<;aklanıp da mah u!e bir f etaket 

tirmesin diye! .. 

y crliler bu suretle ba~nşa 
her tarafı yoklıyarak cini arı 
lar! .. Onu kaçırıyorlar .. 

J.\nla«ılan mah,.ullere muc:a\la: 
\an cinler bö~ lece uzun bir zi 
ten c;nnra ı,ovmlma ı lfü:ımgel 

\ad~r aç g')zlü oluyorlar! .1z s 
(Dcı:a\eyi 
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Ertuğrulun kanı kaynıyordu, onu 
tatmin edece/<, !cadın da belki 

/( ınık olabilece/,ti 

• 
==ı:s 

···········.A•+•••+.c.+.A··· .. ·········•·ıa+.-...~ 
lngiliz as~eri mütehassısları~J 
~ göre, bir harp vukuunda ...... ._ 

Ingiltere Fransaya 
asker göndermeli mi 

Bugüne kadar bir deniz devleti 
:ılan lngiltere şimdi kara ordusu 
nu da aynı dcrecde kuvvetlendir. 
:nek lüzumunu lduymakt.adır. Çün 
kü, harp halinde İngiltere hu.dut -
larının Ren kıyılarında başlıyacağı 

ve ondan sonra lngiliz harbiye ne 
zareti, l O teşrinievelde, 1nr.ilte _ 
renin kara ordusunu tal-viye pl.1-
nını resmen ilfuı etmiştir. 

• biıytik Britanya tarafından cU!ima 
Ertuğrul tP.vabli ile birlikte Kny- mevki tereddhe uğrnmı1j ve ilk tul- Ertuğrul, ~arıbntıdan bu lınberi - Zebunkc"-I'k mürüvvet dei;>il· ~ekrar c<lilen bir sözdür. 

Bu plana göre, İngilterenin ka· 
ra ordusu 13 fır'kadan miiteşekkil 
olacaktır. Bunun 9 fırkasını piya
de, 3 fırkasını motörlü kıtalar, ı 

fırkasını da makineli cüzütamlar 
teşkil edecektir. 

ı riye yürüyor. tan tarihinde kadın hareme kapan- alınca çok sevlnmi:,ti. Sevinmekte dlr, hususa hilafı cenk galcbcsıne Bunu, İngiliz erkanıharbiyesi 

Yalnız onu muztanp eden bir ha- ınl§ttr. de haklıydı. Nihayet eski bir salta- riza muktezayı gayret değildır. kcndi.,ine plan olarak almı§tır ve 
dise oldu. Ertuğrul, Kmığı çadırına Ertuğrul da, bu tarihin evladı idi. natın içine knrı.,cııyor ve scrgilz şt Mağlübun _y:ıkasın~ h:ısı_nx gnlib c- ı kara ordusunun mevcudunu, düş -
alınağı tnsmlm etmiıı, fakat, onun J{adın onun için de bir veya bir ha~atı bitip, abit ve muayyen bir lınden hal.ıs etme 'e hunmet gc- mana karşı Fransada mev'ki alarak 
da Sungur tarafına ayrıldığını gö- ıtaç o!abilirdi. Tc'k onun zevki muL onak hayatı baıılıyordu. relr, bu di.}nra mihman gcldık. Da-' harbedccek gekilde hazırlamağa 
rünco vurulmuşa dönmUgtU. Filha· main olsun. Ertuğrul, halkını toplıyarak ken- rı mihm:ı.n dnrı l:udret yettikçe hi- karar vermi§tir. 

Bu, doğru.dan doğruya Avrupa 
topraklarında harbedecek bir kara 
ordusu demektir. Ve Fransa ile 
mü§terek iş birliğine büyük bir a
zimle karar verildiği anda kabul 
olunmuştur. 

kika Ertuğrul karısını çok seviyor- Ertuğrul, Kınığı kaybettikten son dilcrinc tahsis edilen Karncadnğa mayct gere!{, Bununla beraber, lngilterenin 
du, seviyordu, oma, bu sevgisJ, bir ra kendini bUsbUtUn tndırlan halkı- doğru yola çıktılar. · Ol böyle di)ec<'k işbaı lttiba eyle- harp halinde Fransaya asker ldö • 
anl:ı"madan baııka bir ey değildi. • nın 1 lerinc tahsis etmiş ve bu harf' r-:rtuğrul sakin ve rnhnttı. Tatlı 1i1C'r. Ne buyurdu:,sa guş kabul ile kerek çarpışma planı son zaman _ 

Ertuğrulun karısı kendi halinde, ket, O mnnlı tarihinin başhunar.mn bir rüzgar, bermk bir sema, .}nlnrz "ııtirua eylediler. far.da t::ısvip görmüş bir fikirdir. 
Bu, bilhassa Fransarun ısrarı 

üzerine olmuştur. Çünkü Fransa, 
bir harp çıktığı zaman, İngiltere -
nin derhal yardım edebılmesini ı • 
temekte.:lir. Bu da ancak, Ingilte
renin Fransız topraklanna geniş 
mikdarda asker dökmesi ile müm
kün olabilecektir. 

varlığı ile yokluğu belli olını~ an, mil sebep olacak !radar mlihim bir tcza- askeri ve halkı dE.'<':;il, atları bile ne. (Devamı ı•ar) Zira, daha bir müddet evveline 
tevazı bir ev kadını ldi. Halbuki Er- hUr olmu"tur. ·elendirmİ.ıj, halkı da, Jeni ·c mu _ kadar, bunun doğru bir usul olma-
tuğrul gençti, tcrütnze idi ve he- Ertuğrul, Kayseriye geldii;1 za- yyen bir yurt bulmuş olmak hnzı::ı (1) Aşıltpaşııı.ade, Cenabi, 1\:ır:ı- 1 d ğım ileri süren ve umumi harp-
nilz n.şk geçirmemişti. Knrxsı ile de man l<onyada Alfılddini Kcykubadı 'çindc belki lirnt derecede keyif - mani I~ı1:u(;rulun lınrhcclcrek t.ckll- teki tecrübeleri de misal olarak 
usulilnc tebcan evlenlvermişti. Er- evvel 0 altannt sUrliyordu. (1) Jendlrmişti. dlf;ini \6 Knyscriyc geldiğini iiy • gösteren birçok askerlik mütehas _ 
tuğrul, karısını oğlu (Sanbatı) nm Ertuğrul (Sarıbatı) yı çağırttı. Darbukalar çalarak, naralar ata· lerler. lbnll.cmal, Ne~ri. A!iıltpaşa- sısları vardı. 

bir dadıst gibi telAkki ediyordu. Yalnız Ertuğnılun halkı bir ııey bi- rak yürüyen nskcr, Ertuğrulun bir- t.ıı.de, Ccnnbi, Uarrunani bu ~el.ili c 
Kendisine bağlı, sadık, mllefik ve lirdi: denbirc sahrada korkunç al isler ya bir ı;cbcb göstcnncı.lcr. l\llrn.tı Kü-
rnhlm bir dadı, o kadar... Ertuğrul Sanbat.ryı gözler ka - pan haykırış!:, le sanki bir tek 'nat hnrb için tekildiğinl blldlrlr. 

Halbuki Ertuğrulun kam kaynı- rna.~tıran bir kahraman, bir silah_ canlı kalmamış gibi sessiz kaldı. O mıı.nlı mü• crrlhlcrl, ~logo! hü-
• yordu, onu tatmin edecek kadın da fJOr, bir nişancı olıırnk yc~tirml~- Ertuğrul, s:ıhranın bir ucunda iki cuml::.nnd:uı dolııJ ı J~rtuğrulun 

Onlara göre, umumi harpte 
lngilterenin Franaaya yüzbinlerce 
asker göndermesi ve bu tıu

rctle fazla telefata maruz bırak -
ma~ı büyük bir hata olmuştur. 

belki Kınık olabilecekti. Onu samimi ti ve onu canından çok se,·crdi. bü~ ük kuvvetin biribirine dala_mış Kayscriyc geldimnı öylerlcrs"' de Du fikirde olan askerlik müte • 
sevmişti, onu du3arak sevmişti, "Ertuğrul Bey, oğlu Sanbntı)ı olduğunu görmUş ve: hu doğru de ldir. ı.rfuğrul, Selçuk 

Bununla beraber, harp zama • 
nın.da İngilterenin Fransaya as -
ker göndermesine muanz olan 
İngiliz askerlik mütehassısları var 
dır. Bunlar bilhassa §U fikri neri 
sürmektedirler: 

ama, iı,ıte bu knhbc, Knrn Oğlanın hediyelerle Konyaya, Sultan Alaet- -Dur! hUkümdarlıı:., ile clblrliğl 3 upm:ıl< 
parçalıınmnsmdan sonra dana kuy- din Kcykubadı evvel rikô.bma gön _ Emrini vermişti. için bö3 le bir mu'mc retc lüzum gö 
ruğunun kendi başında kopacağın. derip dahili memaliklndc kendine H rboluyordu. Fakat bunlar kim müt ür. 
dan Urkerek Sungur tarafına geçL ve ~etine bir mUnasib mahal ta- diler, ne için harbedi.>orlardı, han - Cl) Tarihi Q,.mani encUmcnl _ Os 
vermişti. yin ve tahsis etmesini rica eyle_ "'isi hangi sult.a.nındı. Sultan Alfıcd. mnnlı tarihi - Iliriııci kitap sayfa 

Bu tarihlerin hususlyetıcrlnden- dl (1),, dinin toprakları üzerinde olduğuna :JGl. 
biri, kndrmn ancak 'bir harem me- Alil.ettin Kcykubadı evvel Sarıba göre her halde bir tnrafı bu sultn - TcnldhUttcuı.rih bu lıiulisc hak.. 
taı gibi telfıkkiye uğramış olması- tıyı kendisini de. ha)Tctc dUşUrcn nın askeri olmak gerekti, ama han· kında. di) or ki: 
dır. Kadın erkeğin ayağı altındaki bUyUk bir istikbal mera&mi yap - gisl Alacddinin nckcriy!'li. "J\onyıı. padişahı olan AHi.cttinl 
cennete nnll olmak içln, kocasının tırarnk kıır§ılndı ve izazu ikram edip Bı.: vakayı lbni Kemal çok güzel sıı.nl bunlann fiC\kctini \C cihat em-

a~aklo.n altında blr esir, bir cariye - Sefalar getirdiniz! tas\ir etmcğe muvaffak Qlmu tor. r1yle takay~iitlerin t lttlkte bunlara 
gibi dolaşm:ık \'azl~ etinde idJ. Diyer k lıakan Ertuğrul un nr _ Diyor ki: adam giiııdcrıli \ c ynnma <lıw •t rv-

Bu, tarihin TUrk kadmma biçtiği zularını sordu. Dinledi: "Ertuğrul doğruldu geldi. numa lc4}1 'c bun rn ınrargalı ola<'ak ~er 
çok muahhar bir bcd talildir. Yok· - Sanbatı dedi. Abau ecdadı - girdi. Menzil bemenz.il giderek kat'ı lcr tayin c3lcdl ~e J..iilll iltifat \C 

sa Türk tarihln1 ilk devrelerinden nız, kavm ve knbllcniz eccaat vcı merahil ederek yolları şol aroyn rinyctler etti.., 
itibaren takip edersek görürilzki ka şehametiylc maruftur, kudumunu:ı:_ erdi ki sahrada Sultan Aliıeddin Jlalbukl Ertu~'TU1 Selçuk mcmlc -
dmm mevkü çok yüksektir. Cemi- dan mahzuzurn. Hakan Ertuğrula asl:cril le lcukeri cerrarı Tatar bulu kctıerinc Sultan Alilcttini Kcyku _ 
yetteki rom, blr erkeğin alelade Ankara yakınındaki (Karncadağ) t şup ccngedcrlercli. Ama ynl:ın kal- b:ıdı C\'\'Cl {lC\ rJndo gftmlı;tir. Ten

hassısları, bilhassa bugünkü harp 
vasıtalarının değiştiğini, harpte 
kara ordusundan ziyade bava 'kuv· 
vetlerinin büyük bir rol oynıyaca 
ğmı ileri sürüyorlardı. 

Yine onlara göre, Jngilterenin 
.deniz kuvvetleri de harpte ba§ 
rolü oyruyabilece"ktir. BiL'1assa u. 
mumi harpte, lngilterenin, Fran
saya yüz'binlercc asker göndere -
ceJine muhareb · kezden i-
dare ctmeai ,..~ r e, nisbo -
ten az hır kuvvete ıntT go .. te. 
recek bir noktaya asker çıkararak 
düşmana b·ıradan hücuma ge• -
mesi icap ederdi. 

Esasen ingilterenin harpler.de 
eskidenberi tuttuğu tabiye budur 
ve bundan sonra da buna devam 

Fransa, karadan bir hücum ha
linde, kendisjni tek ba~ına müda. 
faa edebilecek bir l:uvvettcdir. 
Bilhassa Maginot hattı Fransa i · 
çin şark tarafından gelecek bir 
taarruza karşı kuvvetli bir müda
faa vasıta .. ıdır. Fransız ordusu -
nun mevcudu ve malzemesi de her 
hangi bir düşman hücumuna karşı 
koyabilecek vaziyettedir. 

l3u Ikkde olanlılra göre, .İngil. 
te enın eğe F ra y~ mi c 

bir harp uzvu olmasının çoit Ustün- tahsis ettim. Var pederine bu ha - m~tı ki aTtnr galebe edeydi. Bu kllıUtternrih yanlıc;hr. 
de idi. beri bcsareti ib!ii.ğ et! esnada Ertuğrul itbn ve işbailc )ol- (2) Tnrllıl Osmııni cneümr.nl tara etmelidir, deniyordu. 

Fnkat umum! ahlük, milletlerin Fakat Sultan Alacttin, grtuğnı - !arı harbglha uğrar, nasfı.h ol sa-! rmılıın lınzırlanan (Osmanlı ta.rllıl) 

mesi lazımsa, bu yardımı bava ve 
deniz kuvvetleriyle yapması icap 
eder. Bu suretle, İngiltere yine es 
ki askert pl •. nınr muhafaza etmi~ 
olur ve esasen zayıf olan hava 
kuvvetlerini arttırır, donanmasını 
daha fazla tal..-viye eder. 

a 11ireUerin, muhtelif kolların ve boy lun gelL5ini bir nimet telakki etmiş- \'aşa duş gclürlcr. nin birinci kitabında: 
Jann blriblrlle tcdahülUnden sonra ti. Yoksa hiçbir sultan ve~ a hüküm. Ertuğrul Bey o hali göriieek yol- "O m:mlıl:ınn mtmıalikl Selçuki _ 
birdenbire dilşmlif.ı ve kadın analık dar, durup dururken kendi memlc- dnıılarına e ti: ye dahiline gcliıı scrhndıJi garblc;in
mevkiini kaybederek bir zevk me- ketinden bir yeri muazzam \'C kuv_ - Bakup durmakla olmaz. Ken- de yerleşmeleri iste bu suretle ol _ 
taı haline gelmiş, harem de böyle vctll bir kola tahsis etmezdi. Yarın dimlzl iki lcşkcrdcn birine urmag- muştur,, tlcnlyor. lfolbultl bu gc -

J başlamıştır. bu kolun, onun başına getireceği re- la bir ennibe mua\'enct etmek gc- lr.nlcr Osmanlılar clrğil, 'l ürklerdir. 
Bir kuvvetli, istediği kadnr kadı· lAketl dürıünebilirdi, ama, Sultan regilz, ama dersiz galibe mi mua\'c- Osmanlı kelimesi, }~rtuğnılun kü • 

na tesahüb edeblllrdi. Benlisrail AlAeddln, hududu muhafaza için net c~ liyclim, yoksa mağlfıb olnn çük oğlu Kara. Osmanm ilk h::uılı_ 

hükümdarlarından SUleyınannı 400 böyle canh bir kaleyi pek kolo.y ko- cemaate mi takviyet evllyelUm? ğmdıın fl()Dra onun ismine izafe edil 
kadından toplu haremi bir efsane lay eline geçiremezdi, Onun bu ha- Yoldaşlan ol hitabı ki işittiler, ee mekten doi:'llluş bulunuyor. Mahn-
değildlr. Türk tarihinin ta Osmanlı rekeUni takbih edenlere: vabınd:ı cümle birden eltiler: zıı dl~cr O manlı nıÜ\'crrlhlerf, Os. 

a tarihi başlangıcına kadar olan sey- - Hem bir dost kazandım, hem - Yek olur ki, galibe muin olup nı:m Ilana gelinl'cye kadar, Osmnn-
rinde Tllrk kadını yUkıck mevkiini düşman önledim. §errlnden emin olnvuz. 1ı ltellmcslnt lrulla.nmamışlar \ 'C bu 
muhafaza edebilmiş, fakat Sülcy- Diyerek fikrindeki isabeti te} it Ertuğrul bey ol fikri beğenmedi, ~tıretle Türklerle, O mıınlıl:ın bhi. 

1 man şahtan sonra yavng yavaş bu etmişti. (2) ett{: , birinden a)ırmı brdır. 

İngiliz hükumeti de, son ayla -
ra l:ndar erkanıharbiyenin bu fik
rine i~tirak ediyordu. Fakat, Av -
rupadaki siyasi son hadiseler in • 
gilterenin askeri bakımdan ıda pla 
nını değiştirmesine seb:p olmuş -
tur. 

Bunda başlıca amil, eylül ayı 
buhranıdır. Fransa, Çekoslovak -
J a hadiseleri üzerine, bir taarruz 
halinde, 1ngilterenin, kendisine 
asker göndererek ycırdımda bu r 

lunması lüzumunu hissetmiştir. 

lngiliz ve Fransız başvekilleri a -
ra .. ında Paristeki müzakerelerde 
bilhassa bu mesele konuşulmu§ 

Binaenaleyh, lngiltere ile Fran 
sa arasında, müşterek müdafaa ıne 
selesinde bir iş bölümü yapılmış 

olacakt r. ingiltcrcnin 'kara oıidu
su kendi topraklarını müdafaaya 
kafi.dir. Esasen bava ve deni:ı: kuv 
vetleri düşmanı İngiliz toprakla -
rına bastırmıyacaktır. Fransa da, 
gerek anavatan, gerek müstemle -
ke topraklarını kenl:ii askerleri ile 
müdafaa edecektir. Buna muka -
bil, denizde ve havada ber2ber 
çalışacaklar ve bilhassa donanma 
cihetinden Fr .. nsa !ngiltcrenin 
yardımını görecektir. 

(Detıamı 14 ıinciü:le) 
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Nöbetçi doldoru ~ senelık bir 

ekimdi. Bu kadar ağır bir vakada 
pılacak ani müdahaleyi kestire
~or, kendi bil&lsine pek de gfüe-

Bir kere profesöre danışmak isti· yerinin Hlstiklerine takılmış ger· az şiş göz kapaklarını çekik gözleri· 
yordu. Profesörün geleceğini zan· gin ı;oraplı ayakları 'ualden yapıl· nin üstüne do~'J'U hafifçe indiriyor· 
netmiyordu. Fakat hiç olmazsa te· mış çiçeklerle süslü atlas terhkleri- du. Ve gözlerine uzak, lfıkayt \<' 

lefonla kendi.ine iyi nasihat1er ve-

1 

nin içinde dinleniyordu. U tünde bulanık bir bat.ı,. \eriyordu. 
rebilirdi. ten rengi krep damur bir sabahlığı Saatlerdcnberi, a} nanın karşı ın· 

Asabi parmaklarla numarayı çe· ı varclr. da uğraşa. uğraşa nihayet gözleri· 
virmeğe ba~ladı: Sabahlığının önü tamamile açık ne her zamanki gibi ma~rur. her 

"Kötü iş. diye düşünüyordu. Za· I olduğu için fıldişinden oyulmu11 bir Ş"}den uzal. kederini gizliyen ve her 
ten bu gece bütün fenalıklar benim bebeğe benziyen vücudu çırılç1plak eri yukardan gören manasını ver· 
tepemde,, görünüyordu. mişti. Fakat dudaklarının yanında 

Biraz e\'\el ölen genç kızın başu· Boyalı platine saçları. ba mm ki iki çizginin bir ağlamayı gilç 
cunda o bulunmu~tu. üstünde çok güzel tanzim edilmiş· zante::fen hafif ttireyi1lerini bir tür-

- Bütün aksilikler benim boy-, ti. lki şakaklannın yanma plfıtin, lu geçiremiyor, gözlerine verdiği 

numda olur! diye SÖ} leniyordu. rengi s_:ıçl3_?nın a~sı~ ~turtu~:nuş bu mağrur ifadeyi onlara da 'ere· 

Aıı:. h t 1 ı.._ • bef mde ufak zumrutlerle su lu ıkı !:aç ıgne· miyordu. 
0ır a a ar Ut'nım no t • •1 1 . 'b' lt 1 d t · t' ı B t · 

o ur er, guç ve an ame ı}a ara · . l- 1 i 1- tl be 1 sı yeşı göz en gı ı ıc;ı ı ıy ı. Ke,·ser muz arıp ı.. u un gayre-
· r:bet d "ht' h 1 1 Koyu penbe tırnaklan, ınce u- • tine, bütün gururuna ra~en vahşi 

nım nv ım e ı ıyaç ası o ur. . . r· l'k b b 1 t" · zun pannaklannın ucunda Hlaldan bir ıstırab ıçınde kl\ ranıyordu. Ve 
te 1 .~. ~- g~ce un ~r ye ışmıy:r 1 zivnetlere benziyordu. bu acı ına rah'lllen bunu aklamağa 

muş gı 1 ır e şu. ra yo canımı '" I · . . bunu gizlem ğe 'e gülmeğe mechur· 
kıyor. Hayvan henfler, dolandırıcı· Büyük endam ayna ının ıkı ya-

1 
tar, Ankaravı alıyor dıye sattılar mnda dıvarda duran uzun elektrik j duE.. b G 

1 
" 1.k t 

b k.· · T l' · d kk 1. ğ •vet uge.:~ .. ,umege\e a ay ana ma ıne} ı.. a ı ız a amım lambc,lannm ço • U\' el ı ısı ı on:ı . .. ~ b d 
'esselam . ., vücudunun , e yüzün tin butiln gti go. unme mec ur u. 
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zelliklcrini ve bütün ku urlannı hıç 1 Odakaki yumuşak halılar a) ak 
örtmeden. tahfif etmeden gö teri- sc lerini boğmustu. Bunun için ko· 
yordu. ca mm içeri girdiğini duyma.mıstı. 

"'lh ~ amelıyat odasına Bayan Kevc:"r hüyiik nyncı.nın kar 
•dürken nöbetçi doktor kendi ş1:>mda oturuyordu. 

Aynanın karşı ındaki koltuğun Birdenbire onu, geniş a} nanın i· 
içinde oturuyordu. fncellilmiş kaş-

1 
çinden, ta arkac:mda gönuıce bir· 

!arını yukan doğru kaldırmıştı. Bir denbire irkildi. Ve sanki vücudunu na gitti. 1 Belindeki kordeladan örülü jarti· 

gizlermiş gibi ince sabahlığının içi· ı Diye ila\e etti. 
ne sarıldı. Bir müddet sustu. Ye ~pey bir sil· 

Telefon terziden mi imiş? Km kuttan sonra: 
mı ) ollamı.lar? - Halbuki, bugün düğüne, eğlen 

Hayır ha tahanedenmiş .. Çok ceyc gideceğiz. GQya erleneceğiz. 
müthiş bir vaka gelmiş, nolx>tçi dok insan baştan bu kadar sıkılırsa gıt~ 
tor akıl danışmak bahanesile beni tiğ' ) erde eğlenemez ki.. Yollamı· 
çağın}or. yacak galıba bu terzi bu tmaleti.. 

Ke\ serin gözleri ademi memnu· Onun böyle hırçın oten sesine :ran 
niyetle doldu.? daki kapısı açık od~dan tatlı 'e 

- Ne o? .. Yoksa gidecek misin; genç bir ses cevap verdi: 
- Yook canun!.. ln!:anın bir gün - Oteki elbiseniz de çok güzel. 

istirahat hakkıdır. Bizimki gün de Hem siz onu da bU'dfitrfuı için yap· 
bir gece .. Fakat bu akşamki a istan tınnadınız mı? Vallahi o beğenme· 
biraz tecrübesiz galiba.. Ürkmüş diğiniz elbise herkesin tu\aletir.clen 
kendisine, yapılacak şc)leri ~ yle- çok daha güzel olacak .. Onu gi) iniz. 
dim .. Hem hakkı da var; anlattı&rı· 'afile ikinci elbiseyi beklemeyiniz .. 
na göre yaralı... Vakit de pek geçti. Duğüoe çok g~ 

Genç kadın omuzlanm silkti ve ~ideceğiz, c{;lenemiyeceğiz .• 
hırçın, hırçın: 

- Suc;, dedi bana gönül kararta· 
cak şeyler anlatma! .. Neşeli şeyler 
Jinlemek istiyorum .. Aman bu has· 
tane hil.fıyeleri .. 

Sonra basını arkaya doğru ata· 
rak: 

Zaten terzi hr.rn eS\"?.bımı )ol
lamadığı icin diye Ö} le sinirliyim 
ki! 

Böyle konuşan küçük Sevimdi. 
Lame şatrançlı penbe tarta e.ovabı
nm içinde dalından henüz l:opanl· 
mıs bir kirnz g'bi tabe, körp"')di. 
Yengesinin küçük salonunun kol· 
tut'l.lanndan birine oturmuş, pırıltı
lı, taşlı İ!:lrnrpinlcrinin bunmlannı 
e) rederek, ycııg" inin ,hazırlanma 
mı bekliyordu. 

(Devamı ı:ar) 
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- Kont dö Mozembarı öldürerek 

cebindeki parayı çalmakla .. 
- Yalan! Bunun doğru olmadı· 

tını sen de biliyorsun. 
- Ben bir şey bilnıirorum Sun· 

kisti 
Sırada yanıma oturdu. , 
- Kıyafctici nas1l bulurorsun. 

- Cok !;ık! - .. 
Safdil bir ta\':ır takınarak güluro· 

SCdim: 
- Parayı buldum ihtiyar 1 
Kac;lannı ,.~uı: 

a ~ ? 
_ Paramı? ·e parası. 
- Evet p<Jra. On mılyon frank .. 

Inanmadı: . k 
- Ma!;al dinlemeğe vaktım yo : 
- Mas:ıl değil. Otobüste son sı 

ranın jçindc buldum 
Sapsan kesildi: 
-Haydut! • 
- Hesabında ynnılmamışsın: 

dediğin gibi on milyon küsur frank. 
_ Alçak haydut! ., 
_ Ne diye küfrediyorsun bana. 
- Ne yaptın parayı? cevap ver. 

ı O"I a \-er-- Ne mi yaptım? g un 

dim. cı· ., 
O"luma mı ver ın. = E~et. Hepsini. Içinden bir .tek 

meteli~ ~ile :~~;d;:~ mah,·etmi~ti. 
Verdı~un . · heniiz farkın· 

Fakat ac:ıl tchlıkenın . . 
"' ' ld' Devam ettım. 

da degı . 1• • ;\-ar ne yok bakalım 
- E. şımdı ne gene tehlikeye 

Tr .. rt kazın boynu 
n.o "? ...... .,. dc~I mı. 
ffi<U.... "fi 

}lavdut herı · 
- · · tahkir etıne! 
- Benı 't.mek istedi. 1ş-
A..,-a]a kalh-tl ve gı t'ım Bir iki 

' !h ekete geç · 
te o zaman ar_ musaade ettik· 

adım ilerl~esı~e. hayvan gibi ar 
ten sonra bır va ~1 Külçe gibi 

_ ·ne atıldım. . . 
kadan uzcn.. Boynunu Jkı 
altıma yıgıtdr. 

. . ına aldım. 
elımın aras ·e bağırma .. Sun· 

- Kımıldama ' . etti ini -ni· 

ki-ti kızdı~;: Klayf gibi 
ha yet anladın~· 1 dın sen. evet 
d .. -ı· Beni n'ı an a 
egı un. . . . 1 

ben çok zekıyımdır: dat istemel" 

Kaçmak ''c)-a ı:n nı anJamı~tı. 
.. mk ·· olamır:ıca.1:.rı . mu un . cdı· 

· "emek ıst ' 
Pazarlığa gın"':.. nkist, bırak be· 
-Riı:a ederıın Su Jan· . kurtarırım. 

ni de gideyim. Senı ., nı çolt uzak 
darmalara senin ka~ugı~na para 

Jara gittiğini söyler~~· paradır de· 
\'eririm. Bin dolar J) ~ beraber 
~· ı . F da senınle nl 
gı mı,? rans ıekette onu a 
gider. Başka bir ıne~ ekt..., ne ka· 

· .. ldurtll ""'' evlenirsin. Bent 0 • "akalı-. Senı gene J • 
zanacaksın? Hıç.. ben scnı 
Yacaklar. Oldilrtncz.sen tnan 
k'"''rt Sö'z verırorurn· .... anrım. 

bana! .. t vermeden 
Sözlerine eheınmuc _,,ası baJla 

Yah'a .... 
onu dinliyordum. . rdu 
zalimane bir zevk ,·em·o nk:st Bı

Su ı · 
- Yalvarırım sana tu l{laY-

rak beni. Jandarmalara ~on Bu fikri 
f ın Cildürdüğünil söylerilll· 

o bulmuştu. virdiğin do· 
-- Melt1n ba}·kuşl Çe fikir ha· 

laplan şimdi antıyo~· adamları 
kikaten şcytanL zeng!n ibi fakir 
ôldürüp yerlerine benim k~rlnJr.Ç o· 
!eri geçirmek ve onları ve nıak· 
Yunlarla çiled~n çık3:trena fıki~ 
tullerin sen•etıne kon aktullerı 
değil! Polis işe karışır vem arı)orsu· 
ararsa ''Mozembarı mımbar değil. 
nuz? lc:te! - O_ oMze ri' - Y:ok 
Sunkist isimli bır serse -· Mozetll" 

ra kont do . 
canım! O buraY . u ö}·le bitı· 
bar ismile geldi. Bız don hapı yut· 
'\•oruz• ue zavallı a am "Akli• 
J ... • • • hazır uc; 

tu. Giyoti~. o~un ıç~aldkati söyle· 
yor. lstedığı kadar · rı ki kim· 
sin Hakikat o kadar ga~.. lil yap· 

· k "deh ro 
c:e inanmaz. Her es b" bu numara· 
mık istiyor5un aın.a ızı· 
lan yutm3yız!,. dıyece ~-

- Sunkist affet. . ı ·ar: fay 
- Sen i tediğin kadar ) a \ 

el ı-:;ı yo'~. . kırsan sana 
Sunkic:t. ben• bı~ 

bır mil}'On frank '~~n_m· 
Kahkaha ile güldunı. ? Nerede 
- llir mih·o:ı frank mı. de be· 

· . k ki' Sen 
1 para? Paran }O . seni sağ 

n·ın gıbi be~ paras:ızsın. 

H A B E R - J\k§ftm Postıaaı 

bırakırsam son gün1crrni timarha- ve yolun kenarına oturdum. 
nede geçireceksin. Fransm evinden çıkalı ancak 

Soluyor, kurtulmağa çabalıyor, on be5 dakika olmuştu. 
~ilerimi ısırmak istiyordu. Beyhu Burada manazra ne kadar güzel 
d hmet! demir gibi parmaklarım- di. lnsan kendisini tuluun tam için
de :kurtulmasına imkan mı \'ardı: de sanabilirdi! Her ağacın her da-
a_ Sunkist, ne olur beni bırak! 

1 
hnda bir ku~ \'ardı. Yüzlerce, bin-

Birkaç dakika daha onu böyle lerce kuş : m ukemmel bir konseri 
tuttum. Sonra işi bitirmeğe karar Güne~in ilk 15ıkları as:,ığıda, ayakla 
verdim. Epe;• vakit kal betmi~tim. nmm dibinde akan dereyi pıı ılda· 
Kaçmak lazımdı. O civarda daha tıyor, ağaçların tepelerini okşıror· 
fazla kalamazdım. Belki de jandar- du. 
malar tekrar gelirlerdi. Yakalan· Yam ba~ımdan yabani bir çiçek 
m.-ıktan pek korkmuyordum, fakat kopararak rakama taktım. Sonra 
bu adamı öldürmeden yakalanır· düşündüm. 
sam pek üzülecektim. Ne macera! Fakat bu macera so 
Hakkımda çok fena bir fikir e· na ermişti. Oteldeki zavalhlann ka 

dineceği.nizi biliyorum. Dana katil, bausu bitmişti. Hayata yeniden 
canavnr diyeceksiniz. Bense otel· doğmuş gibi olacaklar, yavaş yavaş 
deki zavallılara iyilik etmek istedi· bu kara gün1eri unutacaklardı. Ro· 
ğime kaniim. Tek gözlü>'Ü öldürmek ber. doktor Kutzun yardımile Sü· 
bir iyilik etmek demekti. zan Darreşin masumlutrunu isbat 

Ellerimi sıktım. edecek, Silza'lla evlenecek ve onun· 
- İstersen Allahına dua et Tek la birlikte oteli işletecekti. Oğlu Jak 

gözlü! Fakat çaruk olmalısın. zira otelin reklfimile meşgul olacaktı. 
vaktin kalmadı. Yaptıklarına Attah Evet, mesut olacaklardı. 

tan af dile! Ben işte şuradan, tepecikten inen 
Çırpındı. Gırtlağından bir hml· §U beyaz yold:>n gelmiştim. Şimdi 

tı çıktı ve gözleri döndü. de gitmek zamanı gelmi5ti. titredim. 
Kımıldamaz olunca onu bıraktım. Gitm~k mi? Ya Frans ne olacaktı? 

Çok sakindim. Kalbimi altüst eden, yanında iken 
Sabah oluyordu. Yavaş yavaş. kendimi namuslu ve iri kalpli his· 

hiçbir şey düşünmeksizin bahçeden settiğim, çılgınca sevdiğim kızcağız 
çıktım ve yolda yürlimeğe ba~'a· ne olacaktı? Hayır! Ben buradar. 

dım. börle gidemezdim. Tekrar dönmeli. 
Biraz gemıeliydim. Sinirlerim ya· ona benimle beraber gelmesini söy

tı~mağa muhtaçtı. Bu vaziyette ne lemcliydim. Muhakkak gelirdi. Bir 
yapacağımı henüz tayin edemedim. müd:ict sonra onunla karı koca olur 
Aklıma· bir şarkı geldi \e ıslıkla du~<. Ben bir yede, ~ehrde veya 
onu çalarak ilerledim. j ~öyde iş bulurdwn. 
Tepeciğin yuakrı ında durdum (Arkası var) 

1ngiliı slliılı fabrilcalnn cs'kl \'Cılo,11k toııları tnmlr ctmtk yolunu 
bulmuştur. Uu toplara fabrlkalardahususi bir clf'ktrik usulü ile nikel 
kapla.nıyor \C ynrah yerleri bu su-retle luıp:uınrnk top yeni bir bale 

gcttrlllyor. 
Resimlerde tamir edilen uzun vlr lop giirülmeldcdir. 

Genç adam, bir otomobil ka
zasına şahit yazılarak davet edil 
diği mahkemede sıras.nı beklerken 
dört sokak kadını sebebini bilme-
diği bir meseleden dolayı muha
keme ediliyorlardı. O mahkeme 
salonuna gidiği zaman, hakim ka
dınlardan üçünün bcraetine ve bi
rinin beş lira para cezasına çar
pılmasına karar vermişti. Ceza. 
Janan öteki kadınlardan daha 
gençti, güzeldi ve ağlıyordu. 

- Fakat reis bey, benim param 
yok, be§ lira veremem. 

- Öyle ise, on dört gün hapis .. 
Genç kadın hıçkırarak ağlama

ğa ba§layınca Harold dayanama
dı. Jandarmalardan birinin kolunu 
tuttu. 

Nakleden: 
karş sında durarak bir kağıt uza
tıyor.du: 

- Bizim tarafa yolunuz düşer. 
se, sizi görmekten pek memnun o. 
lurum .. Çok teşekkür eı:lerim. 

Genç adam, ' 'bir şey değil,. diye 
mırıldanarak kızın uzatt gı k, ğı
dı, sırf kabalık etmiş olmamak 
için ai:lı ve çalı~bğı daireye doğ. 
ru yürüdü. 

Dairede, işiyie meşgul olurken 
yaptığı hareketin budalalık mı 

yoksa kahramanlık mı C'lduğunu 

düşünüyordu. Beş liranın hesabı

nı karısına nasıl vereceğini bir 
türlü kararlaştıramıyordu. 
Akşam eve döndüğü zaman, 

küçük kızlarını henüz uyutmuş o. 
lan karısı, çoraplarını )amıyor

du. Kocasını görünce: - Işte be~ lira, 'kendisine veri. 
· - Çoraplannı nasıl bu kadar 

nız. 

Jandarma onu soğuk ve müsteh· yırtıyorsun, 'bilmem, dedi.. Müm. 
zi bir bakışla süzdü: kün olJuğu kadar yamadım .. Sen 

- Tamd•ğımz mıdır?. \de biraz dik'kat et .. Ne müthiş sı· 
_ Hayır... , cak ~ugün değil mi? Ba~an k7,ş~e 
_ o halde, paranıza yazık.. Bir çocugumuz olmasaydı dıyc duşu. 

ay sonra gene buradadır. nüyorum.. Eve böyle bağlan-
- Zarar yok .. Onun tarafından maz, biraz hava alabilirdik.. Ne 

ben veriyorum. ise, yarınki pazarı kırda geçirmek 
_ Gelin benimle beraber öyle için ayırdığımız beş lira var da, 

· çocuk biraz güneş ve hava alacak 
ıse ..... 

Jandarma, Haroldu, hnkimin diye seviniyorum .• 
Harold eğilerek karısının, diz önüne götürdü. 

- Bu efendi beş lirayı verip kı- kapağı biçiminde çıkık alnını öp. 
ıın serbest bırakılmasını istiyor. tü. Pazar gün için sakladrklan pa

Harold, mahkeme salonunı:lnki rayı sarfettiğini nnsıl anlatacaktı? 
linleyicilerin kendisine baktıkla. Ancak yemekten sonra, cesa-
·ını hissederek kızardı. reti toplay1p mahkemedeki ma-

Zaten hepsi beı lira olan para- cerayı anlatabildi.. Para cezasını 

3101 reise verirken ''ne yapıyorum, ödediğini işidince kadının yüzli 

Alis ne diyecek?,, diye düşünü- kıpkırmızı oldu~ 
yordu. - Verdin mi 1 Ne kadar ... 

Genç kadının içini çekerek "çok 
teşekkür ederim,, dediğini işitti 

ıe mütecessis gözlerin takibin.den 
ıir an evvel kurtulmak için soka. 
1a fı,,rlit:iı .. Beş parasız kaldığını 

drak edince yaptığı iyiliğe piş· 
:nan olur gibiydi .. Birden arkasm· 
dan bir ses işitti: 

- Size çok minnettarım.. Bana 
pek büyiik bir iyilik yaptınız. 

DöndU.. Mahkemedeki kadın 

- 'Beş lira .•• 
Kadın bir müd:let afallayarak 

şaşkın şaşkın kocasına mktr. Er· 
ke'k kabahatini affettirmek için 
gülümsüyordu: 

- Vermesem, on dört gün ha • 
pis yatacaktı, Alis, görsen nasıl 
ağlıyordu. 

- Tabii ağlar .. Senden para 
koparmak için, apdal !. 

- Sen benim yerimde olsan ne 
yapardın?. 

13 

iLHAN TANAR 
- Ne mi yapardım?. Bana ne? 

Hiç kanşmazdım .. 
- Evet, belki budalalık ettim, 

Çünkü senin bir insanı ıstıraptan 
kurtarmagı takdir cdece~ini san. 
mıştım . 
Kadın ayağa kalktı.. öfkeden 

titriyen dudaklarında ve hırs sa
çan gözlerinden, kocası pek ağır 
bir lakırdı söylediğini anladı. 

- Demek ben iyilikten anla
maz mışım? öyle mi'? Katının ve 
çocuğunun kırk yılda bir ge:ımelc
rini temin edecek olan parayı bir 
sokak kadınına vermek, iyilikmiş 1 
Erkeğin cevap vermesini bekle. 

meden odadan fırladı. 
Haro}:i, yalnız kalınca büyük 

bir vicdan azabı hissetti. Çocuk 
bakışlı mavi gözleri, tüyleri dö· 
külmüş halının soluk çiçeklerine 
daldı. Hakikaten karısının hakkı 
vardı. Evde eksikleri, ihtiyaçları 

varken, beş lirayı sokağa atmakla 
fena bir hareket yapmıştı. Buti.ın 

gün çocuğuyla, ev işleriyle ııgrag
tıktan sonra akşamları çorablannı 
yamayan, sarı benizli, diz kapağı 
biçiminde çıkık alınlı Alis, biraz 
daha iyilikçi olsa ne çıkardı. 
Mahkemede kızın hayali, ağlayışı 
ve sokaktaki kağıdı uzatırken göz
lerinde ışıldayan minnet tekrar gö. 
zünün önünde canlandı .. iyilik et· 
mek te büyük bir saadet de~ il miy 
.di?. 

Gidip bunları karısına anlatır 

ve af talep ederse, belki Alis de 
yumuşardı .. 

Yatak odalarının kapısını kilidli 
buldu. Bir kaç defa vurdukt n 
sonra, kansı "kapıyı açtı. Fakat 
onu içeri almadı, kendisi sofa} a 
çıktı. 

- Seni burada istemiyorum. 
- Bana bak, Alis, saçmJ artık 

bu kadan!. 
- Git, aşağı git gene.. istemi. 

yorum seni .•. Ağlamasına, acıdığı· 
na inandım mı zannediyorsun?. 
Senin yerinde olsam, utancımdan 
yerin dibine geçerdim .. ErkerJerin 
ne olduğunu bilmez miyim?. Ma~ 

( Lı'll/tn sayfa) ı çeııiri1ıit.) 
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Acaba ben onu 'kafi dereccı:le 

teselli edebilecek miyim?. Oh, 
anneciğim, anneciğim ... 

Böyle diışünerek ve lbir taraf
tan da Biyankayı nerede bula. 
bileceğini zihnen düşünerek rıh· 
tım boyunda ilerliyor ve daha ilk 
günündenberi adresini öğren

miş oldu~u Juananın evine doğ
ru gidiyordu. 

Yolda, rıhtım üzerinde bir 
kalabalık görünce fevkalSde bir 
§eyler geçtiğini anladı. Yaklaş

tı ve rıhtıma yanaşmış sefil bir 
gondolun için.de üstü başı sırsık
lnm. perişan bir halde duran 
Emperyay1 gördü. Dudakları a. 
rasında bir küfür çıktı. 

Demek Emperya yaşıyordu .. 
iskala Brino tarafından kanala 
at lmış olan fahişe gene kurtul
muştu. Bu defa da adalet yerini 
bulmamıştı. 

Rotan gördüğU manzara kar
şısında şaşkın bir müddet kal

ldı. 
- Niçin müsamere gecesi, ta

mamen elimde iken onu öldür
medim. diye düşünüyor ve fıdeta 
şimdi üzerine atılarak boğmak 
istiyordu. 

Bu esnada halk arasından bi
risinin gondola atladığını ve 
çala kürek Emperyayı taşıyan 

gondolu sahilden uzaklaştııt;.iığı
nı görd:i. 

Rolan benliğinden taşan hid. 

det fırtınaları içinde dehşet sa• 
çan göıleriyle gondolu takip et
meğe başladı. Kalbi, elinden bu 
sefer de kurtulan fahi§eye karşı 
derin bir nefret ka~rdı. 

Buraı:lan uza'klıışmak üzere 
idi ki koluna bir el temaı etti .. 
Hemen geri döndü .. Karşısında 
hürmetle yerlere kadar eğilen 
gondolcu kıyafetli birini gör
dü. 

- Sen kimsin?. diye sordu ... 
- Beni bir parça takip etmek 

IUtfunda bulunursanız kim ol. 
duğumu zatıalinize arzederim .• 

- Hacet yok, SCliiniz:den ta· 
nuhm.. Siz polis mu:lürü Kido 
Cenarosunuz. 

Rolan, böyle söyleyerek etra
fına seri bir göz; attı. Her ihti. 
male karşı müdafaa vaziyetini 
aldı. Polis müdürü Sakin bir 
sesle devam etti: 

- Monı:enyör müsterih ol· 
lunuz ... Siz nasıl benim ıesimi 
unutmamış iseniz bendeniz de 
hakkımda göstermiş olduğunuz 
lıltuf ve yükse'k kalbliliğinizi u
nutmad.m. 

- Ynni ne demek istiyorsun? 
- Size borçlarımı ödeyince. 

ye kada benden hiç bir t!ndiue
niz olmadığını arz:ediyorum. 

- Nasıl bor91ar .. 
- Bumda belki bizi taras5ut 

edenler bulunur .. İstirham etti
ğim gibi beni takip eder&eniz gi. 

meçhul adam kendine geldi. Bu 
Bnmbo idi. Korku ve deh§et için· 
de parlayan nazarlannı çobana 
dikerek sordu: 

- Sen kimsin? Benden ne is . 
tiyorsun 1 

- Ben fakir bir çobanım. Sizi 
burada baygın gördüm ı:le. 

- Yalnız mısın? Ynnında baş

ka kimseler yo'k mu? 
- Kimse yok efendim, gördü

f ;inüz gibi yapyalnızım. 
Bambo ancak etrafını endişeli 

nazarlarla tetkik ettikten ve ço 
banın doğru söylediğine kana.ı t 

getirdikten sonra sükunet bula _ 
bildi. 

Çoban izahat vermege başla · 
nnştı: 

- Sizi uzaktan baygın bir hal 
de gö ünce hemen yanınıza koş. 
tum. Agzınıza biraz şarap nkıt • 
tım. 

Bambo meşin kemerini karış· 
tırarak bir altın çıkardı ve hayret 
ten gözlerini dört açm ş olan ço· 
bana uzattı: 

-Ali.. 
- Monsinyör, bu para benim 

altı ay belki de bır senC'de kaza. 
nacağını paradan daha çoktur, 
hatta... 

- Peki, peki, şimdi al, fakat 
bunu sana bir prtla veriyorum, 
eğer buradan başk.Jarı da geçe
cek olurlar, sıı.na bir adam görüp 
görmediğini eorarlarsa kimseyi 

görmedığini söyliyeceksin anla
dın mı ? 

Çoban altını alarak: 
- Evet monsinyör, anladım, 

fakat bunun için bana para ver 
meniz esasen lüzumsu~u. Çun
kü bizim, dağ çobanlarının firar 
eden kimseleri haber vermek hu 

susunda adetimiz, tabiatimiz yok.. 

tur. 
Bambo derin nazarları ile ço

banı süzdükten sonra başını ö· 
nüne e~Ji ve sordu: 

- Şimdi ben neredeyim? 
Frenzola uzakta mıd r? 

- I renzola mı? O, elbette 
uzat ta, Apenin sil&ilesi:ıin öbür 
taraf ndadır. Burası Burgo ova· 

sıdır. 

- Burgo mu? 
- Evet, Burgo. Yani Floran. 

sanın cİ\'arı .. 
Bambo sevinçten titredi. Ge

ce çılgın sliratile Ayenini ge~mi 
Floransa yoluna gelmiştı. Flo • 
ransa yolu, yani, Roma y·olu, 
kurtuluıı yolu: .. 

- Burgo kasabasına hangi ta 
r:ıftan gid.lir? 

- Monscnyor, şu karş :i te· 
pedcki güneşin ziyası altın.da • 
parlayan kaya parçasını görü
yorlar! işte onun yanından a§ağı 
ya doğru dar kc9 yolunu ta~p 

ederseniz doğruca Burgoya ,,. 
sıl olursunu . Emrederseniz si 

1 
ze oraya kadar refakat edeyim 
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dönüşü -Mahkumun dem ki o bdar g-encmi§, güzelmf~. 
git onun yanına .... 

- Deü misin, Alis? Ne s8yledi. ( Baştarafı 10 uncuda) te düşemiyeceğimi bildiğim ıçın 
ğinin farkında değilsin. dim. Uç sene evvel gelirdim .. Ha· mesudum .. Kör olmadan evvel ba-

- Git, onun yanına git... İste· tırlad.nız mı?. lık tutmağa bayılırdım .. Şimdi gö· 
rniyorınn seni .. Her haJje davet Kapıyı açan çocuk, yol gösteri· türen yok. Belki sizin de yerine 
etmiştir. yor: getire:r.e:liğiniz bir isteğiniz var-

Erl::ek, gayri ihtiyari, elini ce- - Buyurun cfe:ıdim, o artık Ö· :iır .. Hayatınızı yazacak mıs nız? 
ketinin cebine sokup, kızın verdiği lünciye kadar kör kalacak. - Hayır, piyes yazmaktansa 

lngiltere F ransaya 
asker 

göndermeli mi ? 
(B:lS tarafı 12 inci sayfada) 

Yine bu tezi ileri sürenlerin fik· 
kağıdı tuttu. Basık tavanlı odada, sa,.. sobada seyretmek daha iyi .. Seni sıkmaz· · 1 ·ı · k :s rıne göre, esasen ngı terenın ara 

- Çocuğunun sıhhati için el. ,..ıtırdayan kütüklerin karşısında sam varın gene gelirim .. Beraber y 

:s J askeri ile Fransaya yapacagı yar-
zem olan bir parayı feda ettiğine orta ya~lı, zayıf bir adam oturmuş deniz kenarına gider, balık tuta· ::hm mahdut sahaya inhisar ede _ 
eör,e muhak1;ak ona evvelden bor- t:sbih çekiyor.. Eski dostunun rız.. cektir. Zira, harp esnasında ln . 
cun vardı. Durma burada, git!. tekrar gelişinden gayet memnun - Ah çok teşekkür ederim.. giltere Mısır.daki askerlerini bile 

Harold, kendini, kansını tokat- olmuctur. Bir müddet konuştuk- Güle güle .. 
" takviyede güçlük ç.,ekecektir. Ne • 

Jamamak için güç zapetti. Öyle tan sonra, doktor Ferid, beraber VIII rede kaldı ki Tunusa asker gön • 
bir §Cy yapmış olsa, kansına söy. getirdiği kitabı açarak okumağa 2 99 numaralı mahkum, bah- dersin. Kara ordusu cihetinden ya 
ler miydi?. ba-:.lıyor- çedeki iki sıralı akasya ve el k F :ı pacağı yar ım anca ransa ara -

Sersem, beyinsiz kadın diye dü- ''O, insanların arasında nadir leylak ağaçlarının kuru dallarına zisine münhasır kalacaktır ki, bu 
§Ündü. Artık yalvarmağa da niye- rastlanan karakter Le bir adamdı: bakarak, evine doğru yürüyor. O· da mevzii bir netice verebilecektir. 
ti yoktu .. Zaten kadın tekrar ya. Kendi varlığı kendine kifayet eden dasında sobanın karşısına oturdu· 
tak odasına girerek, kapıyı kilidle- bir adam .. Yabancıların veya ya· ğu zaman, üstünde balık kokusu Diğer taraftan, Fransanın Tu • 
mişti .. Kapasın bakalım, katı yü- kınlarının mevcuıtliyetleriyle, his· alan kedi, tdizine çıkıyor. nusta asker bulundurması ve b:.ınu 
rekli olmanın cezasını çekecek.. Jeriylc alakadar olmazdı.,, _Ferid, gelebilir miyim?. ta'kviye etmesi gerek kendisinin, 

Harold aşağı inerek §apkasını Kör adam, doktorun kolunu tut· _ Buyurun.. gerek fngilterenin menfatincdir. 
ıddı ve sokağa çıktı.. Bir ıokak lu: _ Hizmet~iler bile tahammül Zira İtalya, Tun usta Fransız as -
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13.30 Progrnm. 13.35 Müzik <Mü-
lik lıol, knbnrc ve saire pl}. 14 !\lem· 
lekct s:ıat ny:ırı, nj:ıns ve rneteoroloJı 
hnhcrlcri. 14.10 Türk müziği. Çn 
lunlJr: Hdik Fcrsan, F:ılıire Fcrsan. 
Okıı1nn: S:ıdi Jloşseı;. 1 - Osınnn he
~ in • Seg:ilı pe~re,·i. 2 - Kaz:ısker 

.ıustofn izzet - ~egiılı şarkı • Doldur 
~t>lir t'Y snkı. 3 - Birııen Şen • Sc 
.;fıh şnrkı - Sunda içsin. 4 - Fnhıre 

Fersnn - l\eıncnı;e tnksinıl. 5 - Se
dadııı • Ilıizzarn şnrkı · Cef:ıyı hic· 
rinlc gü} ııııın yıkılsın. (j - Hnlk hır 
küsu • Bağ.ı girdim. 7 - II:ılk turku 
,ü - llnlicem. 14.40 l\lüzik (Cazhand 
• pi.). l!'ı.30 l'onuşm:ı (Hukuk ilını 

nıyın:ı kurumu • Kanun hakiıııh eli) fenerinin altında durarak, mahke- - Okumanızı kestim, ama bir ede:nediler .. Başka karı bulmuş- kerlerinin mevcut olduğunu gör . 
medeki kızın vcroiği kağıdı çıkar· şey soracağım .. Siz benimle niçin Jar .• Sana, beraber seyahate çık· dükçe Mısıra taaruza cesaret e:3e y.. .. .. h 
clı. Aı:Jrcsi okudu. Pe'k uzak değil. alakadar oluyorsunuz?. mamızı teklif etmek için geldim. miyecektir. Zira, İtalya Mısıra hü UZUnUZ1 UyU-
Tramvaya binmeğe bile lüzum _ Sen beni görmeden, ben _ Neden icap etti bu fedakar- cum ettiği takdirde Libyadaki cıs d 
yok.. sana bakabiliyorum da ondan, dos lık?. kerlerini oraya çekecektir. Libya nUZUn aynası lr 

Biraz sonra gir.eliği sokakta, tum.. _ Ferid, beni ne müşkül vazi- açık kalınca da Tunustaki Fransız ~ lla~ıaraJı 8 ırıcıde 

llalke\"inden mıl;I n • n. Sıddıl\ S:ımi 
Onar. l i..30 Progrı:ını. l i.35 l\luzık 
(üans sonti - pJ!'). 18.15 Tilrk muzi
ğl <Fasıl lı ;) eti). Oku} anl:ır: T.ıh

sin l\ornku5, 'c S:ıfıye Tokoy. C.ılnn
l:ır: Hakkı Derman, Eşref J(ndrı, Hn· 
san Gur, Hnmdl 'l ok:ıy, Dnsri {'fler. 
ı 9 Konuşma (l)ış politıka h • dısclc
ri). 19.15 Turk müziği (llııJk musi
kisi) Sh aslı A~ık Ye~ sel Ye thrnlılm. 
Tnkdim eden: Sndi Yaver Al:ırn:ın. 
19.35 Türk müziği (Eski cscrlerılcn 
müteşekkil program). Çalanlar: Ve-

cihe, Rcs:ıt ı:rer, Ru~cn Kam, Ct•\ ılet 
l\oz:ın. Oku) an: Mu:ıllim ı "uri il. 111 
Poyr:ız. 20 Ajans, nıeteoroloji hnher· 
lcri, zir:ınt lıorc;nc;ı (fiy:ıt). 20.J:; Tem· 
<ııl {l uzt li "). Tertip cıl n'er: 
Ekrem Reşit Ye İhr:ıhlm Delııleııiz. 
Temsile Ank ıra r:ıd,011u küme ol,u· 
~ ucul:ırı lcsul Cemilm id:ıre nde 
·~ıır:ık cdernktir. 21.Jj '.\lt>ın ,,•et n· 
ıl n)nrı. :::ı.1:ı E h:ıın, lnh,Jrıı 1 nın-

ıiyo • nukut lıor :ısı W1 :ıı). :! J.2j 
~eşeli plaklnr • R. 21.30 1 ol' lor 
II'.ılil Bedi Yonetgcn). 21.4j \!Lzik 

( D:ım; pJjJ,lnrı). 22 llort. !ık ı o t:ı 

uhmı. 22.30 ~lüzik (Ki',.ik or'.t• ıra 
')cf: Necip AşJ..ın). 1 - l\ö;ıp · \:ız 
'•ş:ırnı süiti. 2 - Glt>~~mer • S 1 oh 

seı:ıruı (fantez ). 3 - Gihislı • < :ıkır 

•,cyfim (Viyonn şnrkısı). 4 - l'l'li
ıes - Kopel~ :ı bnlesin ten bele' ılın· 

yı"rmi yedi numarayı arayarak a~ır _ Ya o'"tekiler?. t k N kıtalarının hücumuna uğramak F D d ki k ı a; ye e s' uyorsun.. e yapayım, - u a arınızın ennr arı ~ı. 5 - Ynllcr • Scran:ıt. 23 ~.: ızık 

ağır ilerliyordu. Evli bir adamın - Onlar, ben görmeden bana peki söyle, ne yapayım'?. tehlikesi vardır. dü~Ukse, karşınızdaki adnm sizin <Cn7.bnnd - pi.). 23.45. 2ı Son ı. ıns 
böyle bir yere girmesi! Hafif bir bakıyorlar.. - Servetimin yarısını al ve ~it.. Bununla beraber, İngilterede çabuk dnrılacnk bir karnktcrde ve ı bcrlcri çc ynrınki program. 
"vicdan azabını,, ne yapayım, bu Yar İnsanlardan nefret Fa S b d a ak ' · ld • hUk d kt" · - · ·· · - en ura a ne yap c stn. herkesin kabul ettiği bir şey varsa ncşcsız o ugunuza me ece ır. 
fikri aklıma sokan Alis oldu. be- k t b ed" ? y 1 ? B ks k' ·ı k Yabancı Rndyolardc:.!1 a se ep n ır • apya nız.. 0 da, Fransa ile büyük Britanya • u no anı mn ı.raJ a npamanızn 
nim böyle bir niyetim yok., dü. - Hapishane!. • - Bir gündelikçi kadın bulur· nrn harp halinde müştercl: ~alış • imkfm yoktur. Fakat bir çok bahti-

~ §üncesi ile unutmaga salıştı. Ni- Kör adam tesbihini çabuk ça· sun .. Ben de, kedi ide memnun o- maları her ikisinin de menfaatine yar kadınların ağızlarının bu şek- Seçilmiş Parçalar 
I hayet i~te yirmi yedi numaralı ev. buk çekiyor: luruz... olacaktır. Zira, iki memleketin !ine hiç ehemmiyet vermediklerini 
s Her odasında kapalı perdelerin ar- - Ben serbest fikirli adamları - Ferı"d'.. . f ü. .. E Progrcımd:ıki 'akiller Türl-l~c s:ı:ı-

her hususta me:-ı'·~ti o kadar bi - düşUnUrsenız azla "zıilmczsınız. • ti ii:ı:erine ,c ô"il den sonrnkı s ot 
a kasında kızıl ış.klar görülüyor .. severim ... Ken:ii başına yaşıyan, - Efendim?. ribirine bağlıdr ·ınların biri _ ğcr aynaya baktığınız vnkit bu si- olırıık \Crilmiştir. 
P Kapıyı çalacağı zaman durakl:tlı .. ı manen başkalarına muhtaç olmı- - Neden böylesin? Nedir der· nin korunması .nin kurtarıl. ze bir kusur gibi görünliyorsa der. 
r Hemen o gece kızı ziyarete gitme- yan insanları kedilere benzetirim. din? .. Niçin yalnız kalmak isti masını temin edecektir. hal tebessilm ediniz, yahut mhk 
d ıi yaptığı iyiliğin mukabilini iste. Halbuki int 1nların çoğu köpekle· yorsun?. İhtiyar körden başk: çalınız. nu noksan derhal sllinceek 
ve m<:k gibi bir bayağılık olacaktı... re benzerler. Kedi egoizmini taşı· dostun olmasını istemez misin?. (Sphere'dccı) ve on yaş daha gcnçlcı;ıniş olacak-

OPER \1 .. \H VE SEXFO:\l 

;:oxsımı.Ent 

. Yok, bu kadar a.dileşemezdi.. Kız yanlar pek azdır .. Şimdi sizi ga· - Ne yapmamı istiyorsun? Ağ sınız. 
bt ne zannedecekti?. Kendisini be· yet iyi anlıyorum .. İnsan müthiş !ayıp sızlayıp vicdan azabt içinde G - Dolgun ve s"rt adalcll bir ıo. 
ta ğ d"Y• • · b l" · · iki vücu:l var .. 

nomıı gr.: ")laria el' \il ·~nn· 
dra" (Girdin"). 

en ıgı ıçın eş ırayı vernuş gı· bir felakete uğradrktan sonra, ha· ':le kıvranmamı, hepinizden af ta çene iradenizin ycrindo olduğunu ıo.ıo 
dıı b. ı K l kt h k - Bak, Nüveyde, işte babamız, l'rng 1: Smclaann, D,·orj. k. 

L~ıd: Opcr:ı Koınik'tcn n:ıkil. 
Hen: "1oznrl, Bcetlıoven. 

ı .. apıyı çama an vazgeçe e yattan koı'kmuyor artık .. Daha be- lep etmemi mi? Yalan mı söyliy:· ve Ç'lbuk Jmrar vere' i!.::;iniw: ı;C.. ıo.30 
ce .. • ·ı · .. .. d kl gene sobanın karşısında 1 •• surat c evın onwı en uza aştı. ter ne olabilir, diyor galiba .. Ben yim? Bu mu istediğiniz?. tcrlr. Eğer çeneniz yumuıınk Ye i. 10.15 

&} Büyük meydanlardan birinde de öyle oldum.. Gözlerim kör O· - Bu gayri insaniliği bırakıı- - Yavaş konuş, Ahmet, bizi çeriye doğru yatıksa yüzünlizc sUr-
gll;:bir sıraya oturarak düıünıceyc dal- !unca bir müddet sersemledim ..• insan olmanr istiyorum. • görmesin. • düğünüz rujdan bir parça da çene_ ODA ML'SlKISl YE KONSERi.ER 

1 dı. İyiliğin mükafatı! Bütün eün Sonra aldırmamae alıştım. Şim· _ Ben lüzumundan pek f.~-:la _Kaç sene oldu görmiyeli?. nizc sürünüz. Sonra ounun üzerini 1 
çokbankada ~a.şkalannın parası, di bize bakın: lkimız de mütbiş insanım 0 kadar ki insanların _ Beş .. pudra ile knpatrrsınız. l3u suretle ~ 
:;brun hesabın~ yapmak ~o~ra akşam birer felaket geçirmişiz.. Halbuki bana ac;dıklarını gör~edense, hep _ Bari perdeleri kapatsa .. Ah- çeneniz istediğiniz gibi görünmliş o-

5.15 ndio P ris : Ş ·ı k ı n. 
5.35 Vnrşo,·n: Di ı.a o. 

d ı evde alnı dız kapağı gıbı çıkr'k sa- gülebiliyor ve halimiden rnem- •sinin yerin dibine battı;;.mı görme· met ona çok acıyorum. lur. 
ınh yüzlü, suratsız kadının dırıltısı- nun ;larak yaşıyoruz.... insan, v

1
• t "h d . 

0 
Bu noksanları makiyajla kapa -

yeti . g ercı e erım. ., t k . k d . 
, ıu dınlcmek .. Hayat bu!.. Altmış saadetini etrafından beklerse çok A Ali h "'th" 1 - ıs ırap çe ·mıyor, ar cşım. dıktan sonra beğenmediğin.iz huyla. 

bır . . . • . . . - man a rm ne mu ış ... B' d 1 . 
1 .lira aylık, kesılınce kırk sekız, ka· ıstırap reker. öyle değıl mı?. N a ab"l' . ? ır a am anca~ ınsan arı severse, rı iradenizin kuvvetine güvenerek 

de ı . :ı e y p ı ırım.. _1 d k k l d 
rısr, çocuğu! .. Beı lırayı vermekle Biz insanlardan saadet bekle- B . 1 b k 1 O;uar an uza a ınca ıstırap u- bcnliğini1.den söküp atarsanız yal • 

F ·• - enı ya nız ıra .. 
. )e 'budalalık etmi§ti .. ''Iyi ki kızın sek ya~ayabilir miydik? Şikayetim yar. O, mesud.. nız hayatınızın dcği~tiğini, cemi _ 

&!'lır ~ • -.s· d d. K · D f b" · IX~ lk kardeş elele duvardan atla "tt d h k ff k ld y J ~vıı.,e i:ırm~un. e ı.. en- yok şimdı.. aha ena ır vazıye· • • Y..: e a n ço muva a o ugu • 
b~: · ':1 bU9bUtUn nefret edecek- B UYUK köşk kapkaranlık.,. yarak kc;ranlık sokakta ağır ağır nuzu, saadetinizin arttığını görmek-

1 l · mavi gözlerinde derin bir tevekkül Yalnız bir pencerede ışı!• yürüyorlar. Sobanın karşısın'daki le kalmıyacak, r,ünden güne güzel. mev m ... 

t 
ı:ırr saat kadar daha, so'kaklar:ia ile evinin yolunu tuttu. var. Fer.deler açık .. Bah~e duva· sakin ve mütebessim, dizinC:eki lNüiğinizin de farkına varncaksı • 

aı t J başl;Jo1aştıktan sonra, çocuk bakışlı, - lngilizceden - rının füıtünde bir kadın, bir erkek, kediyi okuşuy,_o_r_ı._. _______ n_ız_. __________ _ 

Bir 
, na t 
• hUkUı 
~kadın 

değik 121 KAiffiAMAN HA YOUD 
ı tıırihi , 

J tinde - Hayır lüzumu yok.. Adiyo 
muhaf çobaQ dikkat et, söylecliklerimi 

aman fl unutma. 
Bambo yola koyuldu. Çobanın 

tarif ettiği istikameti takip ede
rek öğle.den s o n r a Bur
guya geldi. Burada hemen bir at 
satın alarak yola çıktı. 

G=ce oluyordu ki Floransaya 

'a :r. 
B~rada biraz müsterih 01.clu. 

'{ • ..ıisini emniyette gördü. Yol 
:ı.rtık tenha değildi. Gelen giden 
yolcu arabalar.na sık sık tesadüf 
ed:JiyorJu. 

:;ı Siyenayı geçtikten ve Brasya-
no göH.inün kenarına geldikten 
ıonra kurtulmuş olduğuna daha 
ziyade kani o!.du. 

Ertesi günü Romanın ancak 
bir kaç fersah mesafesinde bulu· 
nan küçül: bir otelin önüne geldi. 

Bambo Romaya ancak geceye 
doğru girmek istediği için bu o· 
teld~ lıiraz istirahat etmek iste. 
di. 

Nöbetç Otel sahibi tarafından fevka· 
ekimdi. iade hürmet ile karşılandı. Şömi
pılacakncnin yanına kuruldu. Getirilen 

liyor, keycmeği b;.iyük bir iştiha ve o. 
eın;~urlukla yedi. 

fimdi artık .düşünüyordu: 
~dı ( _ l'ı au;ladNri otelde başı· 
«lfirl)ra gelen ıey blr rllya mıydı:'. 
na &1(oku ı•ne blr nevi cinnetin te· 

irinde miydim? Firem:ola ote. 
.nde igittiğim ses, hakikaten Ro· 

lan Kandiyanonun sesi miydi?. 
Hayır, hayır .. Rolanın beni ta· 
kip ettiğine dair kat'i hiç bir 
delil yok .. Boş yere kendimi ü. 
züyorum .. Budalaca korkum be· 
ni aldattı. Hayır işittiğim ses 
Rolanın değildi. Ne kadar ah· 
makl k ettim. Yollarda az daha 
uçurumlardan yuvarlanarak ge
berecektim. 

Uzun müddet dalgın kaldı .. 
Sonra ayağa kalkarak pencere
ye yaklaştı: 

- Artık her şey, her tehlike, 
her endişe bitti.. Benim iç:n 
kurtuluş noktası olan Roma iş. 

te kar~ımda .duruyor. 
Diye dü~ündü. 
Aratenin sarayında ve gözleri 

önünde kendini feda eden za. 
vallı Biyankaya ait ufak bir te· 
essür, hatta ehemmiyetsiz bir 
hatıra bile zihnini işgal etmi}•or· 
du. Kurtulmuş olmasından do
ğa, sevinç ile her şeyi unutmuş. 
tu. 

Şimdi Roma.:ia Emperyayı 

bulacaktı.. Emperya ise elinde 
tam istediği gibi bir alet idi. Bu· 
nu kaç kere tecrübe etmişti. 

Al:şam oluyorıJu. Atım istedi. 
llancı hayvanın üzengisini tu· 
tarken km da Bamboya 'bir bar• 
«ak şarap ikram etti. 

Kardinal şarabı btr yudumd• 
içti.. Genç kıza gtilümsiyerek te. 
§ekkür etti. 

!\AHTlAMAN HA YDUD 127 

Dört nala r.omaya doğru koş
mağa başladı. 

. •. 
Bambonun hareketin.den bir 

seyrek saat sonra iki süvari, bir 
asil tavırlı, kahraman bakışlı, 

di,;eri haydut kıyafetli, fakat 
gözlerin.le, milthiş bir acının iz
leri okunan iki kişi ayni otelin 
önüne gelerek atlarından incliler. 

-14-
KlDO CANARO BORCUNU 

ÖDÜYOR 
Anlat tığınuz vak 'alarla alfü:a

ttlar ve daha vahim vak'aların 

Venedikte geçmekte olması, bizi 
tekrar V enediğe dönmeğe mcc. 
bur etmektedir. Binaenaleyh ote
lin önünde duran iki süvariyi ve 
l~omaya Emperyayı bulmağa 

koşan Bamboyu bura.:.la bırakıp 
biraz geriye dönüyoruz. 

Okuyucularımıza Emperya· 
nın Venedi~te verdiği aşk mü. 
sameresi gecesini hat.damaları· 

nı rica ederiz. Bu meş·um ge
cede Emperya, Bamboya Ei. 
yankanın nasıl kaçtığını ve ne
rede bulunması muhtemel oı:Iu

ğunu söylemiş ve sonra aşığı, 

Sandrigo ile beraber süvarenin 
sonunda gondol ile aşk gezme. 
ıine çıkmıştı. Gezme esnasında 
olan hfidiseleri, Sandrigonun Ö· 

lUmilnü, fahişenin nehre .düş

mesini, Juananın ölümiinü oku. 
yucularımız §Üphesiz hatırlarlar • 

Iskala Brinonun Rolana, Sandri
goyu ölüC:ürdüğünü ve fahişeyi 
nehre attığ nı söylediğini unut· 
mamışlardır. 

Rolan bir çok emirler vertlik. 
ten sonra şafak ile beraber Oli • 
volo adasını terketmişti. İskala 

Brino da kendisine yapılan tav
siyeye uyarak Bamboyu aramağa 
çıkmıştı.Olivolo adasında yalnız 

ihtiyar Filip kalmıştı. 

Bambonun Aratenin sarayına 
girdiğini Rolana haber vermek 
üzere gelen Jiyantonun ne ka
dar geç kalnuş okluğunu da yu
karda öğrenmiştik .. 

Rotan yalnız olarak c!ı~arı 

çıktı. önünde takip edilecek il.i 
h::def, aran lacak ve bulunacr.~~ 

iki iz vardı: 
Biyanka ve Juana ... 
Juananın 1'.lesterdeki evden 

çıktığındanberi hususi acamla. 
rın:lan birisini takibine ve icap e
derse m~dafaasına memur et. 
mişti. 

- Zavallı kız! diye düşünC:ü .. 
Sandrigoya olan muhabbeti ken· 
disini bir felakete t::loğru s::rük. 
lüyordu. Bereket versin ki bu 
gece İskala Brino haydudu öl
dürdü .. Şimdi Juana ne olacak? 
Tabii duyunca müthiş bir teessür 
altında kalacak .. Onun ı;öz yaş. 

larınt dindirecek mü~fik bir 
kardeşe ihtiyacı var .. Teselli için 
hassa bir kalp bulması lazım ... 

7.35 Pnris (PTT): Halk mu ikisi. 
8. Yiyann: Ku:ırteller. 
9. E~ fcl: Ş rkı, pi~ no. 
9.30 Sotıens: 1 ini) on musikisi. 

11.\1 IF ~ll· 1:-..l \•E OPEHETl.l~R 

3.10 Hnd"o P.uis: Jlnri fparı; l:ır. 
9.10 Kolon):ı: "1 Nisan". 
0.10 Bcrlin (uzun el.): Orkestra. 
0.15 ı:rnnkfurt: Opera parçolıırı. 

l O. Turi no ~r.: Operet. 
JO. \':ırso,·n: 111r.r llnlk ııa,·nl:ırı. 
J0.30 P.ıris < P 1'1'): l"r:ınsız opera-

1 ı.:ıo 
l rınd::ın ı>nrı;:ıl r. 
Birçok Alm:ın islas) onları. 
llnrif ımı.,ikl . 

D \:\'S !\ll'Sll\lSl 

11.20 Münih, ?\:ıpoli ı;r., Breslns· 
J:ı,; 12.15 Turino gr.; 12.30 Loııdra 
ı H.); 1 J.omlr:ı (;\.). 

VARYETE \ E K \Il \nELER 

.8. ı:; 
9.10 

10. 
1. 

11.45 

4.20 
1. o. i ıo.3o 

ı 1. 

; 
' 

Tiuhc~: hkeç. 
Herlin: \'nr) ele musikisi. 
J.ondr:ı (:\.): Muzıkhol. 
Posıe P:ırısien: Knb:ırc. 

PiYES, KO~FER \::\S YE 
KO::\t:Ş~I \L \H 

(Öğktlen en el): Kıı1 ık yn· 
rışı h lıcrlcrı. 
Londra (. ·.): !\lotör yarışları. 
Nnııolı: J, r pcrdclık piyes .. 
LII: 'Soub" JU fenerleri". 
P.ıric; (Pl fJ: Cı: ııer<lclık ko· 
mcı..li. 

~J.IUH 1 l' \ THOSU 
1 • 4 - Hl:.9 Cuın:ıı lesi 

nl,ş •nı 20.30 cin 
Tcıırb:ı ı: şı:·n .\N 

l.ı mı: 1'.ıı rlC' i, Pcrşrınbe. 

ıı~.ııı ı. sol.rı oJ..u,ucu u 7.cl.i~e 
llıındın, Saz iıC'}CIİ, J rıu·rıı1 S ılı 

ft>'> 'c nı knd ı hrı. <1ııııdüz: (lhtıl:ııı 
,ı} es .ı P.; Gcrr: (Şeriatçao;ı) \ oıh ıl 
: P.; (Se) Atili He' usiı; Miçe Pcnçcf 

\"ar~ clc'ii 

JI \1.K 01'1 Bhl'l 
nu iın l 6 <l:ı 

1ı. '{ nm !) d:ı 

ZOZO D \l. \l \S, Macar 
JJalrli, ( Ç \HDA ~) 
Müzik: [{ lLM.tN 
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Şen sözler: Baka hm ne çıkacak? 

Tarzan, kansı ve arkadaşı Defin~ 
adasına varır vannaz, ellerindekı 
plfuıla, aradıkları yere doi!t'U ilerle· 

meye başladılar. 
Yolda Tarzan : . 
- Etrafta hiç kimse göremıyo· 

di . du Yoksa bu adada kar
nım, ]OT • ? 
§tmıza yerliler çıkmıyacak mı. 

Verper: 
- Merak etme, dedi. Burası~ı~ 

ne tehlikeli bir ada olduğunu. bılı· 
l'onız. Benden eyvel adaya gel•.P de 
ı::ağ dönmiyenleri cinler yemedı. ya~ 
Ya yerliler öldürdü. Yahut da kap 

lanlara yem oldular. 
Tarzan en önden ilerliyerek, sık 

çalılıklar' arasından yol açarken: 

(J. il 
Kendisinin daima çok zeki oldu· 

1 ğunu söyliycrck öğunen bir arkada· 
'3ma: 

PEŞiNDE 

No.3 

gittiğimiz istikametten geliyor gi· ı lerine doğru geli)'ordu. Tarzamn 
biydi. kansı bir çığlık atarak kendisini 

Bir müddet daha ilerledikten son· kaybetti ve dü'3ÜP bayıldı. Verper, 
ra gene bir ses duyarak durdular. kendilerini müdafaa için yerden 
Bu sefer: bir kaya paraçsı almak üzere iği!· 

- Durun! diyen Tarzan olmuş· di. Tarzan göğsünü açmış, vahşi 
tu. Tekrar bir ses. hayvanı ka~ılamaya hazırlanmış· 

Verper: tı. 
_ Evet, dedi. Duydum. Fakat Fakat, maymun onlara bir iki 

bu geçen seferki ses değil.. adım kala birdenbire durdu. Yüzün 
Tarzanın kan ı: de deh~et gösteren bir ifade vardı. 
- Bu bir kaplan sesi, dedi. Değil Fakat, bu hal hiç de onlan korku· 

mi? tacak mahiyette değildi. 
Buna sanki kaplan kendi~i cevap Orangotan, yan insana benziyor· 

vermek istemişti. Daha yakın bir du. Sağ elinde kalın bir sopa tutu· 
yerden gelen bu sesin, bir kaplan yordu. 
sesi olduğunda şüphe yoktu. Tarzana doğru bir adım atarak. 

- Ben, diyordu, p::ıntalonumu 

ütülemek için çok güzel bir u ul 
buldum. 

- Yatarken yatağın altına ko~ u 
yorsun, değil mi? 

- Evet. 
- Ben de ayni usulü tecrübe et· 

tim ama, pantalonlarımda gene 
l<at olmadı. 

- Anlaşıldı! Demek ki çok az 
uyursun ..• 

Tuhaf şey 
- Ben bir adam tanıyorum, on 

senedir ~ını hiç kcstinnemiş, di· 
yordu. 
Arkadaşı merak ederek sordu: 
- Nasıl olur? sahih mi? 
- Sahih ya! saç lan dökülmüş. 

Civcivler 
Yeni bir çiftliği geziyoralrdı ... 

Ağabeyisi küçük Demir, avluda 
dola§an civcivleri göstererek: 

- Bunlar, dedi, makine ile çı· 
l:anlmış civcivler .. 

Demir şaşıridı: 
- Ya! dedi. Halbuki. tıpkı sahi

r.i civcivlere benziyor. 

Roman 

Bu karmakanıjlk 

çizgileri bir rt'
sim haline ge
tirmek sizin eli
nizdedir. Bunun 
için, boyalı ka. 
lemlerinw alıp 

resmin başına 

geçerek aşağı -
daki tarülcre gö_ 
re bo:, amanız klt
fidir: 

o ile işaret e
dilmiş olan yer
ler pembeye, 1 !er 
kırmızıya, 2 lcr 
yeşile, 3 ler san. 
ya, 4 ler kahvc
rt>nginC1, 5 ler de 
mavi> e boyana • 
caklır. 

Bu bir müsaabka değildir. Kendiniz yapıp resim defterinize yapı~tr

rıramız. 

,Para yutmuş ! 
Bir adam doktora gelmişti: 
- Dotor, diyordu, on liralık bir 

altın para yuttum. Ne yapayım? 
- Nasıl yuttunuz? ne zaman ol· 

du bu iş? 
- On beş sene ev\'el. 
- On beş sene ev\•el mi? • 1 için 

şimdiye kadar gelmediJ!iz? 
- Şimdiye kadar on liraya ihti· 

yacım yoktu da ... 

Ne zaman 7 

Her şeyi biliyormuş) 
Bilgiçlik taslamasını çok sever .. 

di. Bir gün arkadaşlarına: 
- Tren hakkında bilmediğim 

bir şey yoktur benim, diyordu. No 
isterseniz sorun, söy!iyeyim. 

içlerinden biri derhal atıldı: 
- Ankaray:ı tren kaçta var?, 

diye sordu .. 

YüzmUyormuş ı 

Polis bir çocuğu denizden kur• 
tardı ve: 

- Bakalım, dedi. Başımıza gel:· 
cek ne varsa göreceğiz. Fakat, bı· 
zim istediğimiz, ne yamyamlarla 
karşılaşmak, ne de vahşi hayva~
lara yem olmak. Bir kere şu defı· 

Fakat, öteki sesin ne taraftan omuzuna dokundu ve arka tarafı 
gcldibrini öğrenip o yana doğnı yü· göstererek bir şey i~aret etti. 

rümek istiyen Tarz<ın ve arkadaşla· Bu sırada arkalarındaki ağaçların 
rı, şimdi bilakis bu sesin nereden arasından bir hı§ırtı durulmuştu. 
geldiğini. onun aksi tarafına gitmek Sonra kaf'3ılanna, ağzını açmıs bir 

iki gündenberi bir roman oku
yordu. Arkadaşı sordu: 

- Görmüyor musun, yavrum, 
Arkadaşına öğünüyordu: dedi.. "Burada yüzülmez,, diye 
- Ben okuyup yazmasını dört 

- Bitirmedin mi hıl.la? 
. k .. ~ d' bir levha var?. 

yaşında ı en ogren ım. 
öteki bir güzel cevap verdi: : Çocuk: 

neyi bulabilsek •• 
i in anlamak istiyorlardı. kaplan çıktı. 

--·- -Kap n ryoı'r"t--~-~--ı~.,.. 

- Bitirdim, ŞS>nuna geldim am-
ma, ortasında bir kısım kaldı. 
Şimdi de orasını okuyacağım. 

_Ya? o halde kaç yaşında u- - Fakat ben yilzmiyordum ki, 
nuttun? ı dedi. Boğuluyordum. 

Tarzanın karısı: 
ded' Ondan sonra da teh· 

~ Fakat, ı. . asıl ondan 
ilke yok mu? Bılhassa ç··nkü 

tmek ıa.zım. u • 
sonra dikkat e ~ deta 

rsak o zaman 8 

defineyi bulu d' canları· 
..ı· • • 1 -'l:>.z Ken ı 
"'ort kışı o 31,;a!;• • • de muhafaza 
nııwan başka defineY~ . aırnı~ 
etmek vazi resini üzerıınıze " 

bulunaca~ 

Tarzan: .. rsun dedi. Bu 
- bo~rU söyluyo_ . 'b. scn·et· 

d . ı:. z ıçın ır 
efıne.nin şahsımı . h · bir e· 

'hi kt''Illetı aız 
len ziyade tan J ak bövle du· 
ser olduğunu hatırlars • 

~ek ıazıın-

ııı 

rd bire Verper: 
Bu sırada bi ~ dedi. Bir ses 
- Durun baka) ını. 

duy;,r gibi oluyorUtn· taş gibi 
H . lduklarI yerde 

epsı o e<fl 
durdular \'e dinl 1 er. bir ses geli· 

}fakikaten, uzaktan, 

l'Ordu. 

1'arzan: . be zemivor, de· 
- tnsan scsıne n · 

<ii. 
v ded' erper: r or ı. 
- Bana da öyle ge ıy ,'.ahşi bir 

Fakat bolttık bir ses. Yad }<alınış 
adam yahut da buralar a p 

' . . k ..... za mensu 
Vahşileşmiş bızıın ır ı .. .. 

bin • . ed' o 
S . Idiği tarafı tayın ıp 

t 
esındg: ... ·ürümek istediler. 

arafa ogru J • • " ·ere duvul· 
Fakat garip ses, ıkı uç k. . • 
nıuş, ondan sonra kesilmıştı. 

Böyle bağıran Tarzanın kansıy· 
dı. Tarzan ve arkadaşı da, arkala· 
rından gelen bir koşma sesini işit· 
mişlerdi. Dehşetle arkalarına dönüp 
baktılar • 

Gelen kaplan değil, büyük bir 
orangotan maymunuydu. 

Bu iri yan hayvan onları evvela 
korkuttu. Orangotan, gözlerini aç
mış, yüzü korkunç bir halde, üzer-

Bu gözlükleri 
takın bakahm 1 

Burnda bir adam var, yanında da 

1 
dumanlı gözlUk. Bunlan adamın 

br ? 
gözlerine takabilir misiniz. 

Bunun için resmi gözlerinizin ö-
. ,•aklaştınnak kafidir. O za -

nüne " ü ü özlilklcrl adamın :ı. z ne 
ınan g 
geçmiş göreceksiniz. 

--o-

cesaret meselesi 

(Devamı var) 
' 

Ne • 
garıp şeyler! 

,;: Balık yiyen mıındn. - Ameri- ı Sonradan anlaşılıyor ki, kontun vustralyada yaşıyan ve "Çalı hin_ 

kada Tcksasta "l{u§ adası" ismi saçları, kederinden, bir gece içinde disi" ismi verilen bu ku11, yumur
verilcn adada bir mandanın• balık ağnnverml.§. talarmdan yavru çıkarmak için ku
tutup yediği görUlmUştur. :Alanda ı:: En büyük tatlı su balığr. - luçkııya yatmayn }Uzum görmez. 
sahile kadar gelmiş, sulara girmiş. Tatlı suda, yani göllerde, nehirler- Bunun kolay bir çaresini bulmtııJ· 
Başını suya sokmuş ve, dalgalarla de yaşıyan balıkların en bUyUğü, tur: 
orayıı kadar gelmiş olan bir balrğı balinaya benziyen Arnpayma adı Çalı hindisi yumurtalarını çUrü. 
yakalayıp yutmuş. verilen bu balıktır. Arapayma'ntn müş oUann ara.sına yumurtlarlar. 

Mandalar, inekler tuz severler. bo~-u 5 metredir, ağırlığı da 200 Bu otlar, çilrUyUp kokunca ve tn
Bu mandanın denize tuzlu su içmek kiloyu geçer. Bu balık BN'zilyadaki harnmür etmeye (mayalnşmaya) 

için girdiği, balığı bulunca alıp göllerde yaşar ve yerliler onu, ba- başlayınca hararet husule gelir. h
yuttuğu zannediliyor. lina avlar gibi, zıpkınlarla tutar. te, bu hararet içinde yumurtalar l· 

::: Gev<'ze ltus ·- Amerikada ya. lar, dPrisinden, yağından istüade sınır Ye sanki tizcrine hindi kuluç. 

.. .. yabancısı idi. Yoluna çı-, şıyan bir nevi serçe olan bu kuşun ederler. ka yatmış gibi, yumurtalardan eh·-
Ko~~:1 çocuğa sordu: çenesi pek kuvvetlidir. Durmadan, * J\ulaçkıı yntmıyan hindi. - A- civler çıkar ... 

kan 
1 

ht'k ti hayvan var biriblri nrknsmn 268 dero öttUğU 

Kesmece oyunu 

GardilğünUz şekli iki kısma ayı • 
racakıunz. Bunun için, reeml i.ııte -
dlğinlz şeklide keseblllrsiniz. Yal
nız, iki parça o ı,ıekilde olacak ki, 
başka türlü yan yana getirdiğiniz 

zaman bir + işareti teşkil edecek. 
Yapmağa çalı§m. Yapamazsanız, 

gelecek hafta halledilmiş eklin! 
göstereceğiz, oradan bakar öğre 
nirsiniz. 

Ehram oyunu 

& .,.. ... • 
Geçen hafta size bir oyun mese-

lesi vermiştik. 'Üst Uste konulan on 
yuvarlaktan yapılm~ bir ehramı, 
bu yuvarlaklardan yalnu: UçUnUn 
yerini değiştirerek baş aşağı gcU

recekUniz. 
Burada bunun nasıl yapılacağını 

glirUyorsunuz. Sağ tarafta A, B, C 
ile işaret edilen )'U\'nrlaktarm yer. 
!erini okların gösterdiği i!ltikanıct
te değiRUrlr!eniz so1 tarnftaki eckil 

çıkar. 

'I:>· ''ddet hiç hareket etmeden 
nır mu • . 1 çr 

ve ayaklarının altındakı ot arı . 
tıruatmamaya çalışarak durup. dın· 
led'l Fakat hiçbir ses gelmıyor 

_ aurad~ te 1 e görUlmUştür. 
ını yavrunı · Fakat, bunu s:ıyan tııimler de 

çoctık =. dedi Sizin ne kadar 

1 

cok sabrrlt insanlarmış, değil mi? 
Futbolcu 

• 

iki bacaksız ... 
ı er. ' . . aklaş· 

du. Garip sesin sahıbı ya uz ek 
mı~tı 'rahut da bir daha seslenm 

"' • J • d lüzumunu hi<:setmıyor u. 

Tarzan: b' 
- Bizim burada olduğumuzu ~-

cek d ~·1 •a dı-Jip de bize seslene egı ) ' 
Yordu. Herhalde canı istediği za· 
• tekrar ses çıkarır. Bana kalır· 
man . . l' Ona 
~a gene yolumuza ılerlıye ım. 
tesadüf edersek ne t\la. 

_ aıtıneın, · •. • _ 
ld ğunuza bakar. Pek kor- ~ .. ı.ır gccccJe nçlım ııgamn • -

cesur 0 u var diyebilirim: Koç, Bu, olmuş bir tnrlhi vakadır. Val
knl<sanız, .. ek kedi, fare.. yer kontunu Frallf!ız kralı 1524 se-
kop ' nesinde idnma mllhkQm ediyor. A-

--HA BEP 
çocUK SA Y~··ASJ 

Bilmece kupona 
1 NlSAN - 1939 11---·--

dam ertesi sabah idam edilmek U. 

·eni futbol tnltımmm alırdım. !Uzun?... _ Gidip ak-'am yemcğbıl §im. 

'

'erpcr: s bizim 
- Evet, dedi. Zaten se 

'(Bilnıect"miz 15 inci Sayfada)'. . 

zere, bapsC' atıyorlar. Fakat erte
si sabah gelip bakınca, gardiyan 
kontun yerinde ak saçlı bir adam 
görUyor. Başkıı.sı zannediyor. ÇUn. 
kü bir gece e\'\'C'l ayni odnya kapa
dığı mahkftm, kumral saçlı ve orta 
y~lr bir adamdrr. 

- Ulraz daha at;-ır ol aydın 1 - Biraz daha nğu olnıam mı 1 - Ne~ e gldlyo!'9un ! 

- Evet... cllclen )'lyeceğhn. 
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Kadın 
Uyku, zaylf lamak için 

güzel bir ilaçtır 
Kadın vucutlan yavaş yavaş tabii ~ine dö· 

nüyor, iskelet haline gelmiş vücutlar moda olmak
tan uzaktır. Fakat bu, şişmanlığın moda olması 
demek değildir. Fonnunda vüctular beğeniliyor. 
Onun için zayıflamak, bilhassa şi§manlamak bu
günkü kadın düşüncesinde dahi hala çok m ühim bir 
yer i_şgal etmektedir. 

Bugünün kadını zayıflamak istiyor; fakat bu 
hususta ne doktorluk, ne de sıhhat kaideleri kati 
ve vücuda zararı olrnıyan bir rejim tavsiye edemi· 
yorlar. Ekseriya biri birine zıt bir çok tavsiyeler söy
leniyor .. Bu tavsiyeler o kadar çoktur ki Fransanm 
tanınmış kadın muharrirlerinden birisi "zayıflamak 
için tavsiye edilen çarelerden herhangisine baş vur 
mak mümkündür, aksini yapsanız da olur ... diyerek 
zarif bir nükte yapmıştır. 
Zayıflık ve şişmanlık mücadelesi üç bin senedir 

devam ediyor. Eski Yunanlılarda şişmanlık kadın 
gizelliği için en büyük h"Usur sayılırdı. Şark şi~man 
vücutlara kırmet verirdi. "Bir dirhem et bin ayıp 
örter,, darbı meseli bu zihniyetin memleketimize 
kadar gelen ifadesidir. 

Son seneler bir çok defa moda değiştirdikten son
ra tabii vücudda karar kılındı. Vücutları bu şekle 
sokmak için profesör doktor llekelin yepyeni bir 
sistem tatbikine başladı. Bu usulü garip bir esasa 
istinat ediyor. Ve pir tek kelime ile hüHisa edilir: 
Zayıflamak için uyumak ... l liç olmazsa uyumadan 
yatmak. Tabii bu usulde de diğer rejimlerde takip 
edilen gıda perhizine riayet ediliyor. Fakat ratakta 
kalındığı için vücut yorulmuyor ve zayıflamak yü
zünden birçok rahatsızlıklamı bu suretle önüne ge· 
çilmiş oluyor. 

Profesör Hckelin bu sistemi pek beğenilmiş ve 
birçok güzellik enstitüleri uyku ile zayıflatmak için 
hususi yatakhaneler açmışlardır. 

, _._._.._ . ..-........... ······· ................... ·-··-·-·-·-· -· -· --·------------------. 

1 

1939 ilkbahar ve yaz şapkalarında tül, tüy ve çiçek gene hakim bir 
mevki İşgal etmektedir. Bundan başka hasıra da büyük bir yer veril-

l_miştir. Hasır örgü şapkalar bilhassa y~zın çok mo~~-~ .. ~~.~~~ı-~ ......... .1 

Moda 
Rasgele yapılan jimnastik

ler güzelliğe zararhd ır 
Vücudun sıhhatini muhaCaın için jimnastik yap· 

mnk şarttır .. Bu eskidenberi malum olan bir lıakiknl· 
ti. Iluiiln ilmin terakkisi jimnastiği yalnız bir sıhhat 
meselesi halinde bırakmadı. Cüıcllik snhnsıııdn da 
jimnastikten istifade ctıncğe başl:ıdı. Adalelerin sert· 
liği bugün Jimnastikle del'nrn ettiriliyor. Porsuyan 
etler bu vasıta ile eski serlliğinl alıyor. Yüz için oy· 
rı, lıoyun için nyrı lınrckcller v:ır. ZnyıCJ:ımnk için, 
kalçaları, beli incellmck için, lınlt{ı ho) u uzatmak 
için tavsiye edilen hareketler bile mevcuttur. llu ha· 
rekctlerin faydaları da mulınkknktır. 

Faknt güzelleşmek veya znyıflnmnk, vücudunun 
bazı kısımlarını inceltmek veya inkişaf ettirmek 
rnaksa<lilc yapılan jiınnustlklcr sıhhatin umuml o· 
lıcnghıe uymak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, 
jimnastik güzellik bakımından belki fa) da temin ede
bilir; fakat Yücudun umumi sıhhatini bozarak .• 

Onun için hususi surette Jimnastik ) npmak isti· 
yen her b:ıynn, :rnp:ıcn{lt hareketlerin \Ücudun:ı za· 
rarı olup olmadığı noktasında bir defa doktorun:ı 

damşmalıd\r. Şayet buna fmkiln bulamazsa aşağıda 
ki noklalıı.rı daima gözönündc tutmak şarttır. 

Dir hayanın yapacağı jinınnstik Jınrekellcri hiç 
lıir zamıın yorucu olııınm:ılıdır. Erkekler yorucu lı n

reketler yapabilirler. ı~akat kadın 'ücudunun husu· 
siyetlcri onu şiddetli ve yorucu jimnastikler 1·:ıp· 
maktan meneder .• 

Jimnastik mülcm:ıdl yapılmnlıdır. Dir gün ynpı· 
lan, üo gün bırakılan, dördüncü sün tekrar b:ışl:ınnn 
lıurcketler, Yüeut güzelll~ini temin etmez. Bil:"ıkis 

lıiiııyeııin umumt sıhhatini bozar. Bilhassa lüzuınsuı 
asabiyetlere sebeb olur. 

Jimnastik yapılan müddet dıılınn hnfif lıafiC u· 
znlılınalı, kati}l'n eksilt il memeli. İlk gün be'$ dakika 
kafidir. Sonra günde birer ikişer dakika arttırmak 
şartile bu müddet nzami yirmi dakikaya çıkarılm:ı· 
lıclır. IUlha~sa bu nokta ı;ok muhimdir. Alışm:ıdığı 
lı:ılıle birdenbire jimnastik ) apm:ığa başlıynn bir 
genç kızın şiddelli harekeli apandisitin delinmesine 
21 yaşında bir kadının periton iltihnhı ) üzundcn 
ölümüne schcb olınuşhır. 

O holde güzellik jimnnsllklcrinde dokıc,r rcyi,itid.ıl 
de,·am en esaslı şnrtlnrdnn<lır. 

Bi 

a 
UkU 
adm 
eğilı 

arlhi 

1 Sorgulara cevap 1 Yüzünüz, boyunuzun aynasıdır _T_a_v_s_iy_e_le_r_I 
* Üsktidarda (B.) bizo yazdığı 

bir mektupta çok güzel maroken 
çantasını temizleyip yeni gibi gös. 
terccelt bir çare arıyor. 

Bu çantayı benzine batırılmış bir 
bezle silmesi lizımdır. Sonra da 

Yukarki scrlcvbaya eayet inan • 
mıyorsanız bir dakika düşünilnilz. 

Huylarını iyice bildiğiniz bir arkada 
şmızm ytlzlinil birkaç satır aşağıda 
vereceğimiz izahata göre dikkatle 
tetkik ediniz. O vakit bu hükmün 

çantanın üzerine boydan boya ter- doğruluğunu tasdik edeceksiniz. 
kibi aşağıda yazılan macunu sür - Ondan sonra ayni neticeyi kendi si. 
melidir: 

100 gram saf vazelin, 60 grnm 
balmumu, 30 gram çantanın rengin. 
de vernik, Buna 40 gram tcreban

~ tin esansı iUive edilir. 
} Bu macun çantnyı pnrlatrr ve ta. 
c mamiyle yeni gibi gösterir. 

* Maçkada bayan Sacide Uzun
n ca yazıyor: 
ı Cildim fazla yağlı olduğu için 
ikullandığmı gilzellik maskeleri bek 

manız Uzcrinde de düşUnebilirsiniz. 
Kendi simanızı tetkik ederken gör
düğilnüz al!lmctler iyi huylara de
lalet ederse bu neticeden memnun 
olmnk tabii bakkİnızdır. Fakat şa. 
yet bu aüı.metler kıskançlık, inat • 
çılık, samimiyetsizlik gibi bazı fc. 
na huylnrı: gösteriyorsa bundan do
layı da canınız sıkılmn.sın. İnsanın 

kendi kötü huylarından haberi ol • 
ması bunları !arketmemesinden da.. 

Jediğim neUceyi vermiyor. Bana i~i ha iyidir. 
bbir mruıkc tavsiye edebilir misiniz?,, Sonra, tuvaletinizi yaparken yli
n.. Kendi kendinize maske tatbik e- zünüzo bu esaslara göre bir ifade 

ebilmeniz çok mU ltlil olur. GlizeL vermeğe çalışırsınız. Bu ifa<lc)i 
d lik maskeleri daha 1Jyade güzellik vermeğe çalı§a çalışa bir gün yü • 
t(enııtitülerinin kullanacakları vnsı • zilnüzün tabii üadesl bu olur. 

d~ardandır. Fakat size mnske ye _ 
Nöbetç · e kullanabileceğiniz çok güzel bir 

imdi. 1 ulden b:ıhsedebiliriz. Bir tatlı kn-

Bu nlümetıcıin neler olduğunu 

öğrenmek isterseniz resme baak -
rak 3u satırları okuyunuz: 

A - GenLı bir nim zeka alamt'ti. pılacalııftiı balı, bir kahvC' kasığı limon su
'yor, kt5''1z ile 1~•kc eziniz. Sonra Uzerine dir. O halde saçlarınızı yukarı doğ

illnl,.,.,l>ıtı'r parı;a ııu ilavo ederek tnmamiy. ru taramakta ve alnınızı açmakta 
l- Jilzuc! bir hale getiriniz. Bunu tcr~ddUd etme~iıiiz. Alnınızı darnl

'llı • 1-unnze ııllrilniiz. Sonra yUzilnllzü tan veya dar gtbi gl)steren bir saç alnımın çizilmiş olan çizgileri bils
clUrL 1: ytkaynrı:z. E tr pa~a gtll ııuyu knnmmm alnınıza dil~mesine bütün silmese bile azaltır. Ve yeni 

g.Mar 
na 'r~unthr. Tnzllnllztln rengi gilzelle- mllsaade etmeyinJz. Her ak~am aL çlzgileıin zuhuruna mi'ınfil olur. DUz 

iıtr, mesamat kapanır, deriniz ince. , nınız:ı bcslcyicl bir kr em ne mllımj ve geni~ bir a lm, zekA.nrn olduğu 
DIMfr. yapmayı ihmal etmeyiniz. Bu masaj kadnr gençliğin de ifadesidir. 

mak 19.zıındır. Kaşları koprmadan * Taşlıklar üzerinde, ynhut ze.. 
evvel sahayı yavq yavaş oğma.k, min muşambalanndaki alçı lekelcri
kaş tellerini birer birer koparmak nl çıkarmak için odun tala mı ısln
şarttır. Bu iş bittikten sonra bu sa- tınız ve bununla taşlan yahut mu. 
hayı bir kremle yağlar, ondan son- şambayı kuvvetle oğunuz. Sonra ye 

· ra pudralanınımız. rl süpUrUnUz.. Lekenin çıktığını 

C - Bir kavis yapmıyarak alın görilrsUnilz. 
üzerinde düz çizilen kaşlar, çabuk * Patatesi başlarken patatesle • 
kızdığınızı ve herkesten şüphe et. rln kararmamasmı isterseniz, r u • 
tiğinizi gösterlr. Eğer kaşlarınız bu yun içerslne bir kaşık dolusu sirke 
ifadeyi veriyorsa o vakit yalnız ilave edersini .... 
kaş altiarmdaki kılları koparırsınız. * Bir g5zlük camını silmek için 
Bu takdirde kaşlarınız · güzel bir temiz bir bez parçasını nmon;> aı.Iı 

kavis halini alır ve yüzünüzün üa- suya batırarak silmek kifayet e -
desini tatlılaştınr. der. 

D - Parlak gözler neşeyi ifade * Tahtaları vcyn tnhtndnn y&pıl
eder. Ne~enin daima gözlerinizde mış mobilyaları temizlemek ve pa r• 
parlamMını isterseniz her sabah tatmak için macun kullanacak yer· 
gözleriniz.! soğuk suyla yıkayınız. de bir b:ırdak su içcrsine bir kaıul< 
Ve birkaç gUnde bir defa makiyajı. dolusu .Tnvel suyu ve bir ka~ık do· 
nızı bitirdikten sonra briyantine lusu ô.di ispirto döklinüz. Bu su) ıı 
batırılmış kliçük bir frrç:ı ile kir- bir bez batıranık silers niz mo1 i. ıı 
piklerinizi ve kaşlarınızı fır.çalayı- pırıl pırıl parlar. 
ınz. * Kapı ve pencere kenarlnrile 

E - Bir parça bUyük ağızlar iyi duvarlarda Örilmceklerin a~l rın1 

kalpli olduğunuzu gfü~terir, biraz kurmamalarını isterseniz 4 litre 
da müsrif olduğunuzu haber verir. su içersinde bir kilo adi sapı kn:> ns· 
Eğer ağzınız çok küçlikse hasis oL tınız. Ş:ıp tamamen eridikten r nrll 
tluğunuzu ifade eder. Binaenaleyh mahlül lıenUz sıcakken bir süpUrgc• 
dudaklarınıza bu alamctlero göre yi bu suya batırarak kapı, pcnC' ro 
şrkil verinir.. Çok küçük ağzınızı ve duvar kenarlarını iyioe süptiril " 
göstermemek istediğiniz vnkit ru- ntiz. Yalnız örUmcekleıin değil, 6· 

B - Burun nzerinde biribiri) le 1 iu kenarlara kadar dudağınız Uze_ teki böceklerin de evden ayağı kc " 
birleşen çatık kaşlar kısko.nçlığı i- rine siirlinllz. Ve alt dudağın füıt ııilir. 

fade eder. Binaenaleyh bu kıskanç. dudaktan dıılı:ıı. kalın görUıımesine * Bronzdan ynpılmış eşyayı :> rnl 
lık aU'ımetlnl ortadan kaldırmak 1- dikkat ediniz. ı tutmak için kuru bir dcıi pnrça ırl 
çin bu krsım ka§ları cımbızla kopar. (Devamı U i1tıcüde) sürtmek kifayet eder. 



~lfilkaıra(§lakü mUDhô '"'lidım~ ma<f;un<91a 

alatasarag Ankara iicü· 
e karşı ne netice alabilir? 

B il kadrosuna ı,azı Gilne§li tice almak azmilc oynıyacağı ve ı dir. Bu husustaki enteresan bir 
ug 

1
n dn :ıaünn Galatasaray 1 bu suretle rakibini oldukça geniş nokta da. iki takımın eimdlye kıı.. 

oyuncu nrı .. ' w 

ek de kısa surıniyeıı bir tereddüd bir müşkUliıtn uğr~tacagı muhak - d&r yaptığı tcmnslann ckserisici.., 
~ i den sonra Atıkaradaki mil- kak nddcdilmektcdır. Ankaragücü lehine neticelenmesi -
aevre.s n d d .. ·· .. 1 · li küme ınMiarındnıı birincisini An Yalnız üzerinde unıp u§unu c- dır. 
k gücüne kar§ı oynıyacnk. cek tek bir nokta varsa, o da bura_ Bugünkü müsabakıının, her ne -

n:nkarns-Ucll, bir hafta evvelki da takımını yürüten, ve adeta. ''sa.. kadar fcrd noktainazarındıın kuv -
İstanbul 5cyahatiııde çok güzel bir hada tutan,, bir eleman olan mer- vetli bir hale gelen Galatasaray 
intlb; bırakmış, ferd ferd olduğu kez muavin Semi~e izin alınıp a - tarafından kazanılması düşünüle _ 

ibi takIIll oyuuu itibariyle de rand Immadığıdır. Eger alınmadıysa, bilirse de, Ankaralıların kendi mu. 
g 

1 
ı:nUkemltlel bir ekiptir ferden kuvvetli bir halde bulunan hitlerlnde mahkum vazlvete düs-

man ı . · ., 
Yab:ıncı bli' sahııda bu kadar i- Galatasaray karşısında. çok da iyi miyerek derliloplu btr oyun çıkar-

yi bir intiba hasıl edebilmek kud- netice elde cdemJyebilir. Buna rnğ. malan, bu suretle rakibini müşkü. 
rctıni gösteren AnkaragücünUn, men lstanbuldaki maçlara iştirak Uıta uğratmalarını uputmamak iti.
kendi muhitinde do.ha esaslı bir ne. edemiyen Vahnbm, oradaki temas_ zımdır. 

ta takımdaki yerini alacağı ve böy- Yarın Galatasarnyla karıııtaşa -M at buat ta k 1m1 lece Ankara san lacivertlilerinin cak Ankara birincisi Dcmirspor ise 
forvet hattında daha güzel tir t~ anlaşmış, nefesli, enerjik bir takım
ecddülfıt vücuda geleceği şüphe.siz_ dU'. Varm Beşiktaş tekaUtle

rile oynuyor 
Biletler heryer için 

25 kuruş olacak 
Bizim gazetecilerin roeııhur ta

knnr, evvelce de yn.zdığnnız gibi ya 
rın da Beşiktaş tckailtlerlle oynı -

yacak. 
Snnt 10 da Şeref stadında yapı.. 

lacak olan bu enteresan karşılaş
macla matbuat takımının daima bi
ribirinl takip eden gııliblyetıerden 
sonra, geçenlerde beklenmiyen bir 
tarzda Peraya yenilmiş oımnsmı u. Bııgün Galalasarayla karşılaşacak olan Ankaragüc;ı 

:::u:~ v:a::a1~~b ç~:":a: Bunün Ve. fa ile karşılaşacak olan 
~acağı muhıı.kkaktrr. ::1 

:Matbuat tnkmu azaları, bu maç At 
ı,ın blrkao eı:zondz yaptıkları glbJ. ~ ~ ş 
bu gece de erkenden yamağa, hnt-
tA sinemaya bile gitmcmeğe söz 

~~,,,~·ciµ:~e;ıı..~-!:=~şir~!~~·~~au~·ullle.nuı·~d--c,HawraıdJla<ırı;..-na-t'-:~.-c""":~d=!~~;:"'.',z:!~§!~l::;..D~~ lb.> Da rr eski kaleci OsmlJJI, müdafi Refik 
Cik 12 ;.nd" 

Şilkrü gibi birçok meşhur oyuncu.. t c§l [k o (fili) ~ o rr? 
lar almaktadırlar. 
Yarın ayni stndda, matbuat takı_ 

mmm mnçından sonra Bcışfkt.aş bi
rinci takımı da Pcrn ile kal'§ılaşa -
caktır ki, bu da merakla seylcdil
meğe değer bir maçtır. 

Beşiktaş stadı idaresi halkın bu 
:rnnçları görebpmesl için fialları 

çok ucuz yapmıştır. Her yer 25 ku_ 

ru§tur. 

Davet 
Matbuat talmnı l<aptanlığından: 
2 N,isan 939 pazar gilnil saat on_ 

da Be lktnş Şeref stadmda Beşik-
1aş tekaUtleriyle maç yapılacağın -
elan nrkada.§iann pazar gilnil saat 
D,30 do. futbol malzemeleriyle be
rnber Şeref stadmda bulunmaları 
ıicn olunur. 

Ankaradan Istanbula gelerek 
Süleymaniye girmiş olan 

İsken der 
Yine Ankaraya gitti 

Ankara Güneş klübü azasından o
lup son günlerde lstanbula gelerek 
Sülcymaniye klübüne girmiş olan 
merkez muhacim lskender, Süler
maniyeden de istifa ederek tekrar 
Ankaraya gitmiştir. 

lskender bu defa da Ankaragücü
ne girecek ve orada oynıyacaktır. 

Güneş Klübün 
Fevkalade Kongresi 
25 mart 939 tarihli fc,·kaiade 

kongrenin mUkarrcratr veçhile klü· 
bün feshi hakkında görüşülüp ka
rar verilmek üzere 8 nisan 939 cu
martesi günü saat 15 te tekrar bir 
fe~kalfide kongre yapılacaktır. Mü
zakere ruznamesi münhasıran klü
bun fec::hi mevzuundan ibarettir • 

·ayın azalarımızın mezkur gün 
'.c saatte klüp merkezine teşrifleri 
rıca olunur. 

Bugün Vefayla karııılaı.ıncak o -
lan Atetı takımı, eski İzmirspor 

namlı klUbün da(;'llmasmdan sonra 
t~ekkül etmiş bir takımdır. 

Genç ve hakikaten C'nerjik oldu_ 
ğu söylenen bu takımda eskiden 
Doğansporda oynıyan kaleci İbra _ 
hlm ''e yine ayni takımda knlcci 
oynarken Ate3 takımında fo -vct 
oynadığı anla.51lnn Mahmut, santr-

• -=-· 

rinde, mekteplerde uynnmağa ba§-

ııyan spor faaliyetlerinin bir ba.5 -

langıcını teşkil eden bu maçlar, 

cidden merakla takip cdilmeğe de. 
ğecek malıiyettedir. 

Yaı ın mekteb t l.ımlarındnn en 

kııvvetli dördUnU .sahada görmek 

mümkün q~acaktır. 

Bolge sanat okulu - Vefa lisesi 
hakem Nuri Bosut, saat 15. 

Pcrtevnlyal llst-si • Erkek öğreL 
men okulu, hakem Feridun Kılıç 

saat 16.10. 
1 - Okul ınüsnl.ıaknlaM merasi

mi takip cdC>celc l:arşılu~mıılardıın 
Eonrn hf>r hafla eumartc.si günleri 
yapılacaktır. 

l"üzıa~ı Eyıip Onci2 Romada Mıı- solini kupası müsabakasında Unel ilt 

~lYıv c§lrrö O ~1rü liifi) ö:g 
Nü~~ v~rr©JoD©ılr 

Yazan : Cavit S. Tulça 
Bugün süvarilerlmiz Nise vardı _ 

lar. 
Son dakikada verilen bir emirle 

EyUb Öncü (Ünal, RUzgli.r, Avar 

(yeni at) 
Saim Polatkan - Çnkof, Ok, Ka. 

dün hareket eden geçen seneki c- nal. 
kipimizden Teğmen lhsan Akoldo Fakat lh~n Akal da şimdi C'ki
Ni.ste ekipe iltihak ettikten sonra pe dahil olduğu ve beraberinde nt 
kadromuz beş kişiye baliğ o)muş gölurmediği için bu taksimde ufak 
lıulunuyor. bir değişiklik olması icab eder. 

Ekipin buradan hareketinde 12 Nis, 1939 Avrupa UçüncU bey _ 
ata şu şekilde binilmesine karar nelmilel konkur hipikleri 15 nisan
verilmişti. da başlayıp arada bir istirahat gü

Cevad Kula - GUçlU, Akın, Çul- nU verilerek bcr gün devam et -
ban (yeni at) mek suretiyle 25 nisanda bitecek-

Cevad Gürkan - Yıldız, Akıncı, 

Ş:me (yeni at) 

Teğmen Ihsan 
Süvari ekipimize iltihak 

etmek üz~re 

Dün haraket etti 

akip maçlar için davetiye verllmi
yeceklir. 

4 - 2.IV.1939 pazar gUnU gişe

ler saat 12 den itibnren açılacak -
tır. 

tir. 
Bu 9 gUn zarfmda yapılacak do. 

kuz müsabaka §Unlardır: Prenses 
Gotye mükafatı, Portekiz mükiı.fa
tı,, Polonya ordusu mükiı.Catı, Nis 
bUyilk ott'llcr mükafatı, Monnko 
prC'ns1i·•i milkfıfnlı, Nıg belediyesi 
mUkafntı, milletler kupası. J{udret 
müsabakası. Veda. müsabakası. E-

Bskidcn, yani harpten ev\ "l revaQ 
la olnn hayvan tcrbiyC'si ve fı.li bL 
niciliğe nispetle hem al hem levn.. 
zım itibariyle kat kat masraflı o
lan bu kısımda Somur, Pincrolo, 
Hanovr binicilik mektcplen ara • 
s•ndakl rekabet, bilhassa biniş stil 
terinin ayni nazariyelere istinat et
mesi dolayısile, her sene bir kat 
dahn artmaktadır. En eski olan bu 
Uç askeri mektepten başka dünya.. 
nm nazarı dikkatini celbeden yeni 
mekteblerln başında bizi zikredebi. 

liriz. 
Bizim her sene giden 4-5 sUva .. 

rimiz, 10-15 ntımız senelerdenberi 
zaferleri yukarda ynzdığmım enrL 
lı::.rı haiz ekiplerle çarpı,..arak eldo 
ediyorlar. Gençlerimizin kıymcUe.. 
rlni idrnk edebilml'k için bu mUsa
bnkalnrın tefcrrünl ve tnfsilntt 
hakkında bir fikir edinmemi~ şart· 

1 ~ 

YEQAt~E 
ÇARE 

NEOKALMi~,. 
dır. ... ............. . 



Nakleden: 

iLHAN 
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I 

TA NAR 

dönüşü 
" 1 ganhk duymuyorsunuz, öyle mi?. I -Doktor Ferid geldi, efen.· H ·~--~HANE müdürü, - Asla. • dim .• 

• . .~üddel~i tamaml~dığı Ga~i~an söyliyecek ıöz bula- Hizmetçinin açıp çekildiği 
1

ka-
ıçın o gun çıkacak oıau mahkuma madr .• Hıç nedamet, vicdan azabı, pınrn eşiğinde doktor Ferid, gii· 
dikkatle baktı .. Adamın yüzünde utanç duymamak.. Nasıl olur? ... lümsiyerck duruyoridu. 
ne memnuniyet, ne de heyecan Hila burnu havada! .. Fakat cemi- - Nasılsınız, bakalım? Nüvey-

• 

vardı. Zaten tahsilli, münevver yet bu tavrı naııl karşılayacak a- de, Ahmet, ne var ne yok!. 
mahpusların hepsi böyle aksi, la- caba?. Yok olamaz .. Burn~ pek Bir müddet, anne, oğul ve kız, 
kayd, soğuk kanlı olurlardı. 299 çabuk ıürtülecektir her halde. •.. üçü de sustular. Sonra Nüveyde 
numaralı mahkum doktor Ferid, Mevkiini bir iki günde anlar. Şim- babasına doğru yürüdü. 

ı.... Neden habersiz geldiniz, b·abe?. 

kendini tehlikeye atma 1 
değil mi, oğlum?. 

Doğru• Karısı yatakta oturmaktadır. ya .. 

iyi dikilmiş koyu gri elbisesi, çık- di başka, daha yarım saat evvel - Evvelden haber verebilirdi· 
Delika,nlı kıpkırmızı olmuştu •. 

masına iki ay kalınca uzatmasına çıkmış hapishaneden.. niz, böyle birdenbire .. 
Nasıl söyleyecekti?. Hiç fırsat çık
mıyordu. Babası devam etti. 

müsaa.de edilmiş kır saçları, ldu- Gardiyan yaşlı ve tecrübeli bir - Bilirsin, sürprizden hoşla-

daklarındaki lakayd gülüıile on- odamdı. Başını salladı: nırım .. Hepiniz iyisiniz ya?. 
- Vicdanım rahat, temiz.. O

nun için, kuyruğumu bacakları

m'ın arasına kıstxrmağa hiç niye
tim yok.. Fincanı alır mısın, Ah
met?. 

lardan biriydi. - ·t:e yazık ki, halk kolay kolay - İyiyiz, siz?. 
MUdUr izin kağıdını imzalayıp unutmaz .. Ve affetmez .. Aileniz - Ben de çok iyiyim .. Hapisha-

uzatınca, nazile bir söz söylemeğe var mı?. ne hayatı çok sıhhi! 
lüzum görmeden, sertçe sordu: - Karım, bir ku:rm bir de oğ-

- Bitti mi?. lum .• 
Beyefendsiz, efendimsiz !!kırdı - Onlar sizi nasıl kar~ılayaca'k· 

i~itmeğe alışık olnuyan mül:lür, Sayfalık z 
bu kupkuru suali yadırga.dı. lar?. 

- Tamam. - Bilmiyorum. Ne ehemmiyeti 
- Teşekkür ederim.. Allaha var?. 

ısmarladık. - Dostlarınız? Benim maksadım 
Dışarıda, sergardiyan, elinde sizi biraz hazırlamak.. İnsanları 

bir deste anahtarla doktoru bekli· tanınmda ... 
yordu. Doktor Ferid, direktör o- - ölünciye ka.dar beni ve aile
dasından çıkınca, öne ldü~tü.. Be- mi geçindirmcğe kafi şahsi iradım 
raber kapıcr odasına gittiler. var. 

' - 299 çıkıyor. Bekliyen var Gardiyan doktoru selamlayarak 
1 mı?. çekildi.. Uç 11ene hapis yattıktan 
)ı - Yok.. ıonra baıı yukarıda çıkacak ka-
ı: - Açın çıksın.. K~ğıtlan ta· dar kuvvetli irade sahibi olmak 

Kadın, uykuda yürüyormuş gi· 
bi a.allanarak kocasına yaklaştı ve 
elini uzattı. Doktor Ferid, eli gör
memezliğe geldi: 

- Burası çok güzel 1 Yıkanabi
lir miyim? Banyo hazır mı?. 

Ahmet, banyoyu göstermek Ü• 

zere babasiyle beraber sıkınca ana 
kız biribirlerine baktılar. Kadın 

içini çekerek "Zav<:llı Ferid,, di· 
ye nurıldandı. 

- Babama acımıyorum anne, a
cınacak biri varsa,· o da sizsiniz .. 
Banyoya girmesine hizmetçiler 
ne diyecekler? Aman yarabbi, bu 

Ahmet fincanı aldı. Şimdi söy
leyemezse, artık bir ldaha hiç söy
leyemezdi. Bir solukta: 

- Baba, dedi, burada vaziyeti
mizi kimse bilmiyor, annemi ldul
zannediyorlar .. 

Doktor Feridin lakayd gülüşü 

biç değişmedi-
- Emin misiniz?. 
- Evet.. Nişanlım Leman hiç 

!' marn. feci, diye dü~ündü, hayal ıukutu · rada herkes sizi dul olarak tanı-
Ahmet, "merak etmeyin., 

homurdanarak çıktı. 

şüphelenmiyor. Nihatta, Nüvey
denin nişanlısr, bir şey bilmiyor. 

- Nişanlılarınu;ın isimleri 2ü
zel. .Gelinim Leman, damadım Ni
had! Bana şu havluyu uzat oğlum! 

-Baba! .• 

diye! - Biraz başımı :da yıkayayım .. Anahtar demir kapının kilidini 
u gürültü ile açtı. Sergardiyan kapı
iı dan geçen mahkumun arkasından 
ıı seslendi: 
tc - Geçmi~ olsun .. Güle güle gi· 
~v din. 

Doktor Ferid, durdu.. Başını 

ı&t arkaya çevirdi .• Sergar4diyanı ve 
kapıcıyı gülerek seJamladı ve yü· 

1lo ırüdü. 

k 

:I 

~ 

Kapıcı, kapıyı kili.dlerken: 
- Gördün mü, dedi, gülüyor· 

du .. 
Serıardiya.n anahtarları cebine 

attı: 

- Güler onlar, kanları buz gi-
oi! .. Ama zeki adammış diyorlar .. 

d Serbestisine kavuşan mahkiJm, 
ıh illerini cebine sokarak yaya kal· 

lmmında ağır ağır ilerliyordu. n 

Bulutulu bir teşrinievvel günüy· 
lü.. Sokaklar öğle paydosunda 

~B ıkan kadın, erkek memurlarla 
otuydu. Doktor Feride ilişen bir 
d aşina göz, kızgın bir demire 
ap.şıp çekilen bir parmak gibi 
ür'atle başka tarafa çevriliyor· 

II 

T RAMV AYIN sahanlığın-

da, o gün izinli olan gar
yanlardan biri, yüzü kendisine 

ı, ç te yabancı gelmiyen gri fötr 
(. t pkah adama dikkatle baktı ve 
I~ , .lamladı. 

pek müthi~ olur. yor .• 
Şuraya koy havluyu .• 

III 

EREN KÖY civarında bir 
köşkün oturma odası .. 

Doktor Feridin karısı elindeki tel
grafı, sanki bir akrep veya müthiş 
bir örümcekmiş gibi, parmakları

nın ucuyla adeta ürkerek tutuyor
du. Karşısında ayakta duran oğlu 
ve piyanoda Brama'ın varyasyon-

- Bilmedikleri ne maliım. kı· 
zım? insanlar umumiyetle gös
tediklerinden çok fazla bilirler. 

- Kimseden en küçük bir ima 
lıilc duymadık .. O müthİ} i~i yap· 
tığı zaman bizi düşündü mü? Ha
la da düşünmüyor .. Nişanlıma ne 
Jiyeceğim ?. 

- Dur bakalım? İşte Ahmet 

IV 
Ahmet, havluyu babasına ver

dikten sonra, koşarak banyodan 

S ABIK 299 numaralı mah- çıktı ve annesinin yanına döndü .. 
kfım, sıcak suyun için.de - Olmadı .. Seyahate çıkması· 

uzanarak cıgarasını içiyordu. Kah- :u, buradan gitmesini istediğimizi 
ve fincanını oğlunun elinden aldı. bir türli.i söyleyemedim .. Ben şim· 

- Uç senedir bu ıdakikayı bek- di nişanlıma gidiyorum. Bu gece 
liyordum .. Oğlum, iiç sene.. bize gelmemelerini söyliyeceğim. 

- Baba, size.. Biraz sonra, beş altı köşk öte-
larını bir.denbire kesen kızı sapsa-

d 1 
:eliyor .. 

rıy ı ar. Ahmet. asabi 

- Iyi pişmiş bir fincan kahve, 
1 
de bir evin kapısını çalıyordu. 

adımlarla içeri tütün, sıcak su, işte dünya nasi- - Leman hanım evde mi?. 
- Bu gece, diyor. I . ..:ı· 
G 'k l 

. •ır.uı. 
cnç ızın el en tuılann üze- 0 

hatleri! Burada yarım saat kaldık- - Burada, giyiniyor .. 
tan sonra, insan ruhu ve vücudu - Yukarı çıkmıyacağım. Bura 

rinden çekildi, iki yanma sarktı: 
- Bu gece mi? Ben bir ay son

ra zannediyordum. İşte bu da ba
bamın her i~i gibi, ani, habersiz. 

Ahmet, yeni yaktığı cıgarasını 

içmeden söndürdü: 
- Karşılamağa gitmemize ne

den vakit bırakmadı? Vaziyeti 
bir biçime sokmak icap ettiğini 

dil!şünmedi mi?. 

- Ne yapacağız, anne?. 
- Ahmet gitsin, Nihatla Lema-

nın bu gece bize gelmemeleri için 
bir bahane uydursun. 

- Peki, fakat sonra? Ya bizim· 
le beraber oturursa? Benim ve 
Niiveytlenin nişanlandığımızı bi· 
liyor mu ?. 

- Son mektubumda yazdım, 

;;annediyorum. 

- Banyoya girdi. Kahve isti- ..:ı b kl · tertemiz, lekesiz çıkar. ;.ıa e erım .. 
yor. Ne gülünç vaziyet! GeHr p k - Baba.. ortmantonun aynasının ar-
gelmez banyoya giren bir adamın d ·· ı w - Bir §ey mi söylemek isti- ı şısın a soy eyecegi yalanı prova 
babamızdan lf şka kimse olamıya- eJ k L · · d d yorsun!.. er e.1, emanın sesını uy u. 
cağını en aptal bir hizmetçi bile _Biz iki buçuk senedir burad<: - Neye çıkmıyorsun, Ahmet? · 
anlar .. Gayet memnun, hiç utanç oturuyoruz. - Mühim bir işim çıktı, canım, 
duymuyor. Ben, çıkınca dogw ru dı- li h b ~ - emen hemen benim orada sana a er vermege .... 
şan çıkar zannediyordum. Siz de. kaldığım kadar .. Sen <le doktor ol· 
kardeşim de. hepimiz öyle zannet- :nağa mı çalışıyorsun! .. 
tik. Nişanlıma, Lemana meseleyi _ Hayır nebatat .. 
nasıl açayım? Anne, derhal seya- _ iyi .. insanlarla uğraşmıya 
hate çıkmasında israr edelim, Hiz- k ::a sın .. 
:netçilere dayımız, deriz .. Kahve _ Enstitüde iyi bir nıf'vkie ta 
istedi, banyo da içecek.. Anne, yin edelim üzereyim.. Ben .. nı· 
götürürmüsünüz? A, olmaz sahih, 5anlan:lım .. 
dayımız diyeceğiz. • _ Bu da iyi.. Genç evlenenler: 

- Ağabey, kahvryi götüriincc takdir ederim. 
her şeyi anlat .. Burada nasıl ta· - Nüveye.le de nişanlı. 
nıldığımızı, ni§anl~ olduğumuzu 1 - Yoksa annen de mi ni~anlan 
bu vaziyete annemin tahammül e- dı?. 

iemiyeceğini söyle... - Daba !. 

Biliyorum. Biliyorum .. Eli
.nı o kadar sıkma .. Baban bugün 
: ıkmış .. Dur, nefes alam·yorum. 

- Demek biliyordun? Nihat ta 
mı? N:çin bana söylemedin?. 

- Sen neden söylemedin?. 
- Alçakça bir hareketti de on-

dan .. 
- Bence gayet lüzumlu ve yc

; indeydi .. 
- Böyle şeye müsamaha edile· 

.nez. Nüfus ne olur sonra?. 

zü bembeyaz, gözleri dchıetle bü
yümü~. Ferid yatağın ayak ucun
da, aç gözleri karısında, gülümsü .. 
yor ... 

Kadının scai boğuk: 
- Bu gece .. sana aıağılda ya .. 

tak haıırlatttm .. Ferid.... Sinirle· 
rim pek fena.. Böyle birdenbire 
geli~in .. Alıtrrsam belki.. Olmu 
mı?. 

- Zarar yok, hapishane insanı 
terbiye ediyor. Allah rahatlık ver-
sin .• 

Elektriği 
çıkıyor .. 

söndilrerelc 

, ( 

odadan 

Bütün gece, üç ki§i uyanık, bir 
kişi de uykuda .. 
Uyanık olanlar: "Biraz kendine 

acındına, belki sevebileceğiz.,, di
ye düşünüyorlar ''Hiç bir gey his· 
setmiyor. Sadece, gayri insani bir 
egoistlik.. Yarın ne olacak?. Bu
rada leafabilece'k: miyiz?. Onunla 
beraber oturmağa nasıl tahammUl 

ci:ieceği:z?. 
Gün ağardıktan ıonra, uyanık

lar dalıyorlar ve uykuda olan uya
nıyor. Rahat, yumuıak yatağın 
verdiği saadetle hala gülUmsiyor. 
Gözlerini açınca, iki tarafında ku
~u badanalı duvarlar ve kapı tah
tasında bir yuvarlak pencere arı· 
yor .. Yok .. Kalbi birden hızla çar
pıyor .. Serbest, evinde!.. Çiçekli 
tüllerle örtülü geniş pencereler .. 
den güneş ışığt geliyor. Otiilil 
keten çar§aflar, kağıtlı duvarlar! 
Beyaz yağlı boyalı tavana diktiği 
gözlerin:le derin bir memnuniyet 
okunuyor. 

VI 

B ÖYLE devam edemez, 
anne. dört aydır her gli· 

nümuz bribirinden daha zehir 1 
Ben de Nüveyde gibi çıkıp gide
ceğim bir gün •. Tahammül edil· 
mez .. Kızcağız, çabuk evlendi de 
kurtuldu .. Babam ne kadar ıdeğişti 
üç senede!. Evvelce böyle değil· 
di. ş:mdi en büyük zevki, herkesi 
mahcup etmek, küçültmek, haka -
ret etmek 1 •• 

- Neler çektiğini düşün oğlum. 
Biraz mazur! .• 

- Niçin intikamını bizden alt• 
yor? Onun yüzünden ıstırap çek· 
mekten ba~ka ne yaptık? Kendisi 
o kadar mes~ut ki, dünya umurun• 
da değil! Geçen gece, Nüveyıdeye 
gittiğimiz zaman, yabancı adamla· 
rm yanında mütemadiyen hapisha· 
ned:n bahsetti, durdu .. Biz mese· • 

1
- Sizi tanıyacağım galiba?. 

1 - Evet, sabık 299. 
1- Ah, doktor bey, sahih sizir 

Nüveyde de piyano iskemlesin
den kalkarak annesinin yanm .. 
gelmişti.. 

Ahmet, parmaklarını 
~açlarına dald rdı: 

sık, siyal 
- Ne var oi:;lum, olabilirdi. Ur 

;ene! . 

- Arasıra, pek lüzumlu vak'a· 
!ar çıkabilir .. Muhakemeyi gaze
telerJc takip ettimdi. Demek bıı . . . . !evi lınuturmak istedikı;e, o taze· 
;ece gelınıyeyım sıze? Annen kıın l' · S k' .. h · h d 

I 
Jddetiniz bugün doluyordu. Çok 

<l ~mnun oldum .. iyisiniz ya inşal-
~ !. 

t( T kk.. .d ' c1t - eşe ı.ır e crım. 
- Affedersiniz, belki beni me

föbe, tlı zannedeceksiniz ama, şimd. 
imcf yapmak niyetindesiniz? Haya 
ıılacıırızda ytni bir sayfa açıyorsu· 

- Ne yapacaksınız. 2nne?. 
- O kadar birdenbire oldu ki. 

bir şr:y bilmiyorum. 
Ahmet, yere .düşen telgrafı al· 

Jı: 

- Sabahleyin verilmiş .. Nere 
Jeyse gelecek .. Anne, çabuk git 
:neliyiz. Nişanhlarım 7. gelivrre· 
:ekler.. Ne dü§üncesiz harekc1 •or, ~ı:. 

mycx - Hayatımın son üç 
( 

1 
~ gayet memnunum .. 

senesin· !:ıu, Ercnköyde meseleyi kimsenin 
Kendim' .)ilmediğin frn haberi yok mu'?. 

"'\ . • h" ı· ıy, ıssc ıyorum. - Ba·J ın remin :krl'ginc kuıaı 
-ıltP. 'J' k" "k .. 1 . ,.)ar ıy:ının uçu go, erı hay 
na!. d 

•s-naz İlCl.' ı~ . 
•• C •Çrl ı: 
1 

- Yani, hic bir nedamet 
ll- • - , 

-
içeri (;İren hizmetçi, 

sıkıl- sözünü yarım bıraktı. 
kadınıı: 

- Söyleyeyim mi?. 

Annesi tasdik etti. 
- Tabii .. Nereye giderse be

lim de onu takip edeceğimi, yal:'lı:. 
. Jurada kalma:;ının doğru olmadı· 
:mı söyle. 

- Pcl:i .ıma. siz hizmetciler, 
:1enüz bir ~ey söylemeyin.. Bclk' 
:> değil c?e, biz evden cıkanz .. 
)nun parasiyle alınmış bir ev, de 
~il mi anne?. 

- Öyle .. Söyle ama, oğlum, sert 
konusma. 

Bany.:mıın 1uıraretıyle yavaş ya
;aş hapishane rnlgunluğu kaybo
la 1 yüze bal:arken, Ahmet ilk de
!a olarak babas na acıdı. 

- Bilmezsin'z, baba, sizin için 
.1e katlar üzü!Jfüt.. Ynlnız, şimd; 

Jile, o işi nasıl olup ta yaptığınız 
:ınlayamıy.:ıruın .. 

- Dnğru, yerinde bir hareke~ 

yaptığıma kani olmasam, öyle bir 
~eye tcc;e!.ıbiis eder miydim.. Feci 
'ı 1 - vaziyete dtipıüş bir renç ka
'.'lm .. l<ıırtarmak biraz te-hlikeliydi 
') kadar .. Bundan şu netice tıkar: 
IIiç bir kimseyi kutarmak için 

. . ıyor. an ı uç sene apıs anc e 
'.:ıılır ne kadar sev:nm:ştir. 1 d:gil de bir tetkik seyahatinde 

- Şey, evet, ço!<, tabii!.. . 'b' w V · -nış gı ı magrur ı. 
1 

- tık geldiği gece biraz yakın-

G EC... Sabık 
299 

1 lık, biraz sevgi göstersey~ik, bel· 
!!. yarısı... ' . b" l 1 k 

num1rah mahlcum: dudaklarınır •ı oy e 0 mıyaca tı • 
uasm<la bir cıgara ile sobanın 

'•:ırş sın Ja oturuyor. Cıgara bitin· 
::: geri ıere:, ayağa kalkıyor. Y u
karı çıkarak karanı k bir otlanır 
kapısını çaıyor. 

Alça't bir ses: 
- Ferid?. 
- Benim karıcığım .• 
El::ktrik düğmesini çeviriyor •• 

VII 

S \BIK 299 numara, bir öğ· 
le vakti iç Erenköyiıne 

tloğru yürüyor. Bir bostanın 'ke· 
narında küçük, ah~ap bir evin 
·~aprsınr vuruyor. 

- Babanızın gözleri hala gör
m 'ivorsa, O"la kitap okumağa gel· 

(Dc1;anıı 14 ünciidc) 
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CAFER MUSHiL ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec· 
zanelerde bulunur. 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. % 7,5 teminat 

Lira Kr. 
56 25 

Eksiltme §ekli 
Pazarlık 

Saati 
14 

Lira Kr. 
Baskül 5000 Kg. 750.-

TUllll·Ti~QJl~f ~JlNUU l·Jl· 
~ ~· . . ... .. . : ..... ~~ ·. ·.. . . . . . ' . ': - ' . .. 

H 

" 
2000 •• 
1000 " 

1 adet sif 
Haydarp~a 

2 H 

ı ., sif -
İstanbul 5000.- 375 - Açık eksiltme 14.30 1 ts -

ı _ Şartnameleri mucibince yukarıda mikdarlarr yazılı basküller hizalarında gösterilen usul. 

lerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiş • 

tir. 
m _Eksiltme 4--4.-939 tarihine rasthyan sah günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şube. 

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . . 
rv - Şartnameler her gün sö~ü geçen şub~d~n parasız olarak ~lmabılı~. . 
v _ 5000 :Kg lık baskülün münakasasına ıştırak edecekler 7 gun evvelıne kadar fıatsız tek. 

liflerini Tuz Fen ş~besine ve 1000, 2000 Kg. lık baskUl miinakasasına iştirak edecekler de fiatsız 
tekliflerini lbir hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu. 
lünU mutazam.mm vesika almaları lazımdır. 

VI _Eksiltmeye igtlrak edecekler eksiltme günü kanuni vesaik ile birlikle yukarıda adı ge. 
çen komisyona. gelmeleri ilan olunur. (1704) 

* * * 
Cinsi 

Y a.ngm eöndUrm.e 
levazmu 
Ya.n.gm. lletl ve 
eczası 

Yangın tulumbası 
,. hortumu 

Kanı yon 

Satış ilCamyonu 

ı Mik. :Muhammen B. % 7,5 teminatı 
Lira Krş. Lira K r~. 

13 kalem 

! 
2 ,, 1 

534.42 40.08 

' 

,, 
75 metre 

2 adet 3 
tonluk 

1096.70 

595.-
118.87 

4800.-

l adet 5,5. 4000.-
6 tonluk 
1 adet 2 3100.
tonluk 

82.25 

44.62 
8.91 

360.-

300.-

233.-

Eksiltme 
Şekli 

Açık eksiltme 

,, .. 
,, 

Pazarlık 

Açık eksiltme 

,, •• 
,, .. 

Saati 

14 

14.30 

14.45 
15 
15.30 

15.45 

16.30 

ı _ şartnameleri mucibince yukarıda cins Ye miktarı yazılı 7 kalem malzeme hizalarında. 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
lI _ :Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösteril .. 

nli§tlr. ' 
DI _Eksiltme 21..4-939 cuma gUnü Kabataşta Levazım aubesin deki alrm komisyonunda yapıla. 

ca.ktır. 
ıv _ şartname ve listeler her gün sözll geçen şubeden alınabileceği gibi kapalr satış kam. 

yonu planı da. görülebilir. 

V - :Yav~ Tuzlası iç.in alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin kataloğ. 
lariyle karöseri şekli de dahili taksimn.tmı gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fen. 
nt tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri Hizımdır 

VI - 1.steklilcrin eksiltme için tayin edilen ,gün we ıSaatlerdo % 7,5 güevnme paralariyle mez 
...kilr komicn.•nnıı..-J ... u.1-.l ~c.o~ ~~-·--=-===-..o;;:.:;.:;;:::_~,_;._~.-, 

*** 
1 - tdaremlzin Cibali fabrikasr Garajı önündeki nhtnn ta.h. 

kimatr Jşl şartname ve planı mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmuştur. 

n - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
llradrr. 

m _Pazarlık 6-IV-939 pergembe günü saat 14 de Kaba-
taeda levazım ve Mübayaat şubesi müdUrieytindeki alım komis. 
yonunda. yapılacaktır. 

ıv _ Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel mukabi. 
llnde yukarıda sözü geçen §Ubeden alınabilir. 

V _ 1steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve raatte % 
7,5 güvenme paralariyle mezkfır komisyona gelmeleri. (3002) 

* * * 
Cins! Miktarı Muhammen B. .i\luvakkat T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruı Şekli Saati 

Motör 2 adet 10.650 - - 798 75 Ka. Zarf 15 

I _ Idaremizin "2 ve 8,. numaralı tekneleri için aşrtnamesi muci
bince 2 adet motör kapalı zarfla sa tın alınacaktır. 

11 - Eksiltme 3-4-939 tarihine rnsthyan pazarte-,i günü saat 15 tc 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde Alım komisyonunda ya. 

pılacaktır. 
III - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üze.re muhammen 

bedeli ve muvakkat teminatı yukarda yazılmışhr. 
IV - Şartnameler hergün süzü geçen şubeden alınabilir. 
V - Şartnamenin 7 inci maddesi mucibince taliplerin tanzim e

decekleri plan ve fotoğraflar münaka<:a gününden 3 r,ün C\ 'eline ka
dar Cibali 1 Takliyat ~ubemize vermeleri lazımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecek !er yüzde 7,5 gü\enme parası mak. 
buzu veya banka teminat mektubunu ha\ i mühürlü teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evveline kadar ":ıaat 14 de,, mezkur l\omis
yon başkanlığına makbuz mukabi bilinde vermeleri lazımdır. (965) 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 _ Muğla villiyetl dahilinde Muğla: _oa..-as - Denizli :, olu Uzerl~ 

deki Diphnn Muratlar ve Ak çay kö ıırUlermın betonarme olarak yc~ı
dcn inşaatı (lS4 OOO) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile 

eksiltmeye çıkarılmıştır. -
2 _Eksiltme 14/4 939 tarihine ınUsadif cuma gunU saat (16)da 

Nafia Vekil.Jetinde şose ve köpıiilcr r<'isllği odasına~~:, apılacaktır. ... 
3 Ek ·ıt l . c buna müteferıi dıger evmk (Gıü) - sı mc şar namesı '\i • 

kuruş mukabilinde adı geçen reislik ten alınabilir. . .. . . . 
4 1 t kl'J · k ·ıt tarı'h inden en az sckız gun evvel bır ıslı-- s c ı erın c sı me . . 

da ile 'il.Tar· V k" 1 t' .. aatla hıı gibi in aatı ~ npabılereklcnne 
·~ ın c a e ınc murac 

dair ehliyet \·csikıı.sı almaları lii.zım dır. 
5 .... 'ks"I 1 ki . dördUncU ma.:ldede bahsedilen '·cs!kn - ,,, ı tme~ e g rece erın . 

ıle Tı'caret Od 'k (,..950) liralık muvakkat temınatınnnı 
ası vesı asını ve ı 

'i o'arnk 2100 sayılı kanunun tarifah dairesinde hazırlı)acaklart kn 
rıalı z.:ırflar nı ikinci maddede ynzılt vakitten bir ~ant CV'-'. l~no laıdnr 
1 mı l on ı cislığine makbuz ınuknbi llndc "·crmelen muktnzıdır 

t1052) (Hl57) 

·~--------___;;..;...:... __________ _ 

·-· . SAGLIGINIZll 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabii meyva usare 

}erinden yapılmıştır. 

Taklit edilme i kabil olmıyan 

bir fen harikasıdır. 

l~GlLlZ KANZUK I' 
ECZA 'ESi 

1 BEYor,u • · tsT \ TBur. --------
BİLMECE 
Esrarlı rakamlar 

2178 adedini 4 ile d::ırbeder eniz 

18712 çıkar. Bu adetteki rakamla. 
1 e\\eıı.·n· ı te idir. Acaba tek bir 

rakamla darbolunduğu \akit a; ni 
1 hu~u i; eti gö teren dört rakamlı i
kinci bir adet bulabilir misiniz? Ta. 
bii l ile darbelmıyecek iniz. 

Birinciye bir mac;a c:aati, ikinciye 
'Jir dolma kalem, üçüncüye bir kutu 
ikolata, arnca 200 oku; ucumuza 

muhtelif hcdı; eler \erilecek tir • 
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[ Doktod~B~ac~, ~tip~, ~kt~le~olba.d 
butiln mürekkepli kalemle yazı yazanları, mü
rekkebin ceplerine akmasından, kurumasından, 

ve ucun b~zulmasından kurtaran yegane 

TıKU DOLMA KAL~ ı 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 

gibi Almanyanın bu icadı mü
rekkebli kalemle yazı yazmak 
mecburiyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet. 
ten kurtarmıştır. 
TIK U ucu 
aşınmaz, bol ı 

mürekkeb alır, 
kuvvetli 
basılırsa 

3-4 kopya 
çıkanla bilir. 

Açık bıra

kıldığı halde her 
ne şekilde durur

sa dursun mürekkeb 
akmaz ve kurumaz. 

T İ K U en sağlam 

ve en kullanışlı mürek
kepli kalemledir. 
Siyahtan maada yeşil, 

mavi ve kırmızı renkleri 
de ayni fiatta satılmakta
dır. Heryerde arayınız. 
Fiatr 3 liradır. Deposu: 

Havuzlu han No. 1 İstanbul. 

Taklitlerinden sakmrnız I 
Kırmızı halka üzerine T I K U 
markaya dikkat ediniz. Taşraya 

posta ile gönderilir Bir adet sipariş. edenler 3 lirayı 

evvelden göndermeli 

!STA.ı"'\BUL BELED1YES1 .l\DEN: 
ı. - Nisan 939 tarihinden itibaren perakende et satışları 

için tesbit edilmiş olan azami fiat a§ağıda gösterilmiştir: 
Kilosu Kuruş 

Karaman ,, 50 
Dağlıç ,, 53 
Sığır ,, 38 ipka edilmiştir. 

2. - Toptan et ~atışları azami fiata tabi değldir. 
3. - Keyfiyet al8kadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

HABER - Akşam Poıtıuı 

• ..,wp ••• ... 
• KURU SiSTEMLE 

KURU S 1 S TEM YapılanKELEBEKMarka 

~~\ v.otıTop,~ o • 1 klar 
~ LI! &Ii '*' Çarpılma, çatlama, kabar-

ma ve saire gibi hiç bil' a-
rıza &ÖStennez. 
Kontr • Plaklar bu gi:bi arı
zalara karşı garanti ile satı· 
lır. 

Kızıl, Kayın, Karaağaç'tan 

mamul kontr - plaklar stok 
olarak her zaman mevcut. 
tur. 

1 NİSAN - 1939 

Beyhude ızlırap çekn1eyiniz 1 

Bütün ağrıların panzehiridir 

anır tek Kaşe 
HER YERDE SATIŞ YERLERİ VARDIR. 

-------Nevrozin 

Karadeniz Postaları 
Yaz Tarif esi 

1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. 
Postalar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salr ve Perşembe gün
leri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Salt günü kalkan Posta
lar gidişte Zonguldağa uğramıyacak buna mu'kabil Perşembe 
günü kalkan Postalar uğrayacaklardır. 

2 - Dönüş seferlerinde postalar son iskelelerinden Kış ta
rifesindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 
tekmil dönüş seferlerinde iskeleler.den bu suretle bir gün evvel 
kalkmış olacaklardır. 

Bartın hath birinci postası 
lstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

hattı birinci postaları 4 Nisandan itibaren Salı günleri 18 de 
kalkacak ve Cuma günü saat 10 da lstanbula döneceklerdir. .. .................. . 
ZDA 

Bu muannid ha~, ve diş ağrı
larını sür'atle izaleye kafi.. 
dir. Romatizma evcar, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 
NEVROiN'le tedavi edilir. 

Nezle, gdp ve bronşite karşı 
en müessir ila~ NEVROZIN 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

İsmine dikkat, ta1ditlerinden sakınınız ve NEVROZlN xerln • başka bir marka verirlerse şiıddetle reddediniz. 

Resim I i Haf t a'ya abone olunuz 

Et ve sebzelerin iyi pİşmemesinden, meyvaların gÜzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediği

miz barsak kurtları muzir hayvanlardır. Bunlar, İnce barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulu

nur.Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat karşınması, ishal, oburluk, baı dönme•İ ıalya akması, sar' aya ben

zer sinir halleri gece korkuları, görmeae, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. (iSMET S0 U\9'€1\:N BtSK:0V1Tt) bu kurtlann en birinci de 

vasıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir, Her çocuk seve seve yer .. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Kullandıktan 

dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 
Tarzı İstimali kutular i çinde yazılıdır. 

DlKKAT: Piyasada taklit olarak başka solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lutfen kutuların üzerinde (iSMET) markasını arayınız. Fiyat her eczanede 20 kuruştur. 

•••• _,.. Bu Akşamdan itibaren 

Taksimde i z z ET Gazinosunda 

SAFİYE 
ve arkada~ları 

Sürye ve Mısırmmc~hur yıldızları 

KiKi ve SEMiRA MUHAMMET 
Memleketimize eşi bir daha gelmeyen mezkur artistleri gör-

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesin 
tedavi eden tesiri müccrrcb bi. 

ilaçtır 

Sayın Müşterilerimize 

Dikkat ediniz 
Dünyada emsali bulunnuyan nefasetiyle meşhur YENJHAY A
TIN her yerde taklidleri YENtHYAT diye satılmaktadır. 

Aldanmayı~ız. Hakiki YENtHA YA T'ın firması olan (Kü. 
RE) alameti farika olduğu gibi her tanesi üzerin.ide YENI
HA YAT yazısına dikkat ve iyice dikkat ediniz. Ambala.jlı lo-
kum hemevi nefis karamelalar • "'-
Adrese dikkat: 

Galata NECATiBEY caddesi No. 92. Telefon: 40058 

ABDOLVAHlT TURAN-----· 

MİDE ve 

bir şekilde boşaltarak rahathk ve ferahhk verir. 
Hazımsızlık, ıitkinlik, bulantı,gaz, sancı mide bozukluğu, 
baru.k ataleti, inlnbaz, aanhk, safra, karaciğer, mide ekşi. 

lik ve yanmalannda ve bütün mide ve barsak bozukluklannda 

kullanml:z: . 

Son derece teksif ecalmiı bir to-z olup yerini tutamıyan mü

masil müstahzarlardan dana çabuk, 'daha kolay ve daha kat'i 
bir teıir icra eder. 

Ademi iktidar 
ve ~e~ GevşekDlğlne Kaırşı 

~J· t t m.mzı trniye ederiz. Aynca: KOZAK YAYLASI 
·lllı i:> 
= ef'eleri.mizin ZEYBEK oyı:.:Jn:-ı. TEi: 41821 
nar'a .. 111 .. 1111111 .. 111 .. lll .... llllllllllllllll .. llll .. ll ... 

i\ e 

Z.\ Yt 937 senesi Kandilli Kız lise 
sindı:n almı~ okluğum belgeyi 23.)''İ 

ettim. Yenisini alacağımdan eski::.i. 
nin hükmU yoktur. (K.t. 28) •••••••Tabletleri her eczanede a.raymız, Poeta kutusu 12151S llonnobtn-••••19' 

C\abire 


