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Konseyi dün kapandı 
D.. Bir tebliğ neşredildi 

Otf Memleket Demirqollarında yolcu ve eş.1Ja için 
bir tarife yapılmasına kara verildi 

~aktu fiat 
~ı.~ usulü 

~._ "i \'eli ı 
~ı. b~ <lü~r~e paznrbğm knldml-
81, bt!9ta11:l kft.n l'e mnğnznda ımtı· 
~ı, tt "suıc ~bit birer fiyat konma· 
tıo ildtt'ılın tıhnur hnrekctlcrin ce
tı .. >:'11' ı\Jııı llsı hıtkkındn hUkfimctçe 

'Ql et M 
ıur .• 1 te..ı1 · ecli ine bir kanun lli· 

"""' "Gc ~ lıta il 'tc a>"ni eğt hnbeıi her arartn 
b ... ~•rıt1 ., Utmnndn memnuniyet 
""tth.... • ~ır 
lıt ""'Ul'etı n Pnuırlık usulü hem 
ları tcııal' 1 ~hcılnr, hem de nnmus· · 'ltt; fl~nn hUyUk :l>illktir rn ko-

ll fsur tlnr.ın snbit olmnma· 
~ "<le <1 tQq bttıa. c enler Tnrsn bunlar 

l"""~~ıfat .~ıı. &udn btılık ın·lnynn 
~\Ut • "'ltb 

• nrncıJnr, <lnlıwercci-
l> 

lla\)\~l'lıtı: 
hl 1ıı"-.\ı t'U ulunun lmlchn.lnıası 
ibJı-~t\ t~"~Şebbü hana altı, yedJ 
t • 1ı d l'I tl'Me tc U<lilt cttibrim 
~~ Iı- litu" hntrl'lnttı: Ocnc\Te<lc 

lt~ ~cıuı 1" U.:l <r nııın l· 
lct'lı 11 flratı tı.cln)d cep nntlcrlndon 
oı~ ~Un ru soı·dum. Bu sualime 
~~ltl\trt g-:Ukeu üzerlndo rnzılı 

, l' ~l\ın:Ster111nco yUzde bir 
f1_ Otanın .. • t l"npıJmn mı istedim: 
'"'"'h ... :ıı . .. ı.... l)'atınl'ımtz snbittlr" 

duı.--. aldı · 
~ ~lcllnı nı. Faknt önbn c\'\'cl 
~k~l>llQığı Qr<)l\ pnznrlık ile :ıhş t'e
bltltı t le~~ dUştınel'ek t<'1· - !\r bir 
'lılı~<1ıun. h t l'npılmnsı tc" finrlc 

"'ııı 0tınun ıın ş11 fü:crino t dçı·eıt "1. ~,·nı, 
ıtı1~ <qöıı,··· 1 nlmıştım: 
b .. ,, "0 • rırr 

I~ 1!11
111thıt Old edersiniz. Fiyatları-

l(!q_l' llatıt. l) ~~unu size söyledim. 
tlıaıı. 11e&ıut 0 ahdırıcı, yahut sah
'>lell.ro.all h~r DUkkrtnım1zda olan 
1tııı tı, hır tı:ııı.ııbirinln bizim ıcln mu
~ .. il llar u Yet fiyatı y rdır Diz (: a\' tcrı . 
ttıııı b e ecıcrı ne YUzde bir miktar 

ltıl'ldn ll<lur h z. Meşru olan kazan-
~ "" . ou d t btr 'lltlak h n an fnzlnsım mUş-
tıe~ .. 11'1/akıt b •rsıziıktır. DJz bunu 
ılh. ·" e oş gö 
;ıtlttrıı tıaıar1ı1c 

1 
rrneytz. Vnkıa Ce-

' lln ar ela,. 10 nlış veriş ynpan 
: 1r111. ~nk liarardır. Durnrıu alış vo
b a ltca cr Yerd l>ten sonra f svl~rcyc 
tı~derı~ t ll.hıa: Olduğu s;lbi burada 

''-t tııı Eırı tatbı' bozuldu. Fakat oiz 
llq 111Unden k etu~ımız maktu 

it t" 'il~l!l' h a.:rrıinıayoruz ." 
lla cıı"l'ıl enını 
~ ı~ltu k bir dUJ· hnynt nıılln ilk 
"" l'tttı" •ıtn "c 1 '

1 fiıı nhlhi nğzın-
.r..;ttı.. \(~ v )' Cll' idi 
tı 4(et ~ t lr.t • Onun için 
:tı l\lıt 1lll lin~kı <le ku,·,·ctıı oldu. 

)' 
0,ı ı~lt Ottdnn tl~ntı "Crerek sna-
'lıllt hu flnınthı nra ne rnklt n· 

L. tlt, b tle hlt h nıesefcsı duysam 
qt flt Mı . 

•ı-ı"~ cı 'l~rl!li 0 ile karşrlıış· 
lın~ ....... nntı•lnln .. ı i t 

tıın oqı <lli • oz er n 
Ştcı1 .l\l{Gıı 

tıl'tıı hır snı.ı 11 it J. Ot tll'l\t 1 crı 'o rd n· ki 
~tta ııı, (1 1 \'l'r • 

lıt ~ ılaL ~I h hlc3 ıııı·e l Uztle 
•tı ••ıı r , nzn ~-

rıı .. Ul\ta b 11Zl~ •- n l Uzclo <'ili, 
·• tıı t.'ı·ah ""htilll.t . 
ittı ç bir ı· ~ok Jnpnrlnr: 

tı lltnı . fl~·at clern mUı;;tcri· 
lllu Ruru ' rın 1 • 

bıal\ tı<lc.>11 rlc... ç. <X <'n lnrnkıp 
\' ll \il btr ~llııııncn}( unı·u pazarlık 

111ll\ t.. lcıı, bJ tl'nzilat ın (ln 
"' "1'ztı I' (1 • ınu t ~ 1 ece i ,·nı·dır. 
a~· 1'1 tı 'llt1.a o dcrcce1·ı 

\'Cıi ' 
ı <ru U r e ~ ne nı

tıUp 
ı-e onun 

~SiM US 
(Sonu Sa. G Sil. S) 

Konscytn son ccıscsi ve zabıtların tmzasındaıı Mr görün'ilş .. 
, (Yazısı 6 ncı sayfamızad) 

Elektrik şirketi murahhaslan ......................................................................................... 
Müzakere za)ıtlarının im~asın-. 

dan istin~<af ettiler 
Ve1'8 'eiin şirket hakkında esash kararlar 

vereceği muhakkak fılÖril~üyor 
Ankara, 15 (Hususi) - Elektrik 

şirketi murnhho..slarilc Nafia arasın
da İstanbul umumi hayatını tehdit
edecek derecede bozuk olan tesisatın 
ıslahı ve halktan fazla alınan parala-

rm iadesi etraf mdn müzakereler cere
yan etmekte olduğu malumdur. 

Müzakelcrin başlnngıcıncla. iki ta
raf murahhasları bir program tertip 

(Somı: Sa. 6 Sü. S) 

Çekoslovakyadaki 
A:man~ar tensik bürosu kurdular 

Bugün 900 Südet Almanı 
atta mazhar oluyor 

umumi 

Prag, 15 (A.A.) - Cumartesi günü f 
geniş bir umumi af ilan edfü~cektir. 

Takriben 9!>0. sUdct Alman serbest bı-
rakılacaktır. 

Prag, 15 (A.A.) - B. Haylayn, bir 
"Milletin tcnsiki bürosu .. ihd:ıs edil-
miş olduğunu bildirmiştir. 

Yeni teşkilat, mahalli komitelerin 
faaliyetini idare edecek ve bütün sü
dctlerin harC'ldi.tmı tanzi m cyliyec<'k· 
tir. Bu teşkilat. bütün südctlcrin bir 
listesini tanzim edecektir. 

Mnlfım olduğu veçlıile südctlerin 
metnlibinden biri de Almnn milliyeti-

l~hYI SJ lYl llil !k Ü 
ilavemiz 

üç renkli 
bir kapak içindt ' 
'•ikayeler, resim, kndm ve 

s;nema say•aıarile süslii 
ofıp H 1< "lf<lt 

ne mensup olan bütiin Çekoslovak- , ________ ......, _____ , : 

ların liir' sicilini \i icuda getirmektir. l 1 

• • 
ın y er 

Bu heyecanlı tefrıkaya bugün 
başladık 

................. .....-......... 
1 Sefil kıy af etli adam korucunun! 
1 üzerine atlldı ı 

i 
e 
: 

~ 

Korucu ile esrareo~tz adam boğazlaşı
yor Jardı ••• Bir sUAh patladı ve sonra 
esrarengiz adam korucuyu bıı akıp 

kayıblara karıştı ~ s ................... " ... ••11•••n••••• ... n• .. •••• 

Bugün garbi Prusyanm orta. kıs

mında. Tuhel ve Konits arasındaki 

"Devasa,, ormanlar, Polonya hüküme
tine aittir. lhtimal bugün de o arazi, 
zahmetle korunan geyiklere ve kara
calara karşı bazı suç mahiyetinde ha
reketlere sahn. olmaktadır; ihtimal 
burada oynanan ba§ka bazı hailelere 
de sahne olarak, bunları sonsuzluğun
da yutmu§, örtmUş ve esrarını asl~ 

Ü§a. etmemiştir. Kim bilir!?. 
Fakat 20 Ağustos 1916 da garbi 

Prusya.da küçUk bir §ehir olan Çersk 
§chrindeki karakol kumandanı can
darma çavuşu, bir askerle tamamile 
rastgele buluşuyor. Asker, mensup ol
duğu garnizonun bulunduğu Torn şeh
rinden izinli gelmiştir; o zaman bu şe
hir de ''Devasa,, Tuhel ovası gibi Al-

manyaya aitti. Her iki adam, birbirle
rine el uzatıyorlar. 

Asker soruyor: 
- Gene birini .öldürdükleri doğra 

mu? 
Candarma çaVUQu, b:ışmı sallıyor, 

anlatıyor: 

- Ve işin fenası, kimsenin ağzın· 
dan laklrdı alınamaması! BUna rtığ -
men, katili bulduk, satııy:orum. ÖldU
rillmüS korucunun cesedi meydana. 
çıktıktnn sonra, µerhal koru sahibinin 
oğlu Diy.oniziyusu yakaladık. Onun 
suratında bereler vardı •V(} ölünün o
linge bulunan iki teLsaç da, hiç §Üp

hesiz onun aaçlarındandır. Bununla. 
beraber, kendisi her şeyi inkar ediyor. 
Zannıma kalırsa, bu adam ya aptaldır, 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

(jünkcin peşiHden : 

Japonya çı~< mazda mı ? 
Çin lokln ı küçük cüsı.ell Japonynnm nğzınn. lıüyük geldi. Ai;rzınr 

olnncıı knn·etiyle nçtı, dişlerini tnktı, fnknt bo~,.nzından nşa~ .... ya bir' 
türlü lncliremc~·ol'! Çnbnlnyor, c;nbuluyor: Eğer bu hnl birkaç sene de· 
, -nm cdcrso gnlibn Jnponyn. bo!'.,"lılmnktun Jmrtnlmnk tı:in An'Upalı opc· 
ı·nWı·lcr<lcn imdat isteyecek. .. 

I>iyorlar ki Japonyanm Çin ğcrillnsı knrşı ındn. yer yer gerileme· 
si So,·yct Rıısynnın yn1ıtığ1 yardmılnrclnn oluyormuş. Japonya harp 
tlAn etmediği için Sovyet Rusya. bnkukan Çine yardım etmekte bir 
mahzur gih'.lncyormuş. O halele Rus yardımım kesmek için Jnpon7n· 
mn Çine hnrp ilfm etmesi lilzımgcllyol'nm_:;;. Fnknt Japonynnm Çine harp 
ili\n etmeme inde SO'\'yet Ru ·yanın Çine yıırdrm ctmc"'i• siJAh \"'O tay
~ nro ,·erme i gihi bir mahzur Ynrsn dn Amcrikndnn ~nıuı atın nlnbil· 
m ck gihi bir cJc istifoclcsi \'Ol'Clır. Şayet Jnponrn Sov)·ct nusynnm ynr
tlımını kc mck için harp illin edecek olursa bu defa Amerikanın bita
rııfhJ- knnnnu otomntJk olnrnk tatbik me,·kiino gire.ceJ.."tir. Buntlan 
sonra Anıcl'ik:ıclan sililh YC diğer harp ıc,·azımı sntm almak hnkdnı 
knhmyncnktır! 

Dn rn~iyctc .güre ,Japonya Çiııe bnı11 llftn et in mi, etmesin mi? Dir 
tiirlii bun:ı J-:n·ar yercmiyor... Jl.\$AX KUMÇAl."l 
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MAMICEMELEADE 
Sahte Evrakla Amerikaya 
Kaçan Y ahucli Y akalanclı 

ingiliz gizli polis 
teşkilahnda buhra No. 5 \'azan: Kaı:IUrcan Kaflı Kule dibinde seyahat ac;cntellği ya

pan Şevket isminde blrlll. Türkiye va
tandatltfmdan çıkarıJm.ie ı..t admda bir 
Yahudlye 600 Ura mukabilinde aahte blr 
nllfue teüeA.ı ile aahto bir pasaport 
tamim etmJt, laak bu aahte evrak Ue A
mertbya liderken Edlnuts;le Yakalan • 
qtır. 

- Oraya git V! söyl! .. uma
rım ki bağı1.anır ~. 

Çi.1agetler her sene daha fi 
artıgor. 

Meyhanelerden çal~ aealeri ıeliyor •• 
Sarhot naraları yUklsellyor. 
Pencerelerden bellerine kadar çıplak 

olarak usaııaıı boyalı kadınlarm aeslerl 
bıt u"1U.uya Qrıeıyor. 

Tol&alı, aırhll .. iterler atıantu eah· 
landuarak ıörUnUnce halk yarılıyor ve 
yu aok•klarda blriblrlerinl '1ğııiyorlar. 
Aıuıra havada tq!ar, IOfanlar, çllrUk 
1emıoıer 16ril1Uyor, aakerlerin urhh 
SOvdelerine, atların sert aağnlarma çar
parak yere dilfilyor. Onlaruı böyle ıey
lue alıtkm olduklan belll; hiç aldırmı-
10r1ar. Yahut sadece çeJdnlyorlar. 

Bu urada Mlreleondakl kUçllk evlerin 
lı&rtnden bqtan ayala iadar aiyahlar ıt
,ııım(f olan ufak tefek, çevik bir udm 
cıktı. Blru ötedeki ana caddeden, aar
laot batmnaJarm111, ita.dm kahkahalan
IUQ, tabak çanak pogırtılarmm, daha 
lnmun sfbl çetttll aealerin ~tıp bo

luk bir ufultu ıeUyordu. 
DUa ötede Eieftel'OI ( •> Umam 

ftıdL LlmaD )'UUDdald 80kaklar, e'\'ler, 
aeyhueler ve banlar da Akdentziıı tG
tellnden ıeten her çetlt 1uan kalabalı· 
lı toplamrdı.. 

Blyahlı ita.dm bu ulultulardan k~ 
lltlyor ıtbl balı hWı yU.rUyordu. 8u&D 
bir adam yolunu kesmek lltlyor, baaıı 
'baıska biri IAf atıyor, fakat oııu yolundan 
alıkoyamıyordu. 

Ana caddeden uokJa;tJtça IOkaklar 
mmlqtyordu. KUçllk pencereli, çWntı-
11. btmk evler vardi. Pencerelerin çer
;eveleri alçtcl&n yapılmJt. &ra1anna ldl
cUk cam parçalan koaulmuıtu. WIUll 
btlar moJtaP dotnı cmn-.•arla taeml· 
lllllo ~Ulara llöteleme dlalmlt olai& tut· 
lalar tocaman bir dutere aimaa beme
Ulmllt1 

8lyah1J ~ klclk bir .......... 
..... ,uutiftblı yayqlaftı,; . 

Kartıda ldlçlllt kubbell, üpmnıda Od 
lao8 inermer..otu buliıDan t>ır bJua var
di: A)'& Anutalp ld11leat. 
~ Uda meydani ~- Kapıda, 

bunıwum Mt1nde bU o.)'Uk ~ oyuJıta 

bra ~ekler etlnen btr dilenci vardı. 
Ona kOQllk bir bakir para attı. 

Tq dötell kttçut bli' avlayu setti: 
bndlatnl ldlllentn yan karanlık havuı 
içinde bulunca usun bir nefeı aldı. Kar
pclakt C~ ==.Meryem) ve 11& re1-

ln1 &ıllnde dla ckttl, tl1Dl atmzaa. 
cımualarma ve karnııım U.t1lne SCSUlrerelt 
lllr .. yler mınldaDdı. 

lalda, IOlda, ileride. kendlal s1b1 ;va
llU bet P9 kiti daha vardi. 

Papa. kukuletell pelertnlnl dalpJan-
411nrak elllldokl altın yaldlsll haçı hava
,. bldlrdı; duaya bqladı. Kaim blr ae., 
!alg dbunlyen bir çan utultUIU pbt ara
.. )'lbfllp ~ tlllleıılr kubbe
llDde, ktlçQk bal&oııda, vaftla ecUlllilyeıı
Jere maUul olan Nartekl'de a.ldaJer 
JalQDI' ve bu aldller blriblrtyle ~11-
tlk.ıa 1ilult1i b0abllt1ln prlp ve ablqd· 
... bir hal alıyordu. 

Baytece belki bl,. aat recU. 
l'apu bir aralık: 

- Butaya Jirerken yUsllnU.O yıkayı• 
Dil! 

DtyordU. 
Sonra sesini blr :perde daha kahnlq. 

tırarat, gökten geliyormuş gibi UAve e
diyordu: 

- Yalnaı yQathıQzU ylkamaynııs! Gll
Dahlannızı da yıkayınız! 

~lı kadm g<S&lerinl bir an kapadı: 

lıqı ıöğsllıae Y&P•cakmJt ıibi düetU. 
Btraf.takller. birer .bire~, Y<ıre silrUne
Nk uçan bulut parçalan kadar hatif ve 
eeeab çıktılar. 

Slyafııı .kadm dalm11tt. 
Papu UçilncU defa tekrarqyordu: 
- Yalnıa JtbUnllztl yıkam&)'llUZ I GU· 

Mhlarmm da yıkaymm! 

Papa ata adımlarla ilel'ledl, kadmm 
&alDde durdu. dikkatle süsdQ: 

- Olydlftn siyahlar, ruhunu lal'&D 

,a.ahlar mıdır? Jstettn nedi!'? 
Ka4m bqmı bl~ kaldmnadah mırtl

dandlı 

(f) 8erbea& Uman ve tlmdlld Lap ........ 

- Kocam.. Yok.. GUnahlanm OOIL. 
Onl:ırı yikamat lltlyotwll. 

Papu mehraba yakın duran ve kQçtlk 
blr kulUbeyl andJraD ıtınaıı çıkarma oda· 
ımı 11S1terdl: 

- Oraya att Ye MSyle: Umarım kJ 
b&Alanırl 

Kendllt mehraba dojru yaklafırku 

ıeno kadın kapıyı itti, içeri llrd1- Kar 
ııda pencereye benzlyeıı kUçUk bir de
lik ıönlU.. Onun llltUnde haça ıerilmif 
üanm kabartma rellnl vardi. 

. Burası lndaro'nun anlatiıfı yerdL 
Diz çöktll. Burnunun UatUne kadar 

çenesiyle ağımı luıpayan slyah &rtu,t 
lndlrdJ. Sonra elleriDI, avuçlan blrlblrtne 
yaplllk oldulu halde, &6PUniln lıbıaama 
kaldıntı. 

içeriden kaim bir aeı ıeldL Ona tncn
den birkaç 1atın okuyor; bUtiln sUnab
lannı en lnoe noktalarma kadar anlat· 
lll&llDI, 1ÜIJS anlatılanlarm b.lbJnden 
IÖldUmllf oteealm• 16yllyorda. 

Kaclm it.ık keıdk anlatıyordu: 

- O bana baba1ıll ettL o olmuaydı 
ben bir D)'UI tapek sfbl 81lr1lnllr, 6111r
dllln. Soma kocam oldu. Baaa pıulllar 
verdi. Uo tane, blrlbırtnden cQse1 pat
lar. Gece ıtlndb ayılarla uJrqır, blll 
ao bırakmudJ. Dinden bqka it ıelley
dl, taJ1h yarcllmcmı ollaydJ daha sGHI 
aeçtndlrlrdL BaJbukL 

Soluk aldı ve alçalan, tırkü blr 1111-

le, bapıı blıtllle daha çok ıferek devam 
etU: 

- Ba1bül bm tnım a.ttıne sGnü 
ltledbn. leytanJar etratmaı liU"dL ODJa
rm en bOyQQ, KMDJoe'ua lrılılma 11-
rerek ~nl kandlrdl. O, .. ytum ta ken· 
dlaldlr. BIQ f(lphem yok. Beni Dk defa 
mrJa 6ptll, morla lmcalrledl Oma taat
Jadmi.- ~tir' il ........ ,... 
madun. o •tea nwetllydl. Ne ~ 
llrdlli '8.. l'aüt 6Jç OlaWiia D;ıar, .. 
rutlamamak için elden pleDl y-.. pardmL. 

KoM'M haber ftl'bidbL Benba ....... 
bma ook bU)'QIL ZaYalla lroOUl 10f'IUll 
blr halde derin uykusuna daim• bU 
1t.ftl0& kallayordwn. Koridora oıkıyor
dum. Bot ahJrlardul birinin klSf;Mlnde. 
otlar llsertnde, gl1n&ha llrlYordum. llm
dl kocam laf olaa bunlan l&yterdbb .. 
laıterae beni boPrdı. l'Uat &dO. Kalbim 
tq keaildl, pttlkçe bOyUyor " seill· 
mtı tıbyor. Bwalan ...,..., 91 brll
tol! S)' Pana,ya!_ 

Birdenbire ~ botudl " bati 
mlnl m1nl penoerenJD &nQndeld menne
n dtlltO. 

- Kadm, ıOnahm ook btlJGk.- .... 
bt.. 
• Bu 1e1 r&kten pllr atbb'dL 

Devam etti: 

- Fakat onlar aana bq]flanacaktlr. 
Adın ne? 

- Mlkrula, .. 
- ıtoeant 
- Rfpodromda ayı bekçlll AJraaol

OldU.. Zehlrledller onu.. 

- BWyorum. Her ıeyl biliyorum. l'a
kat ıent:t aöyle. Bu DUl1 oldu T 

- Ksenyoa yaptı. Beni aldatan teY· 
tan.. Beni alda.tan canavar! Kocamı aer
beatçe öldürmek l~tn benim gözlerhni 
btıyUledl. Stavrakyoa verdi zehlrl. o da 

bir ıeytanda. Her ept zehlri Jt.par. En 
btıyü.t ayıyı, kudunnue diye •hidedi.. 
Sonra kocamı kabahalli gösterdi. Bir ay 
geçmeden kocam da bozayı gibi öldll. 
Bahane buldular. Bozayı onu mırmq, ku· 
duzluk geçmlı: dedrer. Y&laıı, Kaen
yoe zehlrf kr>camm ekmeltne sllrdQ. Gts
zilmle giSrmilş gibi biliyorum. Kimsesiz 
kaldan şimdi... u~ ~ocukla ~ kaldım. 

lndaro beni ancak bir~ gt1D daha ba
rmdırablllr. O da Venetol&rdan (1) Ka
llzmosun tlyatronnd& karnı toklufuna 
d&naözhlk ediyor. 

YPntden ldokmklarla af!adl. 

1aak 151kıttmlmca aahte evtakı Şev -
keUn tamim ettiftnl alSylemif, Şevket ve 
auç ortağı Avram bura zabrtaamca ya -
kalanmışlardıl'. 

Teş1'trAtı gen~letllrmek kararına 
eden yedi mllblm glzll polis şefi istif• 

DUn, birinci •Wh cea mabkemell hu
zuruna çıkarılan suçlulardan Şevket, 

kendisine llııad olunan ıuç1an ·1ıddetle 
reddetmiş ve: 

- Evrakın aahte oldujuııu bilmiyor • 
dum, benden yalııız bir pasaport çıkar -
mamı lltedl. Ben de Fransız ve Yuıyın 
konaoloshanelerille vize ettirerek gı • 
kardılun pasaportu kendlaine verdim. 
Bir de Udııci mevki bilet atm aldım. 

Sahte nilfua klğıdmdan haberQıı yoktur; 
demltth'. 

Dıter nçlu A vram da, bir ıe1 yap • 
madtlmı aadece lakla Şevketin, kW 
Roamn made koDQftaklarlm 80)'1• -

mittir· 
Hllltm Retlt, lnbtln ~e Avra

mm da lbmete npten tabllyellne b • 
rar '191'1D11ttr. 

Beraet Ltecli 
AU admda bld8IDl Dn1m1da davmek· 

ten IUQla komiler lbnhlmln atır ceza 
mabkell\lllade dahıp+••na drnm olun· 
m111o mDctdehmaaml mlltaı.wn• 1erdede • 
ret qlmaa beraetlnl lltemlttli 

DaftOI All ... : 

- Bu adam beni d&jdQ. Hatıl ba 1'11-
d• 11S11D mlddet ı.ata Jt.ttım. ~ 
me tobam ekemedim: aooo lira sarara 
llrdlm. UDdlllH ıa- cea ftl'tlmetlnl 
bem cle mannmm llikllm altma •Jmmı. .............. 

'(ıhlr ... -"'* tetlllk edip anı 

vermek lwe diarallllıl 1lllb lılL" JI· 
•"91 ..... 

Danaa d .... Mflll - ,eJaıelt 
bldlnmda 1ıPr ~ -dll'*"mnm 
cameklnmı 1marall .-,. bir fotolraf 
ınaldDMI Ue birOok eea çatn;11Ur. 

Dunun tıdncl IOl'IU hUrbnUltnoe tey. 
kit olunmqtar. ,. 

Kanaını Öldüren 
Cinayetini itiraf Etti 

G"'çen sene kinunuevvellnde, llarJm 
De bopnmak tlzere mahkemeye gider
ken, kanınm yolda blr to~rle konutur
ken g6rilnce bıçaklJyarak 6ldnı en suçlu 
Haliltn SOl'fUIU blttrftmJftfr. Katli SUÇU• 

nu tamamıyle ltlraf etmiftl, 
Yakmda a111' cezada durupnunıı 'bal

tanaCaktir. 

o 

Dün 150 Seyyah Geleli 
Dün Hmanmuza gelen Yunan bandralı 

Hellas vapurlyle .,ehrtmbe 150 Myyall 

ıelmlftir. Vapur b~ Akdeııize hare
ket edecektir. 

Ka.bine buhranları Avnıpada hll
k\unetleri her an ziyaret ederien bu
gün Lonclrada da buna benser bir 
buhn.n haber veriliyor: 

lngilterenin, devlet içinde bir dev
let sayılabilecek mUeueeeal olan, 
Skotland Yard (gizli polis te§killtı) 
da burUn bUyUk bir buhran içindedir 
ve "kabin~ .. azasından yedi kişt latl· 
fa etmi§tir. 

Bu istifa ile hnırlUnete ka.reı bir 
cephe almış bulunuyor. ÇünkU istifa
ya sebep, tqkilAt arumda yapılmak 
istenen değişikliktir. 

lngtliz orduaunda olduğu gibi, 
Skotland yud tefkll&tmda da kadfo. 
yu gençleetlrmeye karar verilmi3ti. 
Halbuki, yapılan kadro defiflldiği 
tetkllltm yWmek erkAnmdan buıl&
rmm hoeuna ıttmemlt ve topyeldbı 
deftlle bile, bir hafta lçlııde, birer 
sUn ara ile, ,edl bUyUk polis pfl lati
f& etmlttJr. 

latlfa edenlerden blrl •de tngnte
rentn defil, belki bllttın dUnyanm en 
mefhur ve mahir parmak lzl mUte
haaauıı Batley'dir. Bu mUtehuaıı, 
parmak izlerinin nUll anlaplacağı 
hakkmda en yeni ve c;ok mllhlm bir 
uaultı keefeden adamdır. Yapbğı 
tahmlnlerle, en mtlıktll ve içinden çı
kılmaz muammaJan halletmle, btrcok 
cani ve hajdütlan, bbıJtree liralık 
dolandırıcdık yapan ahteklrlan bul
mutttD". 

Batley lltıfa edince, lJd muavbı! de 
t.tlfalan'ıu vermlflerdlr. Bundan IOD• 

ra lltlfalar blrbirlıit takip etmlttlr. 
Diler latlfa edenler tefkllltm tube 
iel!erlnden A8tff. ~ .....,. mtlte-
1ıumı,, ve çoi :mtthu. bir polis ha
ftyestcUr. 

Gençler it Batmda.. 
Bu letilal&r bUtUn lngiltereyl tfll· 

1& vermlıtlr. Bu huauat&, Avam Jta
marumm ge!ecek topWıtlSIDda. da
hlli'9 DUU'l Samael Bar'dan izahat 
lltenecektlr. 

Fakat, ıeneı emnl,et direktlSrU. 
yaptıtz kadro değişlklliinde ıarar et
mektedir. Onun fikrince, her şeyde ol
duğu gibi, cinayeti arama ve keşif iş
lerinde de usuller değişmiştir. 

Halbuki Skot!and Yard, birçok ta -
kiplerde muvaffak olmakla beraber 
eski uaul lle hareket etmekteair. 

Polia mUdllrQ, bu fikirle kadroyu 
değiştinniı ve birçok bUyUk mevkile
re-polll mektebinden yeni çıkan genç
leri koyınu.ştur . 

Yeni kadro değiflkUibıde, ordudan 
tekaüde sevkedilen bazı r.abitlere de. 
Skotrand Yani teşki1ltında yer veril
miıııtir ki, polis mUdUrilnitn muanala
n onun bu hareketi ne uıJ hedt"flnln 

Moakova RadyOAunun Ne!!rettim Türkçe Konıer 
Zevkle Dinlendi 

tazat teşkil ettlftnl de tterl 
lar. 

Genel emniyet direkt 
Skotland Yardi Jruwetıen 
zum görmesi, lnıtlterede 
80D senelerde eskisine n.ls 
fula artmuıcbr. Yapılan bit' 
tlğe göre, bir senede ctna 
ele bef Disbetlnde artına 
hal Myle senelerdenberi 
mektedir. 

Cinayetle ~raber, bUyilk 
ıar da ayni mabette artıyof• 
polis mUdUrlUğU bunun 
şöyle bulmut: 

Yeni tarz binalar 
mllsaittlr. 

O halde kabahat, >t~adl~ 
kip edilmesi cihetinde SkO 
dm ihmali veya beceri 
ğil. Evet ama, polla mUdtltlf, 
de: 

Madem ki cinayetler ve 
lar artJyor, emniyet 
dutu kadar glzll p0lia 
kuvvetlendirilmesi lhmulll'·• 

Fakat, tetkilltı gençlef 
m&k, kuvvetıendli'mek de~ 

itte. halk ve Skotıand Yaı
nlyet mttdtlrOne bunu 
Onlar diyarlar ki: 

Evet. gençler belki dahS 
meseleyi daha iyi kavrar, d~ 
hareket ederler. Fakat. bUO' 
bil, ıtmdiye kaclar Skotı-' 
8"Delft"Cle 9&11pn11 olanlatıll 
bUytlk tecrilbelerf vardır •• 

'Btrçolf t!(nayet:, hıriisb'ii: 
ncılıl{ hlc!hietetlnl ha 'Ietm 
lerf, haydutıan meydana ç 
dır. Her halde, ihtlyarlarıD 
genc;Jertn r.ekhm'Clan daha ill 
Iııgllterede bu iki fikrin 
şahit oluyoruz, Neticede 
zanaca!f f ngf'lz gtzU polis 
verll~k yeni eeklne ~ 

ll~mltlttl 

Aylık 
3 aylık 
8 ıyhk 
Yıllık 

ltlndı 

H 
260 
47~ 

900 

TarlfHınden Balkın RlrliJS 
oıuı turu• dftşQIOr. Posla b~ 
mlyen yerlere ıydı yetıalı 
ummediHr. 

Abone kaydını blhtırerr 
lellrar Ocrelint, ıbone P.9,....,~ 
nya blnkl ile yollomı ocrtl 
kendı oaerıne ıhr. 

l'lrltlu111I• her "°''° .,,, 
ICUIWN'a abont ""'""' 

Adres dell•ttrme Oeretl J! 

Yurdun do~ Anadolu ve 

IU)"l1armda bava buluUu, ~:!. 
de ~ balatlu ve menli ,-.--, 

~ B'.ôcaeU i:ıede 
,..._.....O Jltllla1J1etteD 
ftb -.s.ıtr. Din :btaılbGJda 
lutlu lecmll. ı1lzllr cenubi 
tanlyede 1 • 3 metre hısla 
at H da ha.va tuylkl m.1 
stQaune.t en yQkset ıe.2 •e: tJJ 
3.8 IUltlgrad bydol~ 

Kslm PM, aftr ağır, bqma inen btr ldamt, camları lahrlpttn r 
tokmak rbl onu kendine rM'rdl: M..,_1'cna Dllylk Deylet Tl1atJ'()m tal'Rhndan diln saat Ul,SO da radp• I maitadl11lı "Adalar llohfıır 

- l':-uya ttmaeatzlert, dttpıtıelerl ,·uıta.'iSyle muauam bir 'rlrk mulkbl konseri neşr~ılllmlştJr. 1 da bir eıml"I ıı,.Httl ''"''' 
korur! Ba knaeerde halk ttark1llerl. opeı .. ıar çalmnıı" söflenmlştlr. Tlrk namt•l Ilı he-,,rtl ldareılnl /. 

rad10 knn1erl şehrlmlsde radJOllU olanlar tarafmdan alAka "e avkle dlnlen· llne blldirml,ıır. 
(1) .J\la\'I demt-kt& ..... talil Dd ıl· jmlşttr. Reemlmb Moskoya DeYlet Tl)·atl'Ofllnda Aarba7canlı 'l'Urk kDJarı Bu reml11ttln ViJt'nl b11lnr ı. 

_ _. ._.__...__ ....._. '"'---dan 0...,,.."1nlıi artık Adanın dnl camların 
..,_ a..-- .... ...--... ..,_..... •'K3irô1tu"" ııl1'9Abıctea bir ealıaerl c&ıerlror .• • 



Şehir Haberleri 1 

işe~,;· · t *ı t "d d . •vıec ısının op an ı mu • 
o ~ etı on beş gün uzatıldı 

tela lllecıısı d" 
ıı· "e1tıu 13ay Tun 88at on be3te ikinci 
gında e\'fik TU 

;ın1ıcı lopıan!XU§ renin ba§kan • 
lf 0h.ıı deliıun on be' ~i~an devresi içtima 

el 1'lo~ tezk! gU~ Uzatıldığına dair 
lt lstıı ~&azı resı okunmuııtur. 
5oo0() 938 buı.ç:: ve sair inııaatın fkma
llıe Uray, it ıne konan tahsisattan 
daı re katarıı~~dar taahhüde girişilmek 

r teltit -qeyc b" 
ti \' ltabtıı ır madde ilaveııine 

planı tetkik edecek encümen belediye 
imar §Ubesl mUdUrU Ziyanın iFtiraki)1e 
meclis salonunda ilk toplantramı yap -
mış, namn plana ait raporun tetkikine 
başlamıştır. 

EncUmen tetkikatını kısa bir ~amanda 
bitirecek, tel.kil>- neticesini eel ir mec
lisine bildirecektir. 

e re . edıltni ir B . lr n liını~..ı 1 Şl • eledıye ver-
• er ı._ • tn ve 1 M h f ·ıd tallıııt "dkltınc1a rın Yen bazı mUkel - / ktısadi a a ı e: 

ııe ... ıııe dalr l tafuıni emval kanunun 
.. , i ekline b 

h·~- r ~ı rı r Utçe encümenl-
-"'ICllı t Olarak b . 
ttJa~ C!lerb:ı.1t clecüyeye terko· 

tfff iti tc~erııı ltı:~o deniz kulübüne ay
_4 ş 01tııııın ~a verıımesi hakkmda-

'P" lan C'hir Nl Uştu r. 
dırı.ı._ ııında bu 

,A larat ~fırını Sahanın nasıl hudut-
Jl7. lııd;ı §ehır · I Ilı n tııabır mUtehassısı Prost 

!ahı kıray, 1 
ve bundan sonra bu -

ır.t .,. verııın . 
.\[ l'ilı:ne esı için makama şa-

"e l!aj tatınıa 81 
kabul edilmiştir. 

llıt~İlle da~~rne~ PJ"Ojesinin tetkik 
heye~ Yeııı t lek!ıc mülkiye encil -
~e~ 11 \'aııı:§ckklil eden tesellüm 
h • ._. !!tere t ve salahiyetini göster -
--..qllıd 'll2:1rn k llıtiıı.. altı dnL ılınan talimatname 
1 ~Ye --ını e 
~ "e it ncUmen mazbatası 

lllıı 93 avan1n 
ile ha S bUt encümenlerine, bo-
bU 'lale çesi k.. • . 

\.çeıe 6<!Uın· '""anin anclimeni -
lôı ,ı; lıa~lundl§tir. Belediyeye bağlı 
~ ~. ttıe h a azadan Hamdi Rasim 
~2'\>a Yaıı bit ~U ahanın kendi varldatile 
l~Y lıı11ar Ve eııacse olduğunu, kon -

'I, tlııııı~-y,, VCl:ı.ir liYatrosunun ise be· 
.H ı... """ ı.... &liren .. 
il"' "Utçeaiıı "'lllllara . muesseseler oldu-

' hı rıılltaıt ait bütçelerin belediye 
J llıınt,. le1tıır elılı Crestnden sonra okun

ıt". ~ · ~ııııl1atı iş, bu teklif kabul edil-
ecı , tcı .. _. &onra. 
~-- .. ~ ce1' celseye fasıla ve-
1~1 111\ıhteut ede imar planını tetkik 

llliftır. e ııtb)ltaı encüınon seçilmiş, sıra 
'1.zad talltnatnameslne gel • 
'~ aıı liqıil . 
lıtı •utıilııı atıu liılJni, belediye zabıtası 
ıı~ rııu~Uıı'u 11 hınu2:akeresinln çok u
taıtıııda ~l'iltıı.ı; albtıkJ meclise imar 
'o~lıtttttbıı ~le~lduğunu, on bea gün 

' • :ıı.as11 baeanlacağrnı 
~Q, ~iın l() 
'bııı oı hlı~ Plantıların haftada üç 

::' lııı~Uetur leklif otmı~. bu teklif 
~ ~rte,i Mecus on beş gün 

ıııı~ilııd.ııı l'lltnacakt ~arnba vo cuma 
't\Jr 'oıı ır. . ra ceıa 

eye nihayet veril -

Yumurta Nizamnamesi 
Meriyet Mevkiinde 

Yeni yumurta nlzamnıımesi dünden i
tib:ırcn mcriyet !J10vkiine ginniştir. Diln 
nizamnamenin tatbik mevkiine konul -
duğu ilk gUn olması dolayısiyle işler ~ok 
hararetli olmuş, e\'·velkl gijn §ehrimfzc 
Ankaradan gelen 18 kontrolör stajyer 
de lstanbul kontrolörleri ile birlikte, yu
murta ihracat atelyelerine giderek gerek 
tasniflndo gerekse ambalıijmda hazır 

bulunmuşlardır. Kontrolör stajyerler 
bugün de ayni suretle yumurta ihraca
tının murakabesinde h:ızır bulunacak -
tır. Yeni yumurta nizamnamesine göre, 
yumurta sandıklarının ambalajı yapılIT -
kcn tel Ue de bağlanması icap etmek -
todir. Bu iş memleketimizde ilk defa 
yapıldığı cihetle dün epey mUekilıit çe
kilmiştir. 

Fuar Komitesi Toplandı 
lstnnbul Ticaret Odaeı fuar komitesi 

dün Oda umumi katibi Bay Cevat Niza -
minin başkanlığı altında toplanmıştır. 

Toplantıda Oda Sana)1 şubesi mildUrU 
A vnl Abacı dıı hazır bulunmuş, Izmir fu. 
anna lstanbuldan lştirak edeceklere ne 
§ekilde tavassut edileceği etrafında gö
rüşülmilş, bazr kararlar ittihaz edilmiş -

tir. 

Pirinç Fiyatları 
Yükseldi 

Son günlerde pirinç fiyatları birden • 
bire iki kuruş yUkselmiştlr. Bunun se -
bcbl, istihlflkin artmasıdır. Bu hafta ve 
geçen hafta içerisinde Ege mmtakasma 
mllhim miktarda pirinç sevkedilmiştir. 

Bu 8Uretle bir ay eV\·el kilosu 19 - 20 
kuruştan satılan pirinçler bugün 22 • 23 
kuruşa satıbnağa başlnmıgtrr. 

P~tatcs fiyatları da ayni suretle yük· 
aelmi§tır. Buna sebep olarak mahsulün 
azaldığı ve bilhassa son hafta içinde A
dapuzarında mal kalmamı§ olması gös -

terilmektedir. 

Denizbank'ta 
Denizyolları mildUrlllğtinc tayin edi -

len, limnn iı:letme direktörü Raufi Man
yas \O donizyollan mUdilrlilğnden De -
nizbank materyal komisyonu relsltğiııe 

ge-çlrllen Saddettfn Kerim dün yeni ''a
ıif elerlne başlanıtşlardır. 
yas ve denlzyollan mUdUrlilğilnden De
nizbank neşriyat mUdilrlUğUne Eşref Şe
fik, kontrolör mildilrlUğilne Ulvi, Deniz
bank lstanbul §Ubesi umum müdür mua
vinliğine Aslan Nihat tayin edilmişler -
dir. 

---0-

BarutgÜcÜ Alanında Maç 
Barutı;ücU alanında, pazar günü yapı

lacak maçlar: Barıtgllcü \"e yedek su
bay A talumlan saat 15.30 da Bantgilcü 
birinci genç Ye Rum A takınılan ııaat 

12 de BarutgllcU 2 nci genç taknnr ile 
Rum genç taknnı saat 10 da karşrla.~:ı -
caklardrr. 

Hitler tarafından ele 
g çirilen gizli muhtara 

Alman ordusundaki son tasfiyelerJe alakah 
olan muhtarada Hitlerin ordu siyaseti 

tenkit ediliyormuş 
lngilizce Sa.ndet; Kronikl gazetesi, 

Alm.a;ı ordu.sumın yüksek k-utnanda 
heyetleri. tarafından yazılmı§ ıe a.s· 
keri ümaru.ya tevzi cdilmi§ gizli harp 
mu1ıttra8mda1l bahaetmektedir. 

Ya::ıldıfjouı göre, Bıt §a.yanı dik1cat 
vesika Hifle1 i1ı ajanlarından biri ta
rafından keşfc<'lilnı~ ve so1ı zamanlar
da orduda yapılm~ olan tasfiyelere 
sebep olmu,tur. Sonra; bu. vesikanın 
şııyuumı nıanl olmak istcmi.§ler8e de, 
bir nUslıasrnm Almanyadmı dı§Clrıya 

kaçırılmıumıııı önüne geçilcnıemi.,tir. 

Ve şimdi lngiliz gazetesi bir suretini 
1ZC§retmcktcclir. · 

Mcv::ımbahs vcsi1..a §öyl-0 l:xı§lıyor: 
ı'Almanya, Harbi Umumidekine 

benzer bir vaziyete sokulmuştur. 
Evvelft siyasi, askeri, iktısadi ve 

manevi bütün kuvvet milvazeneleri, 
Almanyanın düşmanları lehinedir. 

General Frankoya yapılan yardım, 
o kadar fazla paraya mal olmuş ve a
ğır gelmiştir ki, milletin yedek mal
remesinin mevcudiyetine zarar ver -
mcsinden ve bizim bizzat bu malze -
meye ihtiyaç gösterdiğimiz 7.aman sı
kıntıya dilşmemiz ihtimalinden kor
kulur. 

Almanya General Frankoya, 550 
tayyare, 300 tank, 550 muhtelif çeşit 
toplar göndermi~tir. 

General Frnnkonun kuvvetleri, 6 
bin kadar Alman makineli tüfeğine 

ve on binlerce Alman tüfeğine malik
tir. 

Binlerce teknik mütehassısları, ts
pr nyaya gönderilerek sevkülceyşi yol
ların esasına ve bilhassa Cebelittarılo 
tehdit eden kalelerin ve bataryala -
rm tcchizine himmet edilmiştir. 

General Frankonun bahriyesindeki 
zabitlerden kısmı azamı Almandrr. 

İspanya harbine mfidahale etmemi
zi makul gösterenlerin idwast şöyle
dir: 

1) Fransa ile Amerikadaki müstem
lekelerinin muvasala hattını kesebile
cek vaziyette Akdenizde üsler tesis 
etmek. 

2) ispanyadaki ham maddeleri iş

letmek. 
3) Almanyamn yeni silihlarını tec

rübe etmek. 
4) Totoliter kuvvetlerin bolşevizme 

karşı tesanüdünü muhafm eylemek. 
Bunlara karşı bizim de itirazları -

mız vardır. Şöyle ki: 
Üsler tesis etmek ve Fransız mu\'a

sale hatlarım kesmek, Fransaya kar
şı ani bir harp prnnmın bir kısmını 
teşkil eder. 

İspanyadaki hadisat göstermiştir 
ki, fevkalade surette mekanize edil
miyen cüzütamlarm müessiriyetine 
güvenerek böyle bir harbi kazanmak 
ümidi yoktur. 

Hitlerin sevkülceY§ planı, kolay bir 
zaferi istihdaf etmekte, şaşırtma tab
yelerile galebe çalmak emelindedir. 

İşte bu sebeptendir ki, onun bütün 
harici siyaseti, sert harpler fikrine 
dayanmaktadır. Yine Bu sebepten tek 
bir atılışta her r:ıeyi göze almaktadır. 

Almanyanın İspanya harbine mü
dahale siya.seti, maziden ders alma. -

mış ~lduğumuzu göstennekte gibidir. 
Harbi umumiden evvel, Almanya 

akılane ve makul siyasetin bütün ka
idelerini istihkar etmiş ve bütün dün
yayı kendi aleyhine kışkırlmı§tı. . . 

Harp sonu siyaseti mü~ahedelerının 
muhakemesine göre, Almanyanm ye
niden büyük bir devlet halinde kal
kınması için başlıca ~::ırt, devletlerin 
birliğini bozmaktı. 

Fakat Almanyanm son müdahale 
siyaseti, harici siya.setine rehber ola
bilecek bu mükemmel emri bozdu .. 
Almanyanm müdahalesi, İngiltere. 
Fransa ve Rusya arasında bir nntan
tın uyanmasına zorla sebep oldu. 

Almanya, İspanyaya yaptığı mü -
dahalenin muvaffak çıkmasına neden 
bu kadar ehemmiyet veriyor diye ken
dim ire sorduğumuz zaman, büyük Al
man sanayicilerinin ticari ve mali 
menfaatlerinin Alman milletinin esas 
meseleleri ve mukadderatile kanştığı
nı görüyoruz. 

Alman sanayii, General Franko
nun isyan ettiği sırada İspanyada im
tiyaz almak suretile i§lere girişmişti. 

Alman askeri eksperleri de İspan
yayı teknolojik tecrübelerden yapı -
lan bir nevi yüksek harp akademisi 
haline koydular. 

Almanya, General Frankonun emri
ne, hava filosunun ihtiyacı olan bütün 
mürettebatını ve eksperlerini verdi. 
Tayyare ve tank mürettebatına ihti
yaç vardır. Zira, yeni Alman makine
lerinin hareket halinde vaziyetlerini 
tetkik edecek ve müessiriyeti hakkın
da. bir fikir odinerek Alman makaın
larma malümat vereceklerdir. 

Mümkün olduğu kadar büyük mik
yasta tecrübeler yapabilmek için Al
man sanayii daima. yeni makineler in
şa ediyor, yeni modeller icat ediyor. 
Bunlar, derhal İspanya harp sahnesi
ne gönderilerek hareket halinde müşa
hede ediliyorlar. 

Yeni bir tek kişilik takip tayyaresi 
var ki, 375 mil yapmaktadır. Takip 
csnasmda maki'leli tüf ek kullan
mak ve alelacele dönmek için husu.si 
bir uskuru vardır. Bu tayyare, harp 
şeraiti altmda tecrübe edilmek üzere 
Almanyada yapılıp ispanyaya gönde
rilmiştir. 

Fakat bu tecrübeler, Almanyarun, 
kendi silAhlarırun kıymetini pek fazla 
büyütmüş olduğunu gösterdi. 

Rus tayyarelerinin Ustilnlüğü bariz 
surette meydana çıkmıştır. Müstakbel 
bir harpte karşımıza çıkacak millet -
lerin inşa ettiği vey~ onlara ait olan 
makinelerin de, üstünlüklerinden şüp
he olmıyacaktır. 

Bizim tanklarımız, Ruslnrm tank -
!arından aşağıdır. Bu tankalrm tec
hiza tından olan makineli tüfenkler, 
Ruslarmkinden daha az müessirdir. 

Fransa ve lngilterenin - istedikle
ri takdirde -, Almanları İspanyaya 
müdahaleden menedemiyecek kadar 
zayif olduğunu zannedecek bir Alman 
devlet ricali veya askeri şahsiyet ta
savvur edilebilir mf? Hatta, yeni dost
larımız İtalyanlar tarafından· müza -

heret görsek dahi İngiltere ve Fran
sa buna kadir oln.maz mı? 

Mndridin muvaffakiyetle müdafaa
edilmesi, teknolojik bakımdan aşağI 

derecede olsa dahi, bir düşmanın ace
le hücumunu, bir baraj sistemi ile na
sıl durdurabildiğini göstermektedir. 

Fransa, Ma.ginot müdafaa. hattı ile 
kendi hesabına, mükemmel bir .trrh 
temin etmi§tir. 

Fransa. ile Alman arasında olduğu 
yerde bir harp tasavvur edilemez. 

Her Alman askeri lideri şu haki
kati gözönUndc tutmahdrr ki, bizim 
muhtemel düşmanlarımız, bizim ana
damarlarımızm nerede olduğunu bili
yorlar ve onlara hücum etmekte hiç 
vakit kaybebniyeceklerdir. 

Bizim ittüak siyasetimiz, intihar 
nevinden bir şeydir. Harp iktisadiya
tının ihtiya~ları mevzuubahs olduğu 

zaman İtalya bize bir şey temin et. 
mez. Zira, kafi derecede ne kömür\i, 
ne demiri, ne petrolu vardır. ltalya, 
Almanyaya yardım teşkil edecek yer
de. harp zamanında bir yük olur 
Almanyanın bugün dUşünceEi za. 

manmı "·e gayretini hasretmesi Jaz:m 
gelen şeyler, İspanyaya müdahale de
ğil de, i3te bunlardır. 

Gümrüklerde: 

Gümrüğe Yeni Bir Tayin 
Listesi Dah.:ı Geldi 

GUmrük ve inhlRarlsr vekaletinden 
J111tnnbut gUmrilklerlne yeniden bir ta
yin listesi gönderilmiştir. Buna göre; 

başmUdUrlilk ihtiyat memurlarından Ha

ııt Ziya Kuleli gUmrUk memurluğuna, 

Kus ihtiyat memuru Hilso;in Erol 30 
lira ile başmUdilrlük ihtiyat mUdürlüğü
ne, Şile memuru Hllr§it Trabzun mua -
~P,nc memurluğuna, Trabzun muayene 
memurlar:mdan Hikmet lşbilir İ!tanbul 

gilmrUğU birinci sınıf muayene memur-

luğuna.Kanı gilmrUk memurluğuna Nail 
Köle, Kars ihtiyat ~murluğuna Tacet -
tin, Eğdridir başmemunı Ahmet şimdilik 
lstanbul muhasebe şefliğine, lbrahim ~

ral Şilo gilmrUk memurluğuna tayin e-· 
dilmişlerdir. A)Ttca, Fnzıl Aybar ile 

Ahmet de şimdilik k:ıydiyle Istanbul 
gümrük başmUdilrlüğU emrine açıktan 
verilmişlerdir. 

o 

Y umurla ihtilafını Hal 
tçin Seçilen Heyet 

Dün bir refikimiz yumurta ihracat ni
zamnamesine göre; yumurta ibracatçıla
rilo müraklplcri arasında ha!ıl olacak ib

tiliflar1 halletmek Uzerc teşekkül ede
cek hakem heyetine Odanın seçtiği iki 

Azanın nizamname ahkAmma uygun bir 
şekilde intihap edilmediğini, bu husus -
ta yumurta ihracatçılarından mUrekkep 

bir heyetin Odaya gelerek bazı şikAyet
te bulunduğunu ve keyfiyetin lktmat Ve-

kAletİne telgrafla blldirildiğini yazıyor -
du. 

~esımıe lhadlıseaer: 

Alakadarlardan yaptığımız tahkikat 
neticesinde meselenin hakikate uygun 

olmadığını öğrçncük. Arkadaşımzın iddi
asına göre yumurta nizamnamesinin do· 

kuzuncu ma<ldeeinln C fıkrasında ha • 
kem heyetine seçilen azanın yumurta ih-

- Qtq • • .. . 

l"enf Ziraat \'cklİlmb: Faik Kurdoflu mabmmcJa vo dUn ıtebrlm~ gelen Fchırt Viyana fu<lbolculan ... 

racat tUccarlan ile dördüncü derecede 
bile olsa hiç bir karabeti olnuyacaktır .. 
Odanın seçtiği liıalardan biri yumurta 

ihracatı ile meşgul olan bir tUccarm ak

rabası bulunmaktadır. Halbuki vaziyet 
anlatılan eekle uygun değildir. Bir defa 
mevıubahs olan maddeden çıkan mAna 

ihtllfı.fa dahil tUccarlarla bu şekilde ka
rabeti olan fuanm ancak hakem heye • 

tinin yalnız o ihtilAf ~inde l§t1rak ede .. 
miyeccğt yoluncbdrr. 

Hakem heyetine seçfiemiyeceii me .. 
ıelest mevzu~ dejildlr • ,. 
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Korucu öldürüldü !? 
tlJ11wını: I ml'ide.) 

ya aa run rıastası! Een kendi hesabı-
ma bu alçağın işi tek başına becerdi
ğini tasa\"vur edemiyorum. Muhakkak 
onun arkasında her hangi bir tecrü • 
beli yabani, bir auçlu saklıdır. 
Candarma onb&junnm eskidenberi ta
nıdığı ve itimat ettiği bir adam olan 
aaker, araştırıyor: 

- Vaka, Şa.rlotten vadisinde mi ol
muıtu? 

Diğeri tasdik ediyor: 
- Evet! Bu korucu, bütün memur· 

lar askere gittiğinden, huauıi muka • 
·-eleyle alınmıştı. Onuıı mıntakası 

Şlingendi \"e başka bir meslektaeiyle 
nöbelle~e yabanilerl takibe gönderili
yordu. O sabah meslektqı gel1nce, 
dehı~m bir boğuşmanın izleri ve işte 
orada, Şlingen civarında da korucu • 
nun ccsedile karıtla,ıyor. Katiller, 
kendisini önce bıçaklamıflar, sonra da 
bafmı ezmi§ler. Tüteğini de tabii be
raber 11.lıp götürmU§ler. Ve işin en fe
nası, bf ç kimse bir şey görmemiş, hiç 
k!mae bir §eY işitmemiştir .. Hay cey
tan a1suı bu melWı menhus orm&ii 
:mmtakuını ! 

Asker, bir mUddet dü§Uncell t&\'lr· 

la, sakalını okeıyor. Sonra etrafına 
bakmıyor; kocaman tahta ayakkabılı 
N1ı bir l.damm sokak boyunca, kal
C!Jrmalan takırdatarak geldiğini gö. 
rlbıce, candarmayı bir kenara çeki
Y.01'! 

- B!lna bak. diyor, aklıma bir ııey 
geldi benim. Benim balUfUmde Klayn
şmidt adlı blri var. Benim bulundu • 
ğum kovu?ta yatıp kalkıyor. O dalma 
yaptıklarma dair afı& doluau l~kırdı 
söyler. Anlattıklarma bakılll'I&, bil
mem ne kadar geyik, bilmem ne ka -
cJar da. karilc& :vurmuı; daha kilçUk 

hay"·anlarınsa, haddi hesabı yokmuş! 
Ve sonra, o birkaç gUn önce, ıöyle bir 
teJ' demi§tl: "Eğer bir korucu yo
hunu kesmek fstenıe, temlzJeyiverf -
rfm!,. biliyor musun, ılmdi aklıma ge
len nedir? Bu herif, 14 Afustosta, ya
ni tutam:ı:men cinayet gUnU, 1%lnliydi. 
Evet, evet; gayet iyi biliyorum; bu 
:Kl&ynfmldt • ağuıııto!tan 17 afustoıa 
kadar muun bulunuyordu. Bana bak, 
ben bu herifin bu iti yapabileceğini u
marım. Herifin 6yJe fena fena bakı§
lan var ki, insanı UrkUtUyor; sonra 
kendisine biri bir .. Y aöyledl mi, der
hal eli h1çağma gidiYor. Olabillr, ki 
bu ... 

Canr.iarma Ç&VUfu, ukerin li.km:lı
smı kesiyor: 

- Klaynşmidt, Klayşmidt? Bu he
rif, Çersk civarındaki Putkfden mi? 

-Tamamt. Evet, Putkiden! 

Candar.na çavu§U, birdenbire telaş. 
landı. Eski doetun& tlini verdi. Ve 
B&Dld yerine getirecek pek ehemmi
yetli bir va&ifesi va.rnue gibi, acele u
zaklaştı. Asker, onun arkumdan ba
kakaldı. Ve uker, Yllllndan ayrılıp 
giden c:ındarma onbaşısı doetunun ar. 
kumdan böyle bakarken, ıwindeki 
kapı kemeri altından deminki ihtiyar, 
ortaya çıktı; o da birdenbire tellflan
DUf görUnUyordu. A!ker, bqmı aallı
yarak, bir içki içmek Uzere meyhane
ye yollandı. 

Aradu i:iç gün geçince, ~ can
damıa karakol kumandanlığı, Tom· 
dalci 4 üncü milat.ahkam mevki ku
mandanhiından bir tezkere aldı. Bu 
tezk~rede "Efradda.n 1888 tevellUtlU 
Fraııts Klayllfmldtin, bu &)'111 20 ıl 
tarilıli tezkereniz gelmezden biru ev
vel ukerdea kaçınıı oldujwıu bildiri
riz. Besbelli kendisinin fi1pbe altına 
girdiğinden haberdar edilmlftlr. Bic, 
l~gelen.. vı .. ,, 

Candarma çaVUfU, ba§mı salhyarak 
dUftlnUyor: 

Haberdar mı edilmit? Kendiaini 
iku eden koca oğlan, acaba ogUn eo
kalrta ayaJdlatU konuıtuklan sıra
da hrahca mı llkırdr ~ylemi~tt? AJ. 
drfr bu maJQmatr, aranan adamm u-

kerden kaçtığını, ihtiyatlı davranmış 
olmak için biltiln koruculara tamimle, 
Klayn~idtin uzun mUddettenberi ya
banilik, müsaadesi?.. memnu şekilde 
avlanmak tüphesi alt~da bulunduğu
na ve 10t1 derecede zorlu, kırıcı bir a
dam olduğuna ayrıca işaret etti. 

Bu haberi, Ordideki orman muha
fua. teokilatı mmta.ka. amiri Köniğ de 
okumuvtu. Ve sonra runteaini kayışm
dan omuzuna asarak, kamp kuran a
damlarının yanına gibni§ti. Adamları 
ora.da hazır duran çam, ak gürgen vs. 
ağaç fidanlarını dikmek için yeri kaz.. 
makla. uğraşıyorlardı. Amirleri König, 
buralarda hemen hecen bütün bir ha
yat geçirmit yaşlıca bir adamdır. Ken
disi, adamlarını da, ormanını da ta
nır. Ve iradeli bir adam olduğundan, 
bazı iğbirarlar neticesi uğnyabllecegi 
tehlikeleri atlatmııtır. Şimdi mınta • 
kuı haricindeki bir koruya nezaret i
ti de, kendi Ur.erindedir; çUnkU, o 
mmtaka.nın lmirl olan meslekta§I, 
Verdun cephesindedir. 

Aradan geçen zaman zarf mda. ilk
bahar ve ilkbaharla beraber de kışa 
yakm ııcak iklimlere hicret eden kuş
lar geri dönmUıler. Köy yakininde, 
korucunun it mmtakumda kargalar 
trampet çalmışlardır bile .. Korucu, ilk 
saçmayı havaya aavurmu~ur. Diğer 
taraftan yabanice hareketler, Şarlot
ten vadisinde korucunun öldUrülme
sinden sonra, hayli tavsamıetır. Şimdi 
bu korucu, kendi kendine dUfilnUrken, 
o cinayette katilin her halde Diyonl
ziyua olduğu kanaatini, içinden tek • 
rarlıyor. Ve DiyoniziYtJs'da, artık hiç 
kimaeye feliket ıetırebilecek halde 
dellt Çünli{t, ~tnı~t\\r. Tfmvhand 
can venni§tlr; ancak cinayeti itiraf 
etmeden! 
Mıntaka amiri, Köniı, bot bulunan 

fiintesini diğer omuzuna ge!;irerek, 
sealenf yor: 

- Kahvaltı! 

Çoğu yaılıca erkek ve kadınlar olan 
kamptaki kimseler, yerlerinde Meta 
zıplıyorlar: hemen kahvaltı edecekle
rine sevinerek, çapalarmı bir yana ko
yuyor ve kahvaltı etmek ~re, çitin 
yanma koşuyorlar. Korucu. onları ba
ıite selAmhyarak, kendi kah\·altısını 

da çantasından çıkarıp, yavaş yavaş 
kamptan aynlıyor, kamp lSnUndeki 
yoldan ormana giriyor. 

Derken duruyor \'C çıkardığı ekme
ği tekrar çantasına Hokuyor. Öteden 
firari bir Rus esirine ben~iyen bir a
dam bu tarafa doğru yürümektedir. 
Sırtında boynundan ilikli Rus biçimi 
gömlek, bunun üzerinde pis ve parça 
parça olduğu seçilen bir ceket .. Elinde 
berbad hale gelmi1 bir bavul tutuyor; 
görlinü§e göre, bundan başka sırtın

daki torbada da taşıdığı ağır bir yük 
mevcuL. Ve gene görünü§e bakılırsa, 
siWısız.. Korucu König, bu adamın ü
zerine doğru gitmekle beraber, bu sı
rada. tüfeği omuzundan indiriyor. O, 
atik, çevik bir adamdır; bundan baş
ka. çiftesinin namlusunu rastgeldiği 

kimaelerin hemencecik burnuna uzat. 
:m&mak esasına uygun hareket etmek 
itiyadındadır. Buna lüzu:n hasıl olup 
olmadığı, biraz konuşunca. hissolunur 
bir eeydir! 

Yabancı yaklaşınca, korucu: 
- Dostum, diyor, burada ne arıyor, 

ne ya.pıyorsun? Senin için, şose yahut 
da ıimendif er yolu, seyahate elveritli 
değil. tehlikeli galiba? Ha? 

Ya.hancı, bavulu yere bıraktıktan 
sonra, ellerile bir takım jeatler yap~ 
rak, protesto ediyor: 

- Ben mi? Ben namuslu bi!: Alma
nım ve bu gibi isnatlan reddederim! 

Orman memuru, gülüyor: 
- Ha ha, bu yol, herkese açık, ~ 

men belli bir yol değil ki 1 Hadi baka· 
lmı, dost, aklını başına topla d& ualu 
uslu icabı veçhile hareket et, yanında 
memnu şeyler var mı, yok mu, göster 
bana! ... 

Korucu, tam yabancının ceplerine 
el atacağı sırada, yabancr sıçrıyor, iki 
eliyle birden korucunun tüfeğini kav
rıyor ve o derece kuvvetle zorJıyor ki, 
k~ıı kopuyor Aypi daldkada "-'line 
geçJr.diği sUahı korucunwı llFlne 
çeviriyor. Tetiğe dokunuyor, silah a
te§ almak vaziyetinde, hareket. f ak&t, 
menni, dışarıya fırlamıyor. Esraren
ği.z yabancı, korucu mukabil harekete 
geçmeden çiftenin ikinci tetiğine de 
dokunup, o tetiği de tazyik ediyor. Ne 
saadet ki, si!ah dolu değil, boş! 

BUtUn bu olan ıey, yıldınm stıratlle 
oluyor ve korucu, nncak §imdi, <'lm
den ıillhı gı>riye almak için y:ıbancı
nrn üzerine ntılmağa, onun boğazına. 

sarılmafa davranabiliyor. Ayni da.ki~ 
kada da yere düşüyor.. Hasmı, ken
disine çelme takmıştır. 

( Arka.!ı var) 

-~-, .................... Yak•nDA. N 
Uzak 
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''1' AKIT' YURDU 

BfR MECLtS toplanır. Nasrettin 
Hocanın fıkralarından en az lkl ta
nesi eöylenır. Söılerimtzi renklemek 
lı;ln, NaaretUn Hocaya ba,vururuz. 

Nurettin Hocanın gillmedlllmiz 
fıkrası yoktur. Ecnebtı.ere, bot bir 
yerli fıkra anlatmak 1lzımgehıe. 

mefbur halk kabramanrmız Na5ret
Un Hocadan bir ,ey anlııtmafa ~alı
şırız. 

DÜN MATBAAMtZA g~nderllen 
yeni neşriyat eserleri arasında gör
diliUm iNSAN mecmuaıında Nasret
tin Hocaya dair bir makalaye teı.a
dllt ettim de hatırıma ıetdt: 

Nurettta Hocara neden bir gece 
ayırmarıı! Nurettin Hoca, tam ma
nul1J• kutlanacak adamdır. Onun 
yıldöa.Umlerlnde bir araya gelmeli. 
en dıld• fıkralarını anlatmalı, ba
yatını nakletmeıt:rıı. 

Naarettln Hoca hakkında brotllr· 
ter çıtarmaır1ıı. Hele reuamları
mıı, Naır.tttn Hoca fıkralarını ta.a
Tfr eden be ortJlaaJ re1lmler 7apabl· 
lirler. Onlardan bir 1er1ı hazırlaya
blUrtz. 

HattA: Nasret•ln Hocayı tJyatroda. 
temsil edeblllriz. 

E'\"et, baştanbaşa hareket. neşe ve 
nUktedcn Jbnret bir gece olur ''Nas
rettin Hoca Gecesi" ... Du fikrimize. 
"Em lnönU Halk evi'' nln gayretli 
başkanı Ag!h Sırrı Levend ne der 
acaba!? 

Bükre§İn Yeni lami 
BALKAN ANTANTI ekonomik 

koneeyinln dUn akşamki son celse
sinde başkan Hasan Saka, kapanış 

nutkunu okurken bilhassa bir keli
me Uzerlnde ısrarla duruyordu. 

Du kelime Romanyanın billrdmet 
merkezi olan "BUkreş" idi ki, sayrn 
başkan. bunu "BUkret" oJarat delil 
de "BUKURESTl" dl1e telAffuz edl· 
yordu. 

Bu kelime birkaç defa ıeçtl. Her 
defaıında da Bukure1tf d!7e tellffuz 
olundu ... 

TOPLANTIDAN ıonra koridorda 

raatıadılım muharrir Netet Halli A
tay'dan bu delltlkllk sebebini 10r
dum: 

- Romanyalılann 41iell Dıertne. 
dedi. Bundan ıonra "Blllrret" yeri· 
ue Bukureıtl diyeceğiz. Maltım ya. 

Frits Langın 
keşfettiği yıldız! 

VAZAN: 

MEHMED SELiM 

Jlt.uııimin mutat balolarındun bi
rinin t•trildiği bt.lltnnıiı ıalonlar

ılan birine bu kıı her nalllıa ayak 
baımrı olnn donu it gôriin/Jılfl adanı: 
ıınlonda tutuk ı•t. Urktk duran genç 
bir kndırıın ı.~fanbala gelen rejiıör 
Fril11 l.nnq tarafrndan ıııldı: olmak 
ti:ert: luJfedlldlğlni ortaya nttıktan 
'''- arrıdnn a11tnrln ıcoflınlar (ltflilden 
sonm. ıtmdl n 1.-nduırrı 11nprlarok 
mrıhnktmulnden t.ı•utlki mnhalt· 
<it: 

Geceki; ımk diye oturan asansörde
ki adam; numarası için sabahlel1n gör
mefi tasarladığı ve telefonla aradığı 

o tulüat kampanyasmın mOdUrn \•eya 
sahibi olarak kimseyi hatırladı. Arada 
ceçecek saatlerde onunla konufup pa • 
zarlığa girişebilir ve bu numarayı mya 
dilfürebilirdi; para yahut da.. g~zdağı 

vermek suretiyle .• Veya aynt zamanda 
her lki cepheden harekete geçiele ! ! 

Fakat, .. artık buna hıcet kahnq mıy
dı, l"a'! 

Kantocu yıld!.3, mahkomeye vertldfft· 
ne ~re •. 

Hiç defflse acele etmek &"erek miy
dt gene! 

Muhakemesi, aq&m ıeç \-akit son 
muhakeme!? 

- Otobüaün camını ben kmnadrm, 
lrendlliği.Dden lunldı ! 

- Kendiliğinden cam kırılır mı hiç? 
Siz hızla vunnupunwı, kınlmll? 

- Ellm1 göyle dokundun:ıuıwndur 

ihtimal; buna vurmak mı derler? 
- Canı lnnlchğma eöre. pek 6yle do

kunmakla kalnwwfanws herhalde? Hem 
elinizde life de varmq: oi§eyi fırlat -
mıpma ve ..• 

- Vurmak için kırmadım ben!. 
Mahkeme aalonımda buıttertip giilü11-

meler ..• 
- Kırdığmm ikrar ediyorsunuz de -

mek? 
- Ay, ıey, kırmak için vurmadım, 

diyecektim- Dilim do1qtı da! 
- Daha bU.bUtUn ayılmadmıı mı yok· 

sa? 
Muhakemesi bqhyan kadm, bir omu-

7.unu kımıldatarak ba~ını pcn.cereden 
yana çeviriyor: yan gülerek, yan utan
m11 eibi, yapmacıklı bir hareketle, göz
lerini hlkimlerden kaçınyor \'e hemen 
o arada, öfkeyle kaneık bir 11yan ha
liyle: 

- Ben sarhoş değildim, ki! diyor, 
ben ...•.• • 

biz de yakın zamanlara kadar, ,eh
rlrntı ıcın drfarda Konıtanttnopl de· 
nllmeslrıl lıtemetnlf, onun 1ertne ay
nen kendi konutıtuğumuz şekilde tı
tanb:\1 denmesini arzu etmişti~ .. Ro-

manyalı doaUarımıı da kendi şehir
lerine Bukureatl diyorlar .-e berke&· 
ce de ö:rle denilmesini arzu ediyor
lar. 

- Yucoılu dostlarımııın bir ta
lebi Tar mı? 

- Hayır .• Gerçi onlar da bUktımet 
merkezlerine bizim dedl#lmlı tekil
de Belgrat değil, Beograd derler a
ma: bunun umumlleıtlrilmeıl lc;tn 
henUı bir teklifte bulunmanuılardır. 

Bilet Paruının Rolü 
'tl'llN! ADANA" 1asete1lnde Ve

clbl Turnalı lılmll bir zat. 0 Tl1atro" 
bathklı bir yazıda: ''Tiyatro. Jrllnat
takl b'1tt1n IQHI aan'alların hllttım
cları otan bir •arlık telatkl edllme
lldlr. Tl:ratroııun bu OltUnlOIU karşı-
11nda beıertn baıan dili tııtulur ve 
icabında HER ŞllY UNUTULUR" dl· 
yor. 

01Je ama. lllHl tard..Sm. Hn hlo 
tl7atro7a sldlp de berbat bir oyun
la lral'fılatmadrn sallbL .• Bak o za
man her fe7f unutabutr mlıln. t~rt-

Te.rlka Numara•: t• 
Bu aralık baoını gene 

rip te hlkfmlerle yUzyOıe 
leri daha beti vanda, muh_, 
yenler arasında duran bl, 
yutkunup, suıuyor. 

- Kendinizi bllemiyece• ye" 
hoş olduğunuza dair rnd ,. 
vıır. Hatta muhakemcnls dt,o' 
bu saata bırakılarak, geelJltl 

- Evet, .. ıey .. yani btrd GD' 
az fazlaca içml§tlm, atn•···· 
tiler de yilzUm tutmadı! 

Kadmm gözleri, dtnuyeıılef 
duran birisine, ilk defa ol.,_, 
du. Yuhıtkemeai baeltyalı~tl. 
srk sık, bsklflarlyle onu 
ancak her bakqmadan 110ll,.. 

ya inklr yollu bir cevap __ d
bakıp gültlınaediğt de oluyv--

Bu biri, eemer, uzunca bO~ 
pılı bir adamdı. Kara b~lt 
lerl, oyuklarının içerıeğtnd• 
karanlık p:tnltılı bir adanı-- !-: 
ımma gelen kadmdan ~ tf/Iİ 
hiç ayırmıyor, mahkeme._..., 
sorarken, o, kulak ka~.-. 
ıeyi, cevap verecek olandt'I 
katle dinliyordu. Dir b&kıJSll 
olduğlt ~adar ... kuımen de, _,A 

kendi81 cevap veriyor, •fP!"~ 
kıpırdatıp, kaş indirip ~~ ..4 

bıyık oynatarak, kadma ip-· 

ı:öre-. 

btlcvap aafhaaı devaJll 
Derken, kadın, hilr.1mler b 
yanmda ve geride duran .S 
dar aUreklice bakı, kaydırd~ 
ki dosyayı gözden geçir!ll 
olma&ma rağmen bu ıefer t 
reis, dönUp g8zlerini ona ~ 
ande de, kara bıyıklı adanıJJl 
lik881Z, kayıtus blr dlnleyic:I 

bir erkcğo içini verlrcesin• 
lUnuıemeler harcamazdı: " 
Şu halde? Nişanlı \"eya koef' ·• 
le ve böyle değil de dostu.·· 

bir erkek mJ ! ! 

ne evlAt acısı gibi çökOltıf 
parası, ikide bir aklın• •' .• -,._ .. , 
nattaki bUtUn güzel ıaD• 
kllmdarı olarak gördU,oıs 
da tahtından indirmek 1 

istemez mlBln!... _ ~ 

Birkaç Hikenı• ~ 
"AKILSIZ başın zabOle 

lar çeker." 

"ZUIDrt insanın be1AS1111 

larfyle dostları çeker.'' 

"T8t0n tJryaklslnln ı•11111 

fea boruJarlyle. clterıer ., 
ker." 

,.Akit ermediği hald• ( 

karışanın beJAsrnr kafafl. . . . . . . . 

11 bir tıbbi halk mecmu 
tım bu satırların bep&l 
nane gitmeyor. Arasınd• 
var: 

"Aklı ba,ında, fikri ,. 

dan elinde. parası cebi_~; 
detertnde cttzel bir ın-;t 
teveccllhOna. muhabbe 

kendine teker.'' 
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Amerlkada 
Tren gibi 

tayyare işliyor 
Franasz tayyarecUerinaen Anri Gi -

yome Aımrlkada yaptıft bir 9'fahat -
ten dönmüı ve ihtisaslarını neıretmiı
tir. 

Eski şehirde 
nofun man&stıra hUcum ettttı sırada 
buldufu slllblar, Halil Osmanofun 
kollekıdyonunda bilhassa yer tutu
yordu. Ve ecnebller tarafından hedi
ye edilmiş Jşlemelf ve sapları mUcev
herlerte sllsln stılhlarının önUne ge
lince heyecanını ::rnıUnde okumama
fa lmkA.n yoktu. Ne heyecan! .• 

Tayyareci, bilhassa Amerik.ada yol-
1.:u tayyarelerinin ' kazandığı büyük 
rağbete hayrandır. Diyor ki: 

Esnaf cemiyetleri birliğinin çahşmala

Jarıodao ly l nellceleıe alındı 

Belki de Halll Osmanof, Grlgoro
fun ksndfslnl kıskıvrak yakalamak 
için c•h•tıtı dakikaları unutmuştu. 
G6zlerlnln lçerlsl &deta yeni bir A.
şeyl tutmak lüzumuna duydu; ve an
lara öyle bakıyordu ki, bir aanlye 
btıtnn slllbların ateş alarak bu göz
lerin !çerisinde tutuştutunu görmüş
tUm ! 

Bu blasim doğruydu. Nitekim Ha
m Osmanot da ayni feyi duymuştu; 
silA.hları birer birer bana gösterdiği 
dakika, ~imdiye kadar hlc bir vakit 
duymadığı bir eekllde slJAhJarın bu
lundukları yerden kımıldayarak can 
landıklarınr görüyor, hepsi arka ar
kaya Halil Osmanotun ellerine geıt
yordu. llnlil Osmanof bunu duyu
yor ve parmaklarının ucunda blltUn 
sllA.hlarm birer birer ateş aldığım 

görüyordu. Bir dakika, bllttın oda
nın bu ateşler içerisinde kaldığını 

hisseder etmez, Ham Osmanof bir 
şeyi ttumak !Uzum unu duydu: ve an
cak blr maddenin sertliği parmnkla
rınrn ucuna dokunduğu vakit bfr ba
ktkatten daha ziyade bir hayal içe
risinde olduğunu anladığı saniyedir 
ki kendisini 11edlre bıraktı ve: 

- Grlgorof, dedi: onu mutlaka 
bulmak isterim. 

Grigorof!. Halil Oımanofu bu ba
yat ve hakikatten başka hiç bir '8-
yin alAkadar etmediği, f(lpheslzdJ. 
Sadece H&JB Oımanof şimdiye ka
dar neden şllphelenmemi,u? Bunu 
dilşilnUyor ve kendi kendl1Je biç bir 

cevap alama;ordu; eğer Halil Osma
nofa Karna bat baskını aeceslnde Gri 
gorofun hareektlerlnl söyleyecek ol
saydım, buna katiyen inanmaz: 

- Grlıorot, derdi: bir köpek! Fa
kat udık bir köpek işte .. 

"Amerikada, ıehirlcr arasında, geGe, 
gUndüz, bizdeki trenler gibi, tayyare• 
ler gidip geliyor. Amerikaya gitmeden 
evvel, Amerikahlann yalnız Şili San • 

tiago'su ile Buenoı Aires arasındaki 
postasını bilirdim. Bu seferki seyaha -
timde gördüm ki, Amerikada posta 
tayyarecilifi dünyanın en mükemmel 

tayyareciiiti halindedir. Amerikalılar 
bu sahada A vrupalılan 1 O sene geç -
mitlerdir. Bugün biz Avrupalılar, tay

yare postaları bahsinde, Amerikalıların 
bundan on sene evvelki vaziyetlerinde· 
yiı ... 

blr elimle ddlldi bu ..• Sadece, du
daklarında lıu cUmleye Halll Osma
nof öyle bir mana vermişti kl ister 
istemez onun Ustnnde duruyordum; 
elini uzattı: 

- Belki, dedl; bu akşam bir ava 
çıkacağım .• 

Sonra birdenbire seriye döndü; ,.e 
ka.pıyı kapamadı. 

Eskişehir, (Hususi Muhabirimiuien) 1 
- Evvelce Buru vU!yetlne bağlı Kil -
tabya sancağının bir kazası iken sancak 
ve bili!Jıara vilA.yet haline gelen Eski -
gehlrin nüfusu son on sene içinde bir 
misli artmış, bugUr. elli bini bu!!\n ka -
labalığiyle Anac1olu yaylasının en §İrin 

ve modern vehirlerlnden biri halini al -
m.I§tır. Bu ilerleyişin tabil bir neticesi 
olarak Eskigohirde esnaflık hayatı ve 
kilçük sanatlarda normal bir inkişaf seyri 
takip etmiştir. 

Evvelce ismen mevcut olup fazla bir 
faaliyetler i görillmiyen "esnaf cemi -
yeUeri,, bundan iki yıl önce Ticaret O
dasının teaebbUs ve delAletiyle "Eski§e
hlr Esnaf Cemiyetleri Birliği,, adiyle 
bir çatı ve tek ülkü etrafında toplu bir 
çalışmayı kabul etmişlerdir. 

Esnaf Birliğinin bqlıca gayesi, esnaf 
araaındald teaanlldU temin, sanatlann 
terakklyatrnı takip, yoksul, düşkfin ve 
buta esnafa yardımdan ibaret bulun -
maktadır. Birlik bilhaıısa yoksul, hasta 
ve dilgkUn esnafa yardmı işinde mahsUs 
bir faaliyet göstermekte ve geçenlerde 
tertlp ettiği bir milMmere hasılatiyle 

de muhtelif esnaf teeekkilllerlne men -
sup yoksul çocukları giydirmiş bulun -
maktadır. 

Esnaf arasındaki tesanildU temin va -
zifesini de her ay Halkevfnde bir "Es -
nal gecesi., tertibi suretiyle yapmaya 
çalışmaktadır. 

Ticaret odası yeni yıl bUtçesinde es
naf blrllğine yardım taıuıiaatr koymuş -
tur. Belediyemizin de yeni yıl bUtçe -
Binden bu teıekkWe yardım edeceği 

umulmaktadır. Birliğin bilhassa millt bay
ramlarda gösterdiği tezahUrat memle -

ket bilyUkl~rl ta.nı.fın4an takdirle k~ı
Ianmrıtır. 

Son günlerde; birliğe mensup esnaf
tan "kunduracı, dikici ve yemenici., ea -
nafı bir kooperatif kurmak kararını ver
mlfler, birlik binasında mUteaddit top -

lantılar yapmışlardır. Yakmda böyle bir 
kooper tlfin kurulacağı beklenilmekte • 
dir. 

Birlik idare heyeti; mevcut on beg ce
miyetin reislerinden teııekktil etmekte 
ve reisliğini kunduracı esnafmm genç ve 
mtinevver reisi Cemil lğdirli ve umumi 
katipliğini de Ticaret Odası bqkAtibi 
fahriyen yapmaktadır. 

Vali ve Halk Partisı Başkanı Bay Kad
ri Uçok, Belediye reisi Bay Klmil Kap
lanlı ve Ticaret Odası reisi Bay Asan 
TUrkUn Birlik işlerine ka?"II ıöııterdikle
rl allka, esnaflar arasında sevinçle kar • 
nı !anmaktadır. 

UYABOOLU 

lzmlrde bir tenez
züh olomoblll dere

ye yuvarlandı 
lzmir, (HususJ) - Sofuk,kuyu kara

kolu civarında mUcssü bir otomobil ka • 
zas ıolnıug bir teneullft otomobDi dereye 
yuvarlarunrgtır. MenemenU tomr NuriııJıı. 
idare etmekte olduğu bu otomobilde Bn. 
HayrUnnlsa ve Keriman isminde iti Jcız
l:ı Cafer ve Hüseyin de bulunuyordu. 
:Maksatlan Menemen yolunda ellrane 
bir gece gezintisi yapmaktı. 

55 Numaralı tenezzüh otomobilini ida
ren eden Nuri, bu gezinti emıssmda bir 
mllttar alkol knUsnm11tJ, bu ltlba.rla bap 

dönüyor, gözleri karanyordu. 

Gezintinin civcivli bir samanmaa ma: 
kine Soğukkuyu kôprUstı.nU geçmek Use
re iken §Oföriln ibtfmamma rağmen ma
kine klSprUden dereye yuvarlanmtltır. 

GllrWtU ve çığlıklar epeyce devam e
dince civardaki polia memurlan hjdlse 
mahalline yetişerek yara.lılan dereden 
çıkarmt§lardır. 

Otomobilde bulunanlarm hepsi de ya
ralıdır. Yaralan ağır değildir. En afır 
vaziyette olan Bayan Kerfmandır ve 
Memleket hastahanesine yatmlm11ttr. 

Onun içindir ki eski dakikalardan 
bahsedemezdim: hattA kendisi bah
sedeeek olsa bile belki dt1 hiç bir 
şey söylemeyecek ve ancak yeni va
ziyet arasında Halil Osmanofu ko-

HalU Osmanofun sillh odasında 
ne yaptığını bilmiyorum. Fakat his
simle hareketlerlnl bulup çıkardı

ğım zaman IlalU Osmanof geriye dö
nUyor. Adımları o kadar yavaş ki 
kendisi bile ve ilk defa olarak ha
reketlerindeki manayı düşün~fyor. 

Ne yapacak Ham Osmanof? •• Ayni 
hareketlerle pencerenin kenanna 
geliyor; ne tuhaf ... Hllf. kafasının l
cerlslnde Yuvanna Mlhallovic; var ••• 
Ham Osmanofa öyle ıeıtyor ki Kar
nabadrn sUkQnunu Yuvanna Mlhallo
viçten başka hiç kimse boımamıttır. 
Karnabat baskını ve blltttn Osmanof
Jarın başına gelenler Yuvanna Mlha
tlovtçten ... Dalma oldulu gtbl :Yu
Tanna Mlhallonçl gözetlediği yerde 
duruyor; kadın, işte dalma şuracık
ta, gözUken afac altında otururdu. 
Haııt Osmanof en yakın bir cisim ka
dar Yuvanna Mlhallovlçl orada h&IA 
görUyor. Hareketler! hiç değişme

miş: ve Halll Osmanofun kendisini 
gözetlediğini bildiği halde kımılda
mıyor blle .•. Faknt, Ham Osmanof 
buna to.hammlll cdemlyecek .. Sll&bı
na doğru yUrUdU; Karnabat baskı

nıncl a kullandrğı sll!h hemen yanı
başında ..• Ellnl uzatıyor; pencere a-

Görüp düşündükçe: 

rnmaya calrşacaktım, şu kadar var 
ki Halll Osmanor Groşenkanm Pet
ro amcaslle mutlak surette konuş

mak lsteyordu; şimdiye kadar hiç 
bir kere Halll Osmanorun aklına 
gelmeyen Grlgorot bugUn bir böcek 
gibi orada yUrUme#e başlamıştı. 

Programsız halk hizmeti olmaz 
Y!ıZAN: S. Gezgin 

Bir böcek gibi ayaklarlyle Halil 
Osmanorun kafasındaki bütün 
ellphe damarlarını uyandırarak yU

rtlyordu; ,.e bunu o kadar canlı bir 
tekilde blasedtyordu ki, mümkün ol
sa oradan cıknrıp atabllmek itin bel
ki de Yuvanna Mihallovlçln bile tok-

çrk ... Ham Osmanof bir hayal ml gö- btaabalda, blr yerden bir yere glt-
rQyor'! ... mek, cöa ceçtlkçe sorlaoryor. Zamanla 

Belki ..• Fakat hiç bir vakit bir ha- dtbelmeal beklenen şeyler, büsbütün 
yall bu kadar vazlh blr hakikat şek- kanfıyor. tasan tafıyan vasıtalar, çok 
llnde gördUIU yoktu kl ... SllAhını çe- kere bir lJkcnce m&kbıosl ballndedlr. 
vlrlyor: tıpkı dört sene evvel oldu- Geııl her lst.Myonda, her durakta, gtl
fu glbl kadının tam kalbini nişan a- nb ı.mea her M&tlDdo geç bJmalıtan 
hyor, bir, iki, Uç .... Ve birdenbire bir korkan ••lalJ9llklar ıaıilrilz. Fakat ban
dumanın Yu'"anna MlhaJlovlçfn otur- lana ~ biri, "EyUp. yolculan kad&r 
duğu yerden yavaş yavaş kımıldaya- aemacü baJe dllpnezler. 

rak yükseldiğini görüyor; ne tuhaf... "Kere1t<'Cller • Eytlp,, öyle Ud u~r, 
BtıtUn Osmanonar Yuvanna. Mlhatıo-

rar Osmanoflara gelmesine razı ola- ki banlann arumda kalan yurttaoıar, vlçln kalbinden çıkan duman lı,:lnde •. 
caktı. Nasıl Halll Osmanot bunu ya- her gün dttn,-anm azabım çeker durur· 

ve ayni dakika, Grtrorot, kollarını 
pablllr ı:.ılydl? · Yapnr, yapamaz: fa- sallayarak, bu kesJf duman tcfnden lar. 
kat bu dakika düşünüyordu; yahut yUrUyor; Yuvanna ve Grigorof biri- Gftya. bir otobüs ılrketl vaıdır. Veyi
Grlgorofun al('yblndll kullanmak ı- birlerini görüyorlar mı?. Halll Os- ne gQya bu ~lrkct, hallan hlzmetlnl o
çln ondan istlfac.le edecekti. manot en çok bunn. dikkat ediyor: mmJanna almıştır. Ağır ballç vaporlan-

Şu halt.le niçin Halil Oımanof, Gri- ve slllhını ikisinin yanyana geldik- •m battaliığıodan kaçarak bu arabalara. 
gorofun Osmanoflara ilk ayak bas- lerl saniye kullanmak ısteyori ne u- lropnlann, analanndan emdikleri siit, bu-
tıtı seneler bunu hatırına getirme- zun bir saniye... runJarmdan gelir. 
mlştl 1 Halil Osmanof birdenbire pence., Tutahm. ki acele hlr ı~ itin \'apuru 

Kafasındaki hareketlerin buraya reyi kapayor; dıoarda Karnabat yo- bırakarak KOl'eatecllere ko§tuııu. Eğer 
bir duvar gibi çarparak gerllediğlnl Iu nstOnde kendisini bekleyen bir av araba dolu ise, sW almazlar. Bot ise, 
blsaettlğl dakika Halll Osmanof ne var. dolmadan kalkmazlar. Orada yapnmuı 
kadar yanlış hareket ettiğini ancak - s o N - ve boa haline ıetmlt llrenç bir batak· 

anlamışU; yanlış ve bir daha gerl -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dön Ut ml;yece k kadar kaylı edilen bir 1•1•11 11m11-•mm••mnmııım::m11mmıs:wıı:=111uaıomrmmmaı=na::111ı:rm:m:::=====:ı 

ı:oz... . Hergün bir fıkra: 1 
Akşam Ustu Zebra Osma.norun be· - H 

nı caı•rdığTnı söyledikleri zaman Buraya tersane emini karışır P.ı 
Halil Osmanofu hiç bir vakit yalnız 
bırakmak istemediğimi söylem eğe .Mefhur Bekri lıluataf& içki yuaim& rağmen bir meyhaneye girmit,;I 
mecburum. Deni kapıya kadar getir- gwice içerken aneızm meyhaneyi baaan kolcuların arasında kalınca ei-! 
dl: eesinl kaptığı gibi havuzun içine atılmış. u 

C"ürmUmef}ıut halinde yakalıyan kolcular: !! - Zehra Oımanofun her lstedlfinl 
yapablllralıılz, dedi: Zehra Osmanof
tan batka gllvendlllmlı hiç kimse 
yok. 

Zehra Osmanoftao başka! .. Şimdi
ye kadar Halll Oımanortan lşlttljim 

- Orada ne yapl)'Ol'BUll. haydi Çik.. ı·İ 
Deyince Bekri: • 
- G&dlnllzU açm demiı, burası kara değildir; ancak Tersane emi-

ni kanp.billr. • . i . --····--==--· 1 1 
1 

4f'ffi#f.Ai • 

Jığm içinde cn·eıa boı bir arabamD ıel· 
meahıl, soıın. da bu bot arabuDI clol· 
masmı bcklenbılL 

Ama. yüıe vulfcnb halinize türet
mektir. Ya llk kalkıl noJdumcla olma
yıp da, Fener, QbalJ. Uokapam gibi ara 
durakb.rc1a lscD1s, bapnrıa ıeı.ıerta 

hlklyesl bir fellket clldl tatar. 
Soujtuı ''e djerlere lt117m mlak rls· 

garların sapnaldan altmda beklenbdz. 
Karpdsa ıiJmuı kal'llılı otobQa 9lldbı 
edor. Bınulıt kaldırımlarda çalkan• çal· 
kana, göbek ata ata yaklafır. J[apmma 
k(\san.mız. Şoför dunnaclan ebl blcb
rrr. Bu: 

- Yer yok! Yaldqın•t 

Demektir. Çarcalz, dan.r kı11llU ~ 
kllir, bcldl'nlnJz. OD bet, yirmi daldb 
sonra bir ba.'ka araba belirir. Bu da ft• 

vclld glbl doludur. Tekerlekleri altmdaa 
~amur lıSkl)'cleri flJlmta fllklrta g~. 
Ve bu böylece ta meıs'ut bir tesadüf ... 
aU ('alıncıya kadar sllrtlp gider, 

Bu yol tistunde otarular, ltleıl .. 
semtte olaolar, herhalde Jdmse7le -. 
lo~mezler, sanınm. Çtlııkll n.e kac1&r ~ 
bol14alar ytae muancn bir deJdlrad .. 
muayyen bir yerde bulnrıam•zl••. 

Belediye, nlgbı bu otobl~ batı· 
00, bıraknıqtıd Balk hbmetbule çalı· 
fUllann bir programa balJanmaıan tart 
delil midir? Keyfbı çbdljl çemberler1 

dalma ba3kasmm halıkmı çlinl1a ı.nu
dan geçer. Bu arabalar, neila ••• 
Oll daklkada bir kalcbnlmulaı'T Yalml 
neden Dk kaDDI noldalaacla, ara....._ 

1anJa beklly~ere lııot "lft ........... 
yor':. • 

1 

Elbette banlan koatırol eclea 1ılr al • 
nm vardır. Bu keyfi asall kaldmnak i
tin acaba ne bckllyorlad.., 



Amerika Reisieum- -Fransada 

Balkan Ekonomik 
Konseyi kapan~ 

. , . r FrankoculB~d 
sabtlll't buru işsizler için 

Kongreden yedi milyardan 
fazla kredi istiyor ı 

Vaşin~ton, 15 (A.A.) - B. RuzvelUn 
kongreye göndermi~ olduğu mUhim bir 
mes:ıjı kendisinin yedi milyondan fazla 
kredi talep edeceğini tasrih etmektedir. 
Mcs:ıj: 

1 - Işsizlere yardım i~in takriben 
4.962 yeni kredi talebi. 

2 - "Yalnız kredi mcnbalanna tedi
yatta bulunmak için değil, ayni zaman
da mUstehliklerin i§tira k~wetıerint art
tırmak ve milli varidatın daha ' munsi -
fnnc bir sure tte tcvziinl temin eylemek 
için 2150 milyon miktarında bir kre4i ta
lebini mutaza.mmmdir. 

Mesajının biraz ilerisinde reisicum -
hur, "hususi meselelerde çalışanların 

miktnrını artırmak için,, milletin bUtUn 

enerjilerine hitap ve müracaat etmek
tedir. 

B. Ruzvelt diyor ki: 
Ben, bütUn vatandaılarm v'ridatla -

nnm artm!l!t sayesinde işlerin tekrar 
revaç bulacağına eminim. 
Mesajın son fıkraları, reisicumhurun 

yeni kanunun merlyet mevkiinc koruna
sı tarihinden 1937 baharına kadar takip 
edilmi!S olan usullere mUmaısil usullerle 
buhranm istidadına karşı· mUcadelede 
bulumnak hususundaki a%11lini göster - · 
mcktedir. 

Siyasi bakandan mesaj, reisicumhunın 
tc!Srinlsanide yapılacak intihabat için de
mokrat fırka.Mnm biltiln unsurlarmt bir 
araya getirmek azmlnie olduğuna delA
let eylemektedir. 

sefirimiz Bükreş 
·Türk-Romen 

fahri reisi 
ticaret odasının 

oldu 
Bükreş, 15 (A.A.) - Anadolu A

jansının husu.si muhabiri bildiriyor: 
.Memleketimiz jle Romanya. arasın

da gittikçe inkişaf bulan ve ehemmi
yet kesbedcn tic:ı.ri münasebetlerde 
jhracat maddelerimizi Romen piyası 
larma. daha kolaylıkla. yerleştirmek 

ve bu iki memleket tüccarİannı bir
birlerine tanıtmak maksadile kurulan 
Romen - Türk ticaret odasının fa.hrt 
reisliğine Blikre~ elçimiz Suphl Tan
rıöver, reisliğine eski maliye nazın 

ve Romanya umum endüstriciler bir
liği reisi . B. Viktor Slavesku, ikinci 
reisliğine de ticaret ataşemiz Nejad 
Aytamam seçilmişlerdir. 

Oda nizamnamesi mucibince genel 
sekreterlik İktisat Vekaleti tarafın
dan tayini beklerunektedi'r. İdare mec
lisinde Romanyanm ekonomi ve en
düstri hayatında milhlm mevkileri o
lan dört eski nazır, iki banka umum 
müdiirü, üç ihracatçı ve beş de itha
latçı maruf tüccar bulunmaktadır. 

lki memleketin ekonomik mUnase
betlcrinde mühim rol oynıyacak olan 
Odanın kü~at resmi Romanya milli e
konomi nazırının riyasetinde 12 Ma
yısta ynpılacaktrr. 

-o-

Balkan matbu-
at delegeleri 
Topraklarımızdan 
ayrılırken samimi 
telgrafJar çek tiler 
Ankara, 15 (A.A.) - Balkan Birli

ği Matbuat Kongresine iştirak eden 
Yugoslav heyeti Türkiyeden ayrılır
ken Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Bay ŞUk'rü Kayaya aşağıda
ki telgrafı çekmişlerdir: 

Ekselans Şükrü Kaya 
- Dahiliye Vekili -

.Ankara 
· Güzel Türkiye topraklarından ayn

irrken Yugos)av Matbuat heyeti gör
düğü samimi misafirperverlikten do
layı Ekselansınıza. hararetle teşekkilr 
eder ve memleketinizin refah ve bU· 
yüklüğUnü candan diler. 

Yugoslav Matbuat Merkez Büro
su Reisi Kosta. Lukoviç 

Diğer taraftan Basın Genel Dil"ek
türü Naci Kıcırnan da a§ağıdaki tel
grafı aırtııstır: 

Uzunköprü: 
Yugoslav gazetecileri sevimli mem

leketinizi terkederken unutulmaz ba
trrasını sakhyacaklan hararetli ve 
kardeşçe kabulden dolayı derin teşek
kü'rlerint arı.ederler. 

Kosta Lukoviç 
Beyoğlu: 

Partinin hima
. yesi ile 

Yurtta tiyatro faali· 
yeli başgösterdl 
Ankara, 15 (Telef onla) - Uzun 

milddettenberi Cumhuriyet Halk PB.1'1-
uahllii yerlride ve kıymetli bir teeeb
bti!U ile yurt içinde bir tiyatro faali
yeti baş göstermiş bulunmaktadır. 

Bu arada An.karada. Raşit Rizanm 
başkanhğinda. kıymetli sanatklrlardan 
bir heyet teşkil edilmiş ve verdiği 

temsillerle halkın büyük alaka ve te
veccühünü kazanmıştır. 

Mart ortalarında. Konya, Mersin ve 
Adanada muvaf!akiyetli temsiller ve
ren bu heyet halen komşu ve dost 
Irakm merkezi olan Bağdatta temsil
ler vermektedir. 

Heyet dön~te Mardin, Diyarbakır, 
Elbığ, Malatyada te~siller verecek
tir. İstanbul Şehir tiyatrosu de garp 
vilayetlerimizde temsiller verdikten 
sonra. Anka.raya gelecek ve halkevin
de on beş temsil verecektir. 
· Esasen Partinin çok kıymetli 
ve önemli bir kliltür mUe~i 
olan halkevlerinin temsll şubeleri yıl
lardanberi gösterdiği faliyet neticesi 
olarak yurdun her ta.rafında sahne 
hayatmı uyandırmakta. ve halka ti
yatro zevklni vermis bulunmaktadır. 

Bu suretle bu gibi teşkilatlı ve sah
ne san.atım ~tek edinmiş grupların 
da zaman zaman yurt içindeki bu !e

yabatleri ayni maksadı da.ha şümul. 
lendirmekte ve halkevleri faaliyetle
rinin kültürel olmasına vesile teşkil 
etmektedir. 

o 

Veni Sovyet el~lsl . . 
Mcskova. 15 (A.A.) - Sovyetlar 

birliğ4nin yeni Türkiye elçisi B. Tc
rentiyef 13 Nisanda Avrupa yoliyle 
Moskovadan Türkiyeye hareket et
miııtır. Büyük elçi garda Tilrkiye 
maslahatgüza.n ve hariciye komiser
liği erki.nı tarafından selamlanmıştır. 

Yunan heyeti, 1atanbulda.Jd ikameti 
sırasında sizden ve mesai arkadaşları
nızdan gördüğü kard~ kabulden do
layı S&mimi teşekkUrlerinin kabulünü 
rica eder. 

Seferi ad is 
Filibe: 
Romen heyeti, unutulmaz bir hatı

ruım gördüğü ylllmek ve tatlı misa.
ffrperverllk ve ka.rdeelikten dolayı ha· 
raretle sir.e teşekkür eder. 

Dragu Nam 

Sosyalist partisi 
ikiye ayrılıyor 

B. nasan 54kıa 7UJpanış nıttTmnıl 
"' söylerken 

Parla, 15 (A.A.) - Sosyalist par
tisinin daimi idari komisyonu Sen 
sosyalist federasyonunu llga etmiş
tir. Bu tedbir sosyalist partisinin iki
ye ayrılmasını intaç edecek kadar 1 

vahim neticeler verebUli. :Şu karara 
sebep. evvelki gUn Sen deferasyonu
nun umumt kltlbl Marso Plver aley
hinde verilen hükümdUr. Bu hükUm 
ııe Piverln partide mesuliyeti mucip 
olacak vazlteler almak hakkı kal- , 
dırılmıştır. Bu tedbire rağmen Pi
ver dUn Sen federasyonu meclls!ni 
fçtlmaa davet etmiş, mecll~ de bir 
karar surctal kabul ederek mücade
leye başlanmasına karar vermiş ve 
bunun üzerine Sen federasyonu Ilga 
edilmiştir. 

Balkarr Antantı ekonomik konseyi 
dün mesaisini bitirmiş, mfibim ka
rarlar vermiştir. Kapanış celsesinde 
TUrk heyeti murahhasa reisi B. Ha
san Saka bir nutuk söylemiş, çok al-

Bu ihUIU sosyalist partisi genel 
•sekreteri B. Pol For tıe B. Piver a
raınndakl husumet yüzünden aylar
danberi gizil bir şekllde devam et
mek idi. Birkaç gUndenberl lhtilAf 
had bir şekil almıştır. Sosyalist par
tisi bUrosu. lhtllA!t hallı:ıtmek için 
Blum, Oryol ve Serol taraflarındall 
11arfedllen emekleri boşa çıkarmak 

maksadlyle grevler esnasında ta
kındıkları tavır ve hareketten dolayı 
Plver ve onun taraftarlarını muaba
ze etmekteydi. Di~er taraftan Pl
ver, soııyaltst gençliklerini partinin 
umumi dfrektı!lerine tA.bl oımıyan 

muhtar bir teşldllt haline getlrmeğe 
çalıştı. Bundan başka Piverin sos
yalfst partisi mmf konseyi tarafın
dan açığa çıkarılmış olan elemanlar
la münasebette bulunmağa devam 
ettiği söylenmektedir. Bu mesele
nin sosyalist kongresinin gelecek 
toplantuırnda mevzuubahis edilmesi 
beklenllmektedlr. 

o 

Hatayda çevri-
len dolaplar 

tskendenın 15 (Hu.su.st) - Dalavere
lere devam edilmektedir. İskenderun 
Suveydiye arasında. na.fia. i§leri vilcu
da getirilerek münakasa.lar itan edil
mekte ve fakat gerek bu işleri Uz.eri
ne alacak müteahhit ve gerekse çalı
şacak işçi ve ustaların partiye kay
dedilme5i şart koşulmuştur. Her işte 
olduğu gibi bunda da Hasan Cebbare 
en milhim rol oynamaktadır. 

Antakya, 15 (Hususi) - Uhdesinde 
maliye, tapu, emlak, posta. mUdUrü u
mumilikleri ve ziraat bankası mü
dürlUğU gibi birçok vazifeler bulunan 
f aka.t bütün bu vazifeleri sırf kendi 
menfaati için kullanan mahut Hasan 
Cebbare hiç bir fırsatı kaçırmamak • 
tadır. 

NUfus memurlarını celbcderek Ha.
tay haricindeki bir takmı adamları 

nilfusa kaydettirmek için emirler ver
miştir. 

Elektrik şirketi 
(tlsttaraft 1 incide) 

ederek müzakere edilen meseleleri ip
tidaen zaptaltma almağı ve imzala
mağı tesbit ve kabul etmişlerdi. 

Günlerdenberi devam eden müzake
relerin zabıtları bu suretle tanzim ve 
imza edildiği halde son günlerde şir-· 
ket murahhasları zabıtların imzasm'
dan sebepsiz olarak istinkaf etmieler 
ve müzakerelerin devamını imkansız 
kılmışlardrr. Şirketin iki senedcnbcri 
münakaşa edilmekte otan vaziyetinin 
ve fütilMlann müzakere suretlle halli 
cihetine gidildiği §U sırada murahhas
la.rm bu tarzı hareketleri milzak~re 

prensipleri ve salahiyetleri ve ciddi
yetle kabili telif görülmemiş olduğu 

gibi müzakere suretile dahi şirketin 

samimi hareket etmiyeccğine yçni bir 
delil adc.dilmektedir. 

Bu hal muvacehesinde meseleıiin e
hemmiyetine göre Vekiletin icap eden 
daha esulİ tedbirleri alacağı 'uµı.ne
dilmektedir. 

kı~lanmıştır: 

Konsey, şu tebliğin neşrini karar
laştırmıştır: 

"Balkan Antantı ekonomik ko.nse
yl 7 ·Nisandan 15 Nisana kadar su
ren 6 ncı içtima devresi mesalslnl 
dün bitirmiştir. 

h.~nsey, geçen içtima devresinden 
bert dört devlet arasındaki tlcart 
mübadele hacminin hissedilir dere
cede artmış olduğunu memnuniyet
le mUşahede ~ylemlştir. 

Konsey. Da.ikan Antantı memle
ketlerinin ekonomi müessesatınm 

teşriki mesaisini sıklaştırmak üzere 
ihracat ve bu gibi diğer müessese
ler delgelerlnln bir an evvel Atına.
da toplanmalarına karar vermiştir. 

Konsey, Balkan Antantı memle
ketlerinin tertip ettikleri enterenas
yonal fuarlara bu memleketlerfq 
bundan böyle mecburt olan ı,urak
lerlnin dalma dıjha ziyade gentşl&
dlğlnl de müşahede eyleOlfştlr. 

Konsey BUkrcşte biri Yunan • Ro
men ve diğer TUrk - Romen ticaret 
odalarının tesisini memnuniyetle 
kaydetmlşttr. Konsey, Balkan An
tantı memleketlerlnln Balkan hari
ci memleketlerle yapacakları ticaret 
munh'?delerinc Balkan klozunun ko
yulmasını istibdat eden siyasetleri
ne devam lUzumunu ehemmiyetle 
kaydeylemiştlr. 

Konsey, bu karara mütealllk tat
bikata da başlanmış olduğunu mem
nuniyetle müşahede eyler. 

Konsey, Balkan Antantı memle
ketlerinden iki veya bir çokları için 
müşterek olan bazı istihsal madde-

. terinin Balkan harici piyasalarda sa
bş hususundaki, danışıklı hareke
ti meselesinde Şark tUtUnlerlnln sa
tışına dair daha geçen şubatta htan
bulda bir toplantı yapılmış olduğu
nu mUşahede eyler. 

~onsey, keza, Antant merkez ban
kaları ğ~nP.l direktörlerinin son top
lantısına ait zabıtları da kaydeyle
ınlştlr. 

Ekonomik konsey, demir yolları 

münakalA.tmda. elde edilen terakki
leri de muttali olmuş ve dört mem
leket demir yolları idareleri arasın
da yolcu, bagaj ve eşya nakliyatı 1-
çln mUşterek tartreler yapılması ve 
\>f ribirinln· ayni nakliyat nizamna
mesinin tanzimi için. mayıs ayı so
nunda BUkreşte bir d·emir yo11arı 
eksperler komitesinin toplanmasma 
karar vermiştir. 

Konsey, mesaisinin deYamlrlıitmı 
ve de~ir yolları meselelerinin tetki
kinin teşrii için dalmt bir Ilalkan 
Antantı demir yolları komitesi teş
kl11nl kar~rJaştırmıştır. 

Konsey, ıBon toplantısmdan beri 
daim! deniz komitesinin faallyetlnt 
tasvip ettikten sonra, mevcut Bal
kan deniz yollarının direkt vesaik 
vasıtaslyle teşriki mesaileri husu
sunda mczkür komitenin nrdlğl di
ğer kararı keza Yugoslav heyetinin 
yakında tesisini bildirdiği yf?nt bir 
Balkan hattr l~in basıl olan anlaşma-
yı memnuniyetle kaydeylemlştlr. 1 

Konsey. hava soyrlsef P.tlerl tall 

Akdeniz 
indiler 

Londra, ııs (A.A.) - Sar 
-..m.eıı raya gelen ve benUz r~ ,.ı 

etmfyen haberlere göre ge~ 
danın kumandası altındaki / 
vetleri bugün öğleden '°~-ı ~ 
sabllinde bulunan VinarozU 116~;14t 
sahil boyunca Barselona ll9 (J 

arasında tek· muvasala yoJUJIU 

mlşlerdir. ~ 
Saragos, l.5 (A.A.) - il• 

muhabirinden: , ı,ı 

Katnlonya cephesinde :F~ ,;bu 
. at, Akdeniz sahiline ancak jl bı 
re mesafede bulunm.a.kta~ısr· 
Düşman ncat etmektedir. . 

Bu da'p0eşted 1 

Naziler•n 
faaliyeti 

ıı• 
Budapcşte, 15 (A.A.) -

jansı muhabirinden: 
.Nazi meh:ıfili, iktısadi ~ 

mütemadiyen artmakta ots.~~ 
suzluğu istismar etmekte \'e ' 

itimat hissinin yeniden teees5tl ~ 
ısrar edecek o!an hayat ınall5 fit 
alar ortaya atmaktadırlar· tıi 

• rı' Salahiyettar mehafil, rrıe ~ 1 e 
nayii a.melesindcn bir çoğııtıS. · 
rilmiş olmasına rağmen \'8~)! 
dişe tevlit edecek mahiyette 0 

nı beyan etmektedir. 

T atareskO "~ 
,~ 

Romanyada ye~~; 
bir parti kurııf 

vrerPe \' 
Belgrad, 15 (A.A.) - . .-·ııt ~ 

tesine BUJcreş'ten bildiriJdıg~I ita 
Tataresko yeni bir parti teş1't "1 
tedir. ~ .. ııı .... 

Eski liberal parti a.zalar~/~li 
bir kısmının yeni partiye gl rr..

1 

anla.sılmaktadır, _.-/ 't~ 

Maktu fi3t c 

usulü ·l 

(Üst yanı 1 i~ 
için en büfilk tenziHlttan s0

" 

malı almaktan v:ızgcçr.ı·. f . ~ 

Ancak c:setle itiraf ctııtC c61P 
dır kf İM·lçreli saatçinln_.d ,.,,.-be 
l'mumi Harpten sonra d1111'ıa~ 
nıen her tararmcla tkarct ',~.la· 
zulmuştur. Hükürnct ~(cctl;,.ı~jlb 
raca.ğı bJr kanun He atı~ ( ııJJ""J*tı 
tından pazarlık usuJünü 1'' .,,11,tvı 
muvaffak olursa. bütün nıe fi~ 
minnet "c ~ükrnnını kııı• _J"ıll 

caktJT. A~ 

. Mevludo şet1~, 
Geçenlerde vefat edon se':gillıı>' ~ 

miz merhume Zeynebin ruh~ j ~ 
dilmek Uzcre 17 nisan 938 ıııi1 ,er.~ 
l<mltoprakta ZUhtUpa.şa ca ocJıJ 
öğle namaımt mllteakip ınevl ~ •ı 
okunaca~'llldan kıymetli doııtl• J t"'_j 
zu buyuran zevatm buzurJarıı'1 ı"'.l~~ 
çin enzan ittilAlarma arıa V· 'f· j~ 
tavelt ederiz. < fil1_,; t 

. Doktor Ruao ~::' .... ~~ l>e 
Şehime SomyUrck ~i ~ 

- r •' 
komitesinin mesaisiyle dal~6~ 
komiteslnln faaliyetine " 8 'P":~ 
kan Antantı memlekettnl~-1 ~ 
telgrat eahalarrndakl te~r 6ıt~ 
leri neticelerine mempunif 
tali olmuştur. uc~'-

Konsey bilhassa, postt\ ı:ı tP' kaı 
nin ve telgraflarda da 80 ııı6~ Yj 
ket Ucretinln tenztıl sare9 d'~ ~ 
badele l~Ierlnin hissedilir .,,ı'!% 
artmış olduğunu k&yde11:ı1' ~ 

Balkan Antantr. ekon° ıJ' 
yinln . gelecek toplantısı 
yapılacaktır. " 



'

,k- ~o~.,, liabetıerı· t '51 niŞanliSI o!anı ( Kısa haberle~ . ) 
.. Gu~~ . J 1 h k ~nı~ ~Or-.~·BıtANSI adam ma e• ~Şehrimize gelen Yugoslav hükume-

~
ın~leler ~~ lŞleri ve diğer ti ticaret murahhnsln.n ile hilkUınelimiz 
. 'l'iirk • Ro-;r1nde göril§tilmek meye Veri 1 d i arasmda, Tjlrk - Yugoslav ticaret an -

llf n f§tirakt~n • Yugoslav dele- ıa.~ma.mna ek bir nnlaşma imzalanmıştır. 
tlt ~ns kuru1 e lstanbulda bir N 1şaDhlar1 o en gen c 1 • 280 bin liraya ihale olunan sebze h:ı-

J IBı;~lr tıraııhasıarnı~ı lel-akkilr etmirr 50 yası 0 da... linin inş:ın.tr için faaliyete gcçumıfjtir. 
~ • UgUnJ.erde gelecek- ~ ~ Şehrin temizlik işleri için !.ıeled~yo 

l llJl'I ~ lt''ran.sada, kadınlara evlenme vaade· birtakım tedbirler almt1' bulunmaktadır. 
l Atanı.... IU RO~'nty derek paralarını viyen bir adam yaka-lrt U '7'" lllebusu h~Lı ELER J 

1 
i t' J f ;Bu yıl Jııtnnbul sokakları srk sık ve bol 

ltıyelerin uay Refik lnoe, as- lanmış, mahkemeye verim§ ır. ozc ııu ilo yıkanacaktır. Ayrrciı eski çöp ara-
S~~rta tedrisattan sayı- Dilran ismindeki bu :ıdamm bugün tam baları yeni tip sessiz ve muhkem nrab~· 

eıı -~leur-?'nın tefsirini Meclis- 51 ni1anlıs1 bulunuyor ve hepei ondan tarla dcği§Urilecekllr. 
ertl toru.ti1 ...... a_krlr Marif encUmen- davacı... lf. Türkiye baırnehllvanı Tekirdağlı 

.ıl lııt ı-ıosl{ ~ktir. Dolandırıcının kullandığı hile eu: Hüseyin, 2 sene evvel sakatlanarak gü-

!ı'- ~ 0Sko11a ~u~! SEFtF1M1Z Sözde banka ve borsa leleri ile uğra- reşten tekilrni5 bulunan eski başpehli • 
f_.ı :JI,. b~Yd1tı /ı.ık Elçhnlz Bay ze- şap bir yazıhane açıyor. Yazıhanenin van Kara Alinin kendisine meydan oku
ıe -;r bır(aç tün ~karaya gelmletir. Se- maksadı, suretn, hayatlarının sonbahn- masına cevap vererek, 23 nisnnda kar-

~ıı tJ lkt ~iz .ı\lis Urada kalaC'f'.ktır. rıruı giren zenğin dullara. paralarını şıl:ı.5mayı kabul ctmi§Ur. 
llthsıı: !sat Vek!Je~LLERt ŞUBESt bankaya yatırmak, irad ve akıırlarını :ı~ Yeni hn.zırlıımı.n blr kanun projesin-

~·"" iıbll<!rt \>e tıne bağlı olan deniz idare edecek birisini bulmaktır. de, bilhassa hnrp zamanında itfa.iyonin 
ltıka ta balıkçılık §Ubesinin Milrac.aat eden kadınları evveli ya- ha\'a hilcuml:mnn karşr nlnC''\ğı tedbir • 

~~ ~ltd ~u.ı\t~.~ararıaşmı~ır. zıhanenin kAtibi olan Ogüst karşılıyor. ler, itfaiye takımlarına yardım etmek u-
ıı bıı a'll:ıra~a b~~n'U4..: R ERtŞ Yazıhanenin sahibi sıfatiyle onlarla ko- zere milis tcşkllntı "e snire hakkında hU· 
ar· bıııac /'ttnı .a~ uaınmer Erişin nuşuyor. Paralarım bankaya yatırmak kfimlcr vardrr. 

a ıha"- Sekızınde A-k d b meselesi konuşulurken, mallarını ida.re Bu mühim kanun lfıyı"lıası lstanbul vi-
"t'I' • 1uı ara a u- . il' Verıliyor. edecek ve aynı r.amanda, kadın1n evle • lô.yetinin do mutalcası alındıktan sonra d lfll ~, necek birisini bulmağl teklif ediyor. kat'i §ekllne girecektir. a e rn . n de Böyle ~klifi kim kabul ~tmez? ~~dı~ :,. .M:ıllyo vekaletinin hnzırladığr yeni 1 • razı oluyor. lşte komedinın bu ıkıncı bir kanun liıyihasına göre, gayri mUba "' n })lt ur k d. . perdesinde asıl kahraman ortaya çıkı- diller heyeti kaldrnlacak, bu heyetin 

• de bıııltıe '•ıa 1 J 1 yor. Kadınla evlenecek olan budur Der- işleri g:ı)'ri müb:ıdHl<!r cemiyetine devr 
1 ... tırı_~~ıı l!c~\ bi_lgiler okulunda tahsil- hal nişanlanıyorlar ve paralan bankaya 

~llııe rıı~ bir ~~~nılz, Pcrıuun Erghı'in yatırmak üzere aldığı gibi, malların, 
~· li ~1~4ııu11"'caaı cd lıru ile okul direktör- mülklerin tapu senetlerini de eline nlı-

rııı ko erek d . d O 
;Ol ~ •haıı lluşınııkı unyıı a i mil- yor ve ••• 

1"'.~/· O(rıtoıır:ııı''-ıuu r8~ 1~1~uı~u1 Tüdl'k <lbıili~ .•. Ortadan kayboluyor. Ertesi gUn 
ıı 'IU ı tıl a ııı 1 ı l'r en rı f b k ts ·I_ ,,•rı 1lI ııeı 6 ıa ı•tnıcı.1nl ısıemlşler- yazıhane kapanmıştır; akat, a~ a 

e 1~ ~;: 93& lar~~~etcrı 13. H. Scydu"nun bir şehirde veya başka bir isim altında 
'ta,~lc~ıqrı hı ·~ıe ''erdiği ce,•ap şu- :ı~ıJmak üzere ... 

olunacaktır. 

:,. Hükfunet Büyilk Şefin tavsiyeleri 
mucibince şehlrclllk :işlerinde teknik ve 
plA.nlı esaslar dahilinde c;:ah§mak Uzere, 
dahiliye veklıleti umumi müdürlüğtlno 

bağlı bir t~knik bilro tc5kll ctmcği ka· 

rartaııtmnıştır. 

• Türkiyedo mevcut bütün çimento ıısııl &o11c/1111rıı d~re rrıec1tıı Jozef DUran'ın bu suretle dolt..ndırdı-
fl,, ılıtıt, tılor110 al • ı_eklif im lizerint, ıh kndmlaıın sa.y:sı 51 i bulmu§tur \'C fabrikalnn mümessilleri, evvelki gün 
t 19J& rıras1 rncı. lrzn ·arurl ya ' Anknıa iktrs=ı.t vekaletinde Başvekil Ce-

ctl "'k, Pr lfa~lrQ ııo iJhafc /\ara·r ı'e nı. • banla_Y"Jn en genci elli yaşındadır ... 
'IJl rırı~1 nı 1 • r lf· 

bırırı i : ııc nılıhan devresinde 
'lı/eL c ı lloba p ı · lo ~ı 1 ~ıı 01 ncı lalebclcr tilrk. o ıste 

~l:ı,11,rıra,ındak~rak ıerebilirlcr. iki 
q,,, il l:Qr 'nQ~Q e/b 0 n'antvf dosllulJu Bir Ev Basıldı 

lı 1 ·" 
0
' 1 ıotcıır ette uardrm cdeuk 

Usküdarda Toptaşr caddesinde 40 r.u-

lal B .. ynnn rfynselleıi altında bir top -
lantı ynpml§lardır. 

~ Danıga resml kanununun btızı mad
delerinin dcğlıstlrilmesi hakkmdakl ka
nun lfı)ihasr yakında Mccll8e sevkoluna· 

1.ı 11tııct iTi '' olnuıkla pcJ( mc· 

O 
fil ı~~ llett &il maralı evdo dUn zabıta memurlan ta- caktır. 

rııı L lıau1ı "a lildlcn nıütaleıılar ara- rafından aramn yapılınıu, dokuz paket "' BııC'linlerde Meclise verilecek de -
• t,,.tl'- r ır: s ih nı'z ma11sullorl kanunu proje•lne ""'xre, f'rt! ıı:t afyon bulunmuştur. Evi tutan al , ., ev 

Y e~8111~:;q1'4k ~iirıı!lıırı Türkçe Il!C:lresl Naciye, HUse~1n \'O Hamza ya- kurulması dllgUnUlen bahkı;ıh.k banka -

1 
,t..._ 4'ft,, l,300 konuşonlat· % smd0 n vazgn,,llmlatlr. BaJıknıJ_ık !<:lori 

-,q " knlanmıı:tır. •· ~ 11 ..,, "' 
11ıı~ııı 5

·9ôo ?.SıP 21 tdli"evo ııc~k. Etnıı, ._ UskUdarda Ocnlzbanka de\Tolacaktm • 
ııı~ 11 la4 2.133 2.1 oo Sa , • .... 

... e ıı a l ~ G.200 l .98.0 Ô as. ~·:ızreacı :Şcrlf 11.okağında 9 numar.alt cv;-
gıfl kıı11t ~tr, ıo.400 1.500 • 24 de oturan gUmrtik muayene mcmurla-
ıdl ~ı.-ı~'l• 14.&oo 900 4,9 rmdan Hatice evvelki geco merak sai-

._ t te 
11

·70o 500 3,2 kasil.'le kiliseye gitmiş, oradn bayılmış, 
r~ 2so 10.850 94 J .;t t t~ı 

1 
(o00 272 98 dUşmüştür. Hatlce yUzilnden ynralandı-

loji profesörü iken geçen sene şehri -
mizdo ölen profesör Andre Navil için, 
evvelki gUn Universilcde bir merasim 

gı it rı 'l'~ ~ıı 4 .:-ıoo l .900 48 ğından, hastahnn€'ye knldırılmt§tır. 

~~ıı. ~~1 ııı111 ı.ooo l.ooo 21 Sıcak Sudruı Tandı - l;'enerdo Yase- :r. Şoförler ccmiyştinin yeni idare he-
r~•t 11 

....._ 7.000 100 min eokagm· da 12 numaralı evde oturan ı i · · od ..... d'k 

yapılmı~, ve profesörün protrcsini gös
teren bir plaka ders salonuna asılml§tır. 

t tııııı~ t ....._ 9.000 yet ntihabı ticaret asınca ~ ı o -
Jı ttıtı,.,11 19.000 _ lnhisar rocmurlarrndnn Ismall Hakkının lunmu,tur. 

il Q~~ıııı 16.2oo 10 aylık çocuğu Adnan odada oynarken ~ (Istanbul Hammallar Cemiyetinin) 
1•r. <ır, &oııQ il 16.200 100 mnngal il.zerindeki ı;aydanlığı devirmiş, 

lk• ç sırır llh·esile oku- vUcudilnUn muhtelif yerleri yo.nınıatır. 

" Sllb Setle J..f • 
JI L l')) l~nı t E . hr. 

/,}lı~'{).~a 'l' E°:\'} e t~emiş Sar'ası Tutup DU5ti:i - EminönUndc 

Yaralı çocuk hastahaneye kaldmlmrş -

ismi (Islanhul YtikçUlcr Cemiyeti) ne 

tahvil edlh:nietir. 
"' Denizbank, yolcuların tek biletle 

seyahatlerin! temin etmek Uzcre, dev • 
lct Demiryollar. ve Yalova otobüsçüle-. 

Kelime bulmacası 
Yeni bulmacamız: 

123456789 

t 
2 
3 1 
4 1 1 1 

5 ı• • 
6 1 1 
7 1 
8 11__.,.__,., 
9 1 

Soldaıı sağa: 

ı - Harbi sona ermiyen memleket. 
2 - Diğer, bir uzuv. 3 - Hrlstlyanla· 
rtn en bU;"lik ruhani reisleri. 4. - Zer
renin ikiye ayrrlamıyan en kUçük parça
sı, intikam almak için boılenen his. 5 -
Otcberi saklanan depo. 6 - Adanan aey, 
duvar reklı\mı. 7 - Bir toprak, 8 - ln
sanın yiyeceği, llcrl, 9 - Çok yokuş, su 
geçirmek için açılan kam. 

Yu!;ardmı aşağı,,; 
l -Bir sebze, 2 - Vakti g6steren, 

canlr. 3 - Bir nevi tUtün içmek için 
kullnnılrr, aptal. 4 - Bulmak için uğrat
mak. 5 - Se;Tck değil. 6 - MotörUn 
bUyüğU, ab'ın tem, ak'ın tersi. 7 - Se· 
nenin parçalarından biri, bq. 8 - Bü
yük, dahi, O - Tarla mahsulU, memle
ket. 

Dünkü bu!macuun bnlledilmit teldi 
Soldan sata: 1 - Azamet, dua. 2 -

Rahat. 3 - Af, 'rtbet. ( - Zem, aoy. 
5 - lrade, ip. 6 - Vatan, 7 - nım, 
I!pn. 8 - Ki. 9 - Ipka, ana • 

Yukardan asağr: 1 - Arati, lki. 2 -
Zafer, liyf. 3 - Ah, mııddt. 4 - Mat, 
dama. 5 - Etiket. 6 - Alm. 7 - Me
sina. 8 - Top. !) -11, darı. 

BORSA 
Ankara 115-4·938 ---•• 

Hlıalırında yıldıı işareti olanlar. Oze. 
ıerindcı muamele ıörenlerdlr. Rakam. 
lar saat 12 de kapanış satış rıyatlarıt.lır. 

ıı---- Ç E K L E R ---·ıı 

• Cene.ne 'S 4376 

• Sof)·a 68 492 
• Amııterdan l42Ş4 
• Pr:ıit 22 698-i 

\'Jynnn 

• l033 T. Hor 1 l9 55 ı • ~rJıııni htik. 
.. .. .. JI S. Erzurum 
•• .. .. t 11 ~. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. 

Zahlte Borsası 
r ~~ita\, 15 ('l' enernıyecek Bostan sokas';"lllda 17 numaralı evde otu- rUe anlaşacaktrr. 

c61_, ~ h~kltı e\aıet· elcfonln) _ Milli t':lil HUse)in diln merdivenden inerken :ı. Dahiliye veklılcti vil!ı.yetlere bir ta- nuıt<'iay l umuşok 
~,,. ~ı,.. - llda 1 Buba ı 

15· 4-938 
!ı 28 
5 20 ' "ıl, ~ ~lk l'ezu b· Y nrın vaziyet- sarası tutup dU11mUıı, ba§mdan ehemmi- mim göndermiş, otellerin ve Jo.kantala- BuAdal' sert 

... t .,...~ ~wı.. ~. ır .kanun projesi yetli surette ye.ralanmtli, hastahaneye rm temiz tnlulmnsmı ve ıslah olunması- Mısır S:ırı 
rd"' .J ·1: -llla. k d 1 Yapak Erıurum · ,._ • 'aı. tıı.ıı lh al ırı mıfttr. nı bildlrml§tlr. 

~• ""e:ı.ı !(il"' li Gün yüoli siyah 1
" ıı..~ 'k+. •c ~ ı. \'a etug-ı z;. Ulusal arttırma ve eko:ıomi kurumu ""' "! ~ tı. 1• e"'t-p •-• esaslara Pevnir be:r:ıı 

"'ı~lt: ~ ~- ll<!tıe~bıı~cbeıen ile teğ-· .cıı;::ıı=a;::G Ü n 1 C1 k bu sone yııpıltın vitı:fn milsabak=ı.sı dip- Zc;·tin ynf; 

~,, ~vı ~lye"~a~ ve nsııl ~lZinet etme- 1 R AD y o !oma tc\'Zii lçin bUyUk bir merasim prog- Sansar derls1 ~ 
J lt 1 bı.ıı ~kıerd· kerı rnemurlar ramı ha.zırlamıfilır. Kunduı 
V lt!Nel' %arı ır. • hun Ankara Türkofis knnaliyle ııeh- TPoll~siuk 

e ~~b Rerıçıer d ~===;== Progra;nı ===;:::==-, 
h uı eaı·ı . ahi askeri rımiz iktısadi dairelerine pir tamim ya • Çakal 
41 } nıı, 16 - .\'/SAN - 938 - t'ı'JIARTJ:SI l 

lf ~ A.J, ........._ Jeceklerdir. rrlmış, Mısır ıültürnetinin bundan sonra neıen 
'"'tl ~-- AKŞA'.\t NEŞRlYATl - • unı: 18,3U :)işli g 

') .. b., ~ısrra gönderilecek bilumum yaş \'C ku- Olı:ıda".' 228 Ton ç Q Hal~c\'ı f:Österll kolu tıırofınılon bir lem- ll _. 

· · ~le · ı:. Utçegj 1" • sil. rn,ıa Konferans: Cıvvcrsile nnmınu ru meyvnlardan, bütün hastalıklardan Un 27,ı/• 11 

1.f. ltı Cila diyetll.ıı -=.dildi evzın Doçent Es.ıt Hoşit 'J'uksll\'Ul (Tons)'On \ ' e ari olduğunu gösterir birnr menşe şaha- Kepek 120,3/4 ,. 

:% 
~l)e fııe \>e. 93g bUt • tıcyindeki nklslcri). l!l,55 Horsıı h:ıl.ıcr- detnıımesi nramağa karar verdiği bil - Peynir ti,1/2 ,, 
ııı..." "'- t'il_""i tesı dU ~~ı.. Jeri. 20 :-\ccmcdclin Rmı \'C ıırlrndoşlıırı tn- 2 ·-i u'u-ı :"liıt- .. , §lir. -n n ~ıir dirilmiııtir, z. yıığ 3 .. 

5 i,5 
58 -
68 -

5 15 
60 -

3S 32 36 17 
43 - 46 -

liOO - ~800 -
1000 -- ' 1300 ..... 
soo - 800 -
325 - 350 -
!?00 - ~25 -

Giden 
J\uş:rt'mi 7, t /2 ,. 
Razmol 422 

Sansar 599 
ravşan 28038 
Tllkl 3852 
Zcrde,·ıı l 07 

" 
Adel 

" ,. f', fia " lır ...,,tı ,, ouna f?Ö rnrın<lnn Tnrk musikisi , .c tınlk ~ıırkılıırı. 47 112 ıJ 810~ a lt.a~elcrınu u re, be- 20,45 Htwa raporu. 20,48 Omer Hıza tara- ~~ Ziraat bankası dün 24 vagon buğ- P. ynlı ' " 
"'J '1 ~l~i~ir~, "il~ile 6tS~~~~ 1?'11ddan fındıın ıır:ıpça söylev. 21 lklma ,.e arka- dııy sntml§lır. Piyas:ı istekli 4>lduğundan ----~'-----------)-
tl'j \1.J Je "ar ctYet v ıra I?', <l:ışlorı tarr.trndon Türk musikisi ve halk tUcl!nrlarm b1r kısım mallan da bu ara.- ( Yeni Neşriyat 

)(':~~ ~~et İdatı e 6457581 Iira- şarkıları. (Sont nyarı). 21,15 Orkeıc.tra: dn. satllnuştrr.. Zahire borsasında yumu-
t\ llı.ı i' "e beı olınak üze 1 - Ofcnhah: 1.a belle Elen. 2.:.. Frinıı: ------------

•• 

f· lıı t~'ııe ~n ecli~·e \'ati re bü- Encllyaıı lo,·c kal. 3 - ÇnyJ.o,•ski: Nala şak buğday .5.28 den, sert buğdny 5.20 insan 
t ~·ı lle l..OSeneye n dat uınum ,·nıs. 22,15 Ajans haherleri. 2!!,30 Pll'tkla den muarnolo görmilştUr. BugUnkü mu - Aylık }'1klr Ve Sanat Mecmuası 

~ ~ tıltl~ llll!Ur, 8256aa ı~n 9796 li- -.ololar, opera ,.c operet par~aları. 22,50 ameloler'in dnh=ı. hararetli olması beklen- Nurullah Ataç, Hilmi Ziya, Sabahattin 
e lrı. Qı ~w.- olarak tes- Son haberler ,.e ertesi ~llııün programı. mckted!r: 
~r ı "'"11 Eyilp oğlu, M. Şekip, Ağaoğlu Ahmet, 

..ı '11• e hı.ı daltı t 23 Son. · Ezi Ş l Ah t H di f: "~t~11 iJlllısiye atlahk Villvet Cellılettın ne, a r mo anı , 
6r erı vartd t ..,, Konferans Dr. ihsan Sami ••• Fortev Naili ve dlğer muhan·irlerin mU'j-
ıv-.J I{ teI.ıtıeıcte a. ında olan A KTE YQ Q terek meaalslylo negredilmcğe b&flıyan 9"'
1 
~j ltı ı ıl'~ dir. lhıoğlu llalkevlnden: 1 B 1 L jJ 

1
•' ~,.,, . .,. hl.~ 1 - 1!l Nlsnn 938 snlı gUnil sııat 18,30 ıhı L..ABOHA TU\' ARI bu aylrk tctısc.Cc.1 edcbiyııt \'C. ilim dme~-

t p ~>· lti '•I "'ıtl \ e\·imlzin TcpclJBşındoki merkez blnnsında muıısını okuyucu anınıza tavsıye c cnz. 
lr.n<el(ıllp .. ,.. (J.>J\..) 8Şdı D. Alımot Selim Arık lnrafınd:ın "Sügjesion Umumi kan tahlilatı. F'rl•ngi uoktai 

.,. '"" .... .-.., "'- - ,, ,.c oto ügJeslonun lınyat ve terbiyedeki tc· nıuarından (Wassenna.n ve Kabn 

~ "ti'\"- "'lltr . ~r..~ .ntztJırınft'" •- ··ıı 1 '' k · t 1 ı~ "U.t'\ı.ıı eıı \>e-~ al"aaınd <>.& sirlerl,. me,·zuıınd:ı konferans ,·erileçektir. "'dımu er 1 narı ureyva J sayr rm~· 
~ ~%ı- ltal"tl ırnıaır. aki uose- sı. tifo ve sıtma hnstalıkları t€'şlıisi 
6''1 ttlıt. 'Vaıı ~ kıyısındaki San'at Mektepleri idrar, balgam, cerahat, kazu,.at \'t' 

61'° tt il haııiıı6"<ı1tıı1 \>e en eu altmda Mezunlarının Çayı su tnhlllAb Ultannikroskopi, kan 

l.i tt~'-l ıı. tıı..ı.,tgıtnıi .. 1.,t~• fiu rııUd"..n. 1 da tire, ~eker . Klorür kollesterlr f"_, <ıı. ..._ """' -v " u ı.ı, u Tilrkiye annnt mektepleri mezun an 

?1 "V~tll... edlı~tn..~r. lıtaddi za- mikO\rlarımn tayinf. Divanyolıı 
• '-'ll -·""U cemiyeti bu akşam Parkotclde saat yir-

• ttr. Jn .... -.ca k Uz Nb. 113 Tl'l.: 20981 11 
-~ miden lldyo Jul.dar dov:lm etme ere!' .. ••••••••••••••

dans!ı bir ~Y verecektir. 

7. ı\ y ı 
ll•lı~:ıı \'ekAlctince musnddok 24GO mı

ın:ırnlı birinci sınıf lcşvjkf sonayi mua
fiyet ruhsatnamesi zayi olmuştur. Z:ı)·iin
den yeni ruhsatname ahnacatından mez. 

ı kilr '·ckftletçe esldslnln hükm4l İptal ectl
leceıJi nAn olunur. - Ruh.~atnanıtnln IQ• 

hibi: 'Sfkol<r Karaman oğlu r•e Aı•ram Se. 
f rr 1Jğlu Kolleklif Şlrkttl, 

'(25~75).., 

IJCGON KAl.KACAK \'.4l'L'Rl.AR 
S:ı:ıt Vapunın :ıdı GlttiiU yol 
18 t'lgen Bartın 
20 S:ıadeı nıındırma 

1.ı Bartın AyYnlık 

l3 
10 
15.40 

fi.30 
!l.30 

GEMXr:K \' APUTU.ıW 
Cumlıuriyct 

Bur~a 
Çıınokknlc 

.S:ı:ıılel 

Dıınıhırıınıır 

K:ırnclC'niz 

narlın 

:'\hırlonrıı 
BnıHlırııııı 

:ıt<'r!.ln 

ı:Rn;cıwr. 
S.\DI TEK 
TfYATHOSl' 

Entn.·c 
Cl'MllllRll'RT 
SIXBJIASIXI> t 

---...~~----~~~~~------

U UGECE 
Şchzadehoşı Turan ıi
~ ntrosundo Hakkı Hıı
~cn ve arkndn~l.ırı 

~latmazel ~liçe - Pı'n
çeC rnryclesinin işli
rııkile (Tatlı ı;ünler). 

Komedi 3 pcrclı• 

15 Nisand:ıki mihn
mcre !!!1 :\isano tehir 
edilmiştir. 

HALK OPERETi 
Pazartesi akşamı !l <la 
Kndıklly - Sürcyyu 

Sincmnsında 

<RAHMET EFE:\'DI>; 
Operet 3 perde 

Ynzon: Yusuf Sururi .. 
SAU alcşnmı 9 da 
AZAK Tiyatı:osıınrln 

Rahmet Efendi 

Sinemalar: 
S.4.RA Y : Çarın casusu 
İPEK : SilAh kuvveti 
.MEf.EI\ : Pıırisle huluşalını 
SU:ırnn : Yüz erkeEtc bir kız 
SAKARYA : Yalnız senin için 

lstanbul Birinci icra Menmrlu§undaıı: 
Bir borçt:ın dolayı pnroyn çcvrllınesıııc 

karar \·erilen ve tamnmınn Oc ehli 'ukuf 
tarafındıın 2076 lira kıymet takdir olunan 
İstanbul Kanlarcılarda Sarıllmur mahalle
sinde Şerbetçi sokağında eski 36 ,.e mu
kerrer yeni 8 No. Ju sa.~ toraCı Fatma solu 
ŞUkrü cYlerl ,.e bahçesi arkası tıışçı ı\li 

e\·l cephesi tarik ile mahdut bir baJ> alı
şnp lınnenln evaafı: Kapıdan fecri girit
dlkte bir pabuçluk bir oda ,.e bir soru f.izc
rlnde yüklll bir oda bir hela, Zemin kal: 
l\ırwm çini taşlık üzerinde b"r mutb:ılı, 
bir hela, bir taş o<lıı ,.c mcrdhcn altı. li.i
rinci 'kııt: Dh- merdiven başı üzerinde iJ,;i 
oda bir hela. İkinci kııt: Bir çoh nrosı, so
ra, bir odn \·e zemini Çİn~O lnrsası \"C için
de elektrik ,.e terkos tesisatı Yardır. Mu
bollen umum mesnhası: 45 metre murıılı
baında olup 5 metre murabbaı ııydınlık 

mahallidir. 
Tapu kaydındn olduğu gibi :ıçık artıır

mnya Yaıertilrnlı olup birinci arllınnası 

l 7 - 5 - 938 tarihine müs:ıdiC sah f{ilııii 
sa:ıt 14 <len 16 ya kadar icrıı edilecek bi~ 
rlnci nrttırmoda bedel muhammen kıyme
tinin % 75 ini lrnl<luğu takdirde üstle bı
rakılır, aksi takdirde son :ırttıranın tcoh
hiiılü baki kalmak üzere arttırma on bt'ş 
ı:tiin dahn temdit edilerek l - O - 938 lnri. 
hine miisnd'f ı;arşomb:ı günü saat l i den 
16 yn kadnr dairede yapılacak arttırma ne
ticesinde en çok arllırıının üstiinrlc bını
kılnc:ıklır. Arllırm:ı peşindir. Arllırmoya 

iştirak edecek müşterilerin muhammen 
kıymetin % i5 i nisbctinde pey ıık

çc~ı \'eyn milll bir bankanın te
minat mektubı.ınu hamil olmııl:ırı icap 
eder, müterakim ,·ergi tanzifat ,.c tcn,•iti· 
ye ,.c Yakır karesi borçları borçlu~·n uit 
olup bedeli milzaycdedcn çıkarılır. Yıın
Jız 20 senelik Yakıf ta\'iı bedeli muştcri)·e 
nittir. 

2004 • ·o. hı icra ve iflas kanumınuıı 126 
cı mnc\deslııe tevfikıın hakl:ırı lapu sicll
Jeriylc sobit olmayan ipotekti alncnklıırla 
diğer nll\kncloronın ve irtifak hnkkı snhitı
krinlıı bu hııklarını \'e hususiyle faiz ' e 
mnsnriCe ait olan fddialnrını ilAn lnrihin· 
den ililıarcn 20 gün ıorlında cvr:ıkı müsbi
teleriyle birlikle dnlremlze JJ!ldlrmcleri 
lazımdır. Aksi takdirde h:ıklnrı topu sicil
leriyle salıil olmıynnl:ır sntış bedelinin 
payl:ışılmnsındnn hariç knlırlnr. Dahn f:ız
la mnH'ıınnt nlmak isteyenlerin 37 /5213 ?\o. 
lıı do~yada me,·cut evrnk \ 'C m:ıhnllcn ha
ciz ,.c lol:dlrl la~met r:ıponınu sörüp nn
l:ıyncnkl:ırı ilAn olunur. (252i4) 

Fatih Sulh 3 UnoU Hukuk Haldmllğln

dcn: 
38 - 651 Xoca Mustafap8.ıja Arabacı 

B:.ıyazıt M. de 2S6 ... 1 sayılı hanede bu
lunnn Ali kızı Arslanın vasisi bulunan . 
kocası Abdl\lkııdir J?-us 5 - 3 - 938 
tnr!hindc 'erat ettiğinden mumaileyhin 
\•asinin yerine ABlan kadının bil'umum 
umuru vesayetini ifa etmek ilzere aynı 
hanede oturan oğlu Zeki Erosun 18-4-938 
tarihinden itibaren yasi tayin edildiği i
lAn olunur. (25272) 

. ZAYi 
4281 No. lu arabacı ehliyetimi za;i 

ettim. Yenisini nlaca.ğımdan hükmll yok
tur (V. P. 2353) 

:'.\lustaf& 1'furta11 
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HAZIMSIZLIK 
Hayatta zevkinden inıanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprf 

1 
Çok temiz bi • K:ırbonattao ve toz karbonat almaktalü ııı 

~öz önünde cutularak yapılımftır. 

~--··-- HER ECZANt:DI:.: SATJLIR. --

Beynzıttn Cumhuriyet cacldcsindc 58 
N. dükkfın .. 
lleynzıtta Cumhuriyet caddcşinde 22 
N. dUkkt\n. 
Ueynzıtta Cumhuriyet cnddesinde 5G 
N. dükkdn. 
Deyazıtta Doyazıt mahallesinde Ka
şıkçılar sokağında yol ~rtığı. 
Bcyazıtta Koska mahallesinde Cum
huriyet caddesinde 18 /~0 iki odalı ev 
ve dükk~n. 
Dcynzıtta Beyazıt mahallesinde Cum
huriyet caddesinde 28/142 N. lı dük
kt\n. 
§chza.debaşında Relızade mahallesin
de 1'"'enl)•o caddcsindo 15 N. 10 o
dalr ev. 
Şehzndebaşında Zmin Nureddin ma
hallesinin Tramvay cacldcsl s~kağın
da lOG/82 N. ev ve dükkan. 

kirası 

36 

ıso 

36 

100 

75 

36 

480 

\80 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı oın.n 
940, 941 seneleri Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilrtl 
artırmaya konulmuşlardır. Şnrtnamelcri levazım müdürlüğilnd• 
Istckliler hizalarında gösterilen ilk temln~t makbuz veya rtl 
rabcr 29 - 4 - !138 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
lar. (t.) (2035) 

Kızıltoprak büfesi üç sene müddetle ve açık arttırma ııe 
lecekUr. s( 

Muhammen aylık kirası yedi liradır. Arttırma !!7 - 4 - 19 

mUsadlf çarşamba günü saat 15 de IIaydarpaşada işletme ınüd 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 18 lira 80 kuruşluk rnufa 
akçeleriyle mezkur gün ve saatte komisyonda hazır bulunın111 

Şartnameler Haydarpaşada İşletme Kaleminden parasız 
leblllr. (2096) 

Jandarma Gene l Komutanlığı t\ 
Satın alma Komlsyonond•n : 

1 - Bir metresine altmış kuruş fi at tahmin edilen ( 35.00 
(45.000) metreye kadar (!!2.900) lira. değerinde vasıf ve örn° 
yazlık olbiselik kumaş 3 - G - 938 salı günil saat onda kaP 
le satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabllecelc olan bıl 
girmek isteyenlerin (17 ı 7) lira ( 50) kuruşluk ilk teminat ııı 
banka mektubunu ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi t 
bunu belli gün su:ıt dokuza kadar komisyonumuza vermiş 01 

o 

Jstanbul Limanı Sahil Sıhbıye 1'f 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Merkezimize ait Istanöul motörü açık eksiltme sureti 
tirilecektlı·. 

2 - Keşif bedeli 13GO liradır. 
3 - Du işe ait şartnameler şunlardır. 

A - İdari şartname. 

D - Fenni şartname. ıl 
4 - İstekliler bu şartnameleri on kuruş bedel ne mer1c0 

mrndan alabilirler. 
5 - Eksiltme 19 .Nisan 1938 Salr günü saat 15 de Gaııtt~ 

fapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi :EJ"5 

yonunda yapılacaktır. 
G - Muvakkat teminat parası 102 llradır. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına d 

sllrn. ibı:az etmeleri şarttır. (2027) 

Türk Hava Kuru 
Büyük PiyangoS 

1. nci keşide 11 MalJıs 938 deJ 
Büyük ikramiye 40.000 Li 

Bundan başka: 15.000, 12,000, 10. 000 liralık ikramiyelerle ( .. 
bin) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya jf 

surctilc siz de talihinizi deneyiniz .. 

Sahibi Asm us 
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ikliiidiZ.birbirini ar yor 
23Ni an. 

-

r ~ 1 
ti k Kralının kız· - .. Lo nclraya gelen Amanı u 

"kadakl seyahatlerinden donup kt t tah ilde olan diğer karde,ıe-
Amcr< Vlndsonlald bir mc cp o .,.,. (sağ• brde teri Jnglltcrcdc, .. . B rada 17 yaşınilakl genç pren. 

··rii.5muşlerdir. u , 
wl prooscs Dcnut llo go 1 Uo beraber "Örülüyor. ikinci) abla :ı.n ° 

. bin ldJI Uk btı 80 c JııgUb boks6rtl Leu Barve7, on hattı siklet pmplyonluğuna atnııstır. l:&voy'u oyı hesabiyle yenerek tekrar 

ti J §amplyonu His Katcrlıı fsli~~-a pa na Lo drada evlen· 
Honor Rankln geçen gün n İJ 

1 
rl 

.. dil~ı.. e ence c · tir E\"lcndlğl gun, ı:.uaa 
:mı., . " .. el patinaj numaralan da yao• nrnsıneın guz 
mı~lır. 

esi Jülyananm kocası bir llofaııda prcn.c; t p en 
. ddet t'\'\ el ortac an ~ ı kaybolmu.., u. r • 

mu , ld vu simdi anla.ılmaştır. Prcn' !dn nerdc o ug ... 
B crnnr ltnlyncla bulunuyormuş ıı~I< ya-

k ·· c c imı~ kında Jfollandayn clönmc uz r • 

CU~ARTESI 
11 <§> rNı n s aı lii) 

1938 

• 
l 

iLAVE~~ 

Sayı: 118 



Şeria vadisinde 
beyaz bir köy 

• r: Yazan: - .. 

1 l~r. Cemil Sü•evman 

toı 7 • natıra Defteri •• , 

.. Şerla" nın geçtiği 7qtl Te çleekll 
blr vA.dide, )'Uksek 7amaçlara tırma
D&n blr ~'kaltpuıs ormanıum gölge
lerine sokulmuş urlf Ye ~u blr 
köy .•. Her menlmde renk renk gUller 
açan kiltUk bahçeler içinde, peacer~ 
Jerinl anberlerln. satkomlarm gölge
lendirdiği beyu evıert: alçak penc~ 
relerinden, iri stırmell gözltı. aıun 

renkli ineklerin başlan gOztıken te
miz mandıraları. köyün medballnde, 
yüksek bir set tızertnde. her akşam iş
lerin ·.,n dllnenlert bekleyen sevg1Ule. 
rJn toplandığı 1eşil gazino.. KOyün or
tasında. kendine göre Olçnlerek yapıl
mış k'UçUk btr sinema binasının etra
fını Bfisleyen bir çiçek bahçeslle mek
tebi ve hastahanesi .• Sanayi ve mab
sulO.tm teşhir edlldltl k\ltük sergt •• 
i<:öytln arkasına çekllmtş sarif bir ma
bed .. En nihayette beyu ve tlçekll bir 
:kabrtstan. 

Şerla vAdislnin Beni ISTA.ilden son· 
ra insan gölgesi geçmemiş sakin ve 
lıücra blr köşesinde, yarım asırdanbo
rl kedersiz velvelesiz yaşaya.n bu lsu
do lı:Oyde, her geçişimde beni birk.ai: 
ı;Un alıkoy. n bir dost atle vardı. Çolı: 
clofo. burada, seyahat gilnlerlmden ıu
sablldlğlm birkaç sakin gece geçirir
dim. O zaman top sesleri. bomba tara
knl rı yüzlerce fersah u~aktaydı. 

Ne ufuklan dumana bo~an barut ln
filAkları. ne gökleri parçalayarak dil
.şen ccllk yağmurlan .•• GilndUderl bl· 
le s sız olan bu köyde. geceler bir a
demlb da b nzerdt. ~llkOn, burada 
yaşnyan lnsanlann ruhuna sinmişti. 

Dcltknnhlarla muaşaka yapmak için 
akşam Uzerlerl kolkola Şerlaya inen 
sene; kızlnrın iknbknbalarmda bile 
nağmeden ziyade sllkfıtn benzeyen bir 
ahenk duyulurdu. Misnfir olduğum 
evin kllçük l mPk alonuuda. ge<'c ya
rısına k d r ş n lrnbknbalarlyle b • 
na neşe ver n 1 1 arışın n; kardeş

ten ayrlldıktnn sonra. ikinci katta, 
geniş t pell lr ç mm gölg saldığı 

kU~Ok odaya kilir. p ncerenin önün
de k<'ndl k ndlm , gec terin derin sü
kfıtunu dhılordlm. Rarbln, s:ıçlnrı a
ğnrtnn cefalı gtjnlc>rlnd . şar'ktan gnr
be, şimalden cenuba bitmez tilkenmez 
seferlerin mcş:ıkkntlnf dlnlcnrtlrmcık 

için bu eakln köşe, bnna. bir aile ora
ğı kadar rahnt ve sıcak gelirdi; başı-

2- KURUN'tm tı,AYE t 

mı dinlerdim ••• 
Gece 7&neında köy. denn ur.su una 

4alıp Şarlanın ulaktan gelen uğultu
lan işlUlmlye batladığı uman. gec. 
ler daha cleriıı dayulqr; bldlyelerde 
lıa7atm ulet1 daha heyecansu llı.

ıedlll rdl. 

işte şu karşıdn uzanıp giden .Aclun 
dağlarlyle, arkada TWıL uzanan 6ilal
Jcnln mamurelerden ayırdığı bu ıssu 
vAdide, sükfmun, yalnızlığın daha ibe
Jlğ bir ifadesi vardı. Bir insan göl
gesi geçmeyen sessiz sahralıırı, ebccll 
teraneleriyle dolduran böceklerin sea
lerinde nnğmet stlkfınu yaşar: yaprn.k
lann anısından seçen gece kuşunun 
kanat (ırpınuıannda. korku getiren 
bin bir !kalbin halecnnı farkedilirdl; 
1nsanlann sustu~u. rü~tirların dur
duğu, suların uyuduğu bu saatlerde, 
rubun tabiatı cizll ha.,bllballerl baş
lardı ..• 

Hayattan o kadar yorulmuş. insan· 
Jn:rdnn o kadar kırılmış, maişetin de. 
mir pen~sl içinde o kadar cf.llmlo
tim! ... Acılardan 6açlanm ağardı; me
şakkatten belim bUkiildil: hicran. q.. 
kımın heyecanını slSndürdü. Buraya 
Uk geldiğim znman ne kadar genç, ne 
kadar şendim! Dlrkaç se.ne lctndc ya
rım asır yaşamış gibiydim! Ne dert
ler, ne elemler, gördüm~ tarihi beşe
rin ne f cl veknyUne şahit oldum! .. 

Fakat burası, benim yaşadığım 

gnm ve hliznn diyarına hiç benzemi
yor. MuhJtlmden o kadar başka. gör
dfihrüm fru:lalardan o kadar uznk. duy
duğum acılardan o kadar nzade bir 
yer. 

Sabahın. tnbinUe doğnn llk :ıı:.iyam, 

sahralara nltmlannı dökerken, kuş. 

lıı.rın cıvıltılan. btr neşe yağmuru gi
b! iner: gecelerin hretl bekleyen de
rin stlkfltu, Ş rlnnnı uğultulnrını geti
rirdi. Bazıın bütün seslerin, bu uhrel 
sllkfıtu dJnlcdlğl enatler olurdu. O r:a
manlar. derinlerden gelen bir ıstırap 
duyardım. Bir hasta Bl'SO benzeyen, 
bir elem, bir söz ynşı glbt gecelerin 
kalbine bllzlln vel"('D btı acı feryat. bn
no. bir o~k. bir mntem kadnr hassas ve 
dokunaklı gelirdi. Snnkl bt!tün geco, 
hop öyle yannrak ıstırap duyarak ağ
Jnr: f!"lzll ve ezclf bfr mntemle sızlayan 
knlblne, nşkm. mntcmln a<'ıları. ze
hirleri nknrdı. Onu hiç ı:nrmeı'tlm. 

Ynlnı:r. . kUçliklUğümde efsnncslnl din
lcınlstlm: 

.......,...,_,..,,, p o ... ~ .. ~ .._._ ...._.,,.,__ ~ 

._ ~u~~~-..- '90'\u'a. -'\~& • ....._.,. 

a \,e~\a. 8Qn\U ~ 

-Kmm, bu ne bal ~yle'? Bqma 'blr 
ıey ml geldi? 

- Sorma, anne! Yolda bir adam, beııl 
10rla ~pmek istedi! 

- A a ... e scnrat 
Kls, omuz silkti: 
- Bilmem, ama: doktor. bayaunm ten· 

llkedc olmndığmı, iyileşip ynaıyacaimJ 

lliylilyor?! 

.. _Arzı Ken'Aııın. sl:rah saçlı, Blhlro( 
lir bakJŞlı bir ctısell:rmiş .. Blr gün o-, 

nu. kabilesinden eetr alarak HnzroU 
lahika getfrmlşler. Hasreti f shak, ka.' 
aidelerde methint işittiği bu ceylln 
gUZll Şerfa gllzellni lstilraş etmek is
temiş •• Fakat o. tshalun dinini kabul 
etmediği ıcın bed'1uayn uğrayarak 

kuş kıyafetine girmt~ Bu saadeti red· 
dettiği için nedamet getirdiği zaman-
4anberi. gecelerin matem rengine bU .. 
rüncrek, keııdistaı ildmaeye sösterma-. 
den ıssız yerlerde dolaşır; İAhnk diye 
lhu figan edermiş .. :• 

Onun bu acı ve. matemli feryadı

nı, bütün gece sessiz eesslz <linlcr; ıs
tıraplarını yüreğimin lçlndo duyar., 
dım. Her sayhası, gecelerin kalbine a· 
kan matemli bir göz yaşı gibiydi. J."'a
hat nihayet. bu sakin gecelerin ufuk
lannda. bir gün. ölüm sesleri lşltllme
~e başladı. Yıldrzların. mchtnpların, 

nurdan ipckll!l'le 6rdiiklerl bu nsude 
yuvanm üzerinde. korkunç bir cehcn· 
nem açıldı. Top sesleri. barut du• 
manian, burada. kendi sakin ve bah· 
Uyar köşelerinde, kendi balJerlnde 
yaşa.yan 1nsanların saadetini boğmuş~ 
tu •.• 

Aylar geçti. blr gece, gene bu köye 
uğradım. Ay JŞlklannda, gen<; kızla .. 
rın. artık seTgUlJerlyle dolaşmadığı 

ıssız sokaklarda. bir cnn. bir hayal &"1 

radım. Atımın ayak sesleri. bnnn me-ı 
zarhklardan hilr:ün ve matem ~etlrl-ı 

yor: karanhklann 1ç1nde, gölgeleri 
korkunç görilnen ağaçlar. burada ya .. 
şr-nn batıralan gftzlerfmden saklı· 

7ordu. Bent genç knbka'!alarlyle şon
]('ndil"Cn snrışıo ktz karde~ler, köril 
toktan terk tmtşlerdl. Tepeye çık• 

tım: bu gece benden rüyalarım gizle-
7<'D hazin vadiye bakt1m. Şerln gene 
nzaktan ağır ağır akıp gidiyor: uğul· 
tuso. gecelertn. ahreti bel<leycn sükQ• 
tu tc~lnde mntemU bir enin oluyordu.,.. 

Snbaba ikadnr vadiyi geçtim: gcçtl
fim yoll rda. tabak diye feryat eden 

"'o muunrfp sP.sl aradım. Yılrtızları sö
D n. IŞlklnn kararan bu matemli ge
c !erde. o <'I artık Otmez olmuştu. 

Delki bu topraklnrda pPygnmbı rlerl 
için can veren insanlar gibi o da lsho.
kma knvuşmuştu. 

-s ı~v m rnas
•·nntnm" 

Dr. CEMİL SOLI~Yl\IAN 

\ea\'~\ ~o~~ 

maçt 
(B~nci «JY'fadan deoom). 

kadar Co Luis her hangi bir maçta eJin.o 
den yaralanac:ak olursa, Maka Şmelingin 
haziranda önce bir kere Maln Biyrle kar
tılaşmasından bahsetmektedir. Fakat a\.o 
man boksörün Amerikada menfaatini gö
scten mümessili, bu tek.lifi reddederek. 
''Biz, iki senedir Luisi bekledik. Eğer ya• 
ralanacak olursa. Uatelik iki ay daha da 
bekleriz'" feklinde mubbeleve giri•mit
tir. 

Bu yeni vaziyet. Ahnanlan dehşetli ıu
rette kızdırmıştır. Zenci bobar'Jn, bir·' 
çok muvaffakiyet elde etmekle beraber, 
vaktiyle kendisini yenen Şmelingten ht· 
15 çekindiğini, onunla karııta,maktan ka· 
çındığım, Maka Biyrin Co Luiain yerine 
bu sebeple ileri sürüldüğUnü yazıp duru· 
yorlar. Ayni zamanda, Şmelingin bu .;.. 
bi kaçamaklı hareketlerle,. oyunlarla apı
fıp kalnuya.:ağmı, iki .enenin mühim bir 
lktımmda boşuna beklediğini, gösterdi~ 
Jcabilivctc nazaran hattA geçen yılda 
ıampiyonluk iç:n Braddokla kar11la1ma11 
gerek olanm Luia detil, Şmding oldu· 
ğunu bahse katıyorlar!? .... 

Teklifin icvüzünün kesenkes belli ol
mamasına rağmen, Maka B!yrin yeni 
dünya Yahudilerinden bir Amerikalı ol
ması, yeni teklifte bir muzipliğin rol oy-
11adığı kanaatini de uyandmnaktad.ır. 

Yahudi ile bir Almanı: karşılaıbrmalc 
muzipl:ği r Hele Yahudi Almanı yenecek: 
olursa, arttk Almanlardan hotlanmıvanlar 
acvinÇkrindcn göbek ata ata kahkahalar
la go:ileceklerdir ! ? •. 

Tenör Çalyapi
n.n öıümü 

(.U inci BCJyı/aadn deoom) 

meşhur ses ve taganoi üstadı 17 yqına 
ge ınccye kadar, sefalet ve yokB\Wuk 
içinde, sokak boylarında sürünerek ya.
§3.mıştır. -=Boğazı tokluğuna eurada, bu
rada çıraklık ederek büyürken sesinde
ki fcvknlildelik bazı kimselerin dikkatl
nı !:Ckmiştir. Kiliselerdeki Koro heyet;.. 
lcı ine karışmış, maişetini bu suretle da
lıa kolay temine başlamıştır. 

Birkaç yıl sonra da operet tiyatrola. 
rilc, seyyar Rus tiyatro heyetlerinde ar. 
tlst olmu~. teganni etmi3 ve sesi etra. 
fında büyilk alaka uyandırmağa muvaf, 
fnk oJmu~tur. 

Petcrsburgda yazlık tiyatro ile Ma. 
montof ve lmperator operasında, daha 
ııonra Bolşcy tiyatrosunda da sesini se. 
nc'crcc ve bliyilk alkışlar toplayaralı 
dinlctmlştir. 

• , ~'llvnpin Rusyada şöhretin kemaline 
erdikten sonra 1902 yılmda Rus budu~ 
JantJdan dıcıarrda da anga;mrınlara gir. 
fr"İcı'ir. M"''lııo, Paris. Londrn. Nevyork, 
:Bornova, Ayres oJ>eralarını dolamnrstır. 

- N c yapıyonunm ords f 
- S c- O:nıyor diye merak ettim do baJnyonnn. 

-Dalla ba _. 

bab hana cocuksun 
diyordun, kocacl· 

iıın.. Şimdi neye 
bayret edlyorsua 

bir adamm lmt'Ml•· 
na oturmak....f 

_) 

--------------------------
Adı Başka! 

Nişruılan bozulmuştu. Bozan da deli • 
kanlıydı. Bir tanıdığı ııraşurdı : 

- Ncdiye sanki Suzanla nişanı bozdu
nuz! ,.,. 

- Papağruu yüzünden! 
- Nasıl! 

Umumi harp nihayetmdeki .Rus ihti
lfilınden sonra Moskovnda kalmı~ ve 
bolşevikler tarafmd:ın milli sanntkfırlar 
arasına konmuş..c;a da, 1921 yılında Şal
ynpin Rusya hudutları dışına çıkmış, ve 

- Evet: çünkü, ben yanından kalkıp 

gitmeğe hnztrlandıkça, bcp ·•nolur, bir par
ça daha otur, Süreyya!., diye eeslenlyor

du. 
- E, daha iyi ya işte! Bundnn ııc çı .. 

kar! Nişn.nlı olduğunll%U herkes b11i)or! 
- Oyl~. ama benim adım Süreyya de

ğı1. Danyal' 

nıhayet Paristc ölmüştür. 
Şalyapin Maksim Gorkinin en yakm 

arkadaşı ve dostu idi. Fa.kat. siyast ka
. naatlcri ayrı olduğu için son senelerde 

J!Öri:şmcmcf;c başlamı§tı. 
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47.000 Ki~i Çocuğunu 
Ole/üren Kadına Şefaat 

Dile yor 

Çocuğunu öldüren liıgiliz kadını Mis 
Hanford her tarafta dehşet ve utanç u
yandmnl§t.ır. Küçük oğlunu öldürme.sine 
sebep çocuğun aptal oltı§udur. Katil an -
nenin serbest bırakılması etrafında bir ga
zetede açılan ankete 41000 kişi ınlisbet 

,:evap vcmıiştir. 

---0--

Beş Bin .Ton Pudra 
fngilizlerin yaptığı bir hesaba gö -

re, geçen 1937 yılı içinde İngiliz ka -
. dm.larınm kullandığı podra, rüj vesa.
ir kozmetik maddeleri 5 bin tondur. 

Orta bir hesapla her İngiliz ailesi 
podra, allık, vesair kadın güzelleştirj
cl maddeler için senede 2·1 lira sarfe -
diyor. 

Mama.afih, birçok aristokrat aile 
kadınlan vardır ki, müsriflikleri yü -
zünden senede 100 - 200 lira da sar -
fetmektedirler. 
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~ang/ n7///el nası/ yen7ek yer? 
.Parfaia 811 b/Q-Dk bfnUuuze.Jer.indo gar- çiilcJ J"Cr'bzdo oturarak Lıerko.s.I göro:ıok .fs.. 

sonlulr oden mUdekklk bfr garsoa mllletle- ter. Ga.rtlOD wnın mOddet bcklemok meo
ri .aBSil tarırdıı,~ ıu 11eJcJlde t&rif e~tir: buriycUndedir. Erkek yQksek sesle li8tc-

Lokantaya gelen Isveçli: Yemek 116tesi- yi okurken ksdma karşı manalı, manalı • 
ai k&rısma verir; yemeği .lcadm beğenJ.r, bakar. BUtan yemekleri erkek ısmarlar - • 
erkek ısmarlar. Yemek esnruımda biribiri- ten kadın ''Evet,, der. Bundan sonra er - • 
ne bakmadan çok az konuşurlar. kek kndmm elini severek öper. 
FransızJnr: Listeyi yüksek sesle kadına Avusturyalı: Kadm ve erkek birlikte lis-

erkek okur. Kadın duymadan erkek ye - teyo bakar. Birlikte yemek ısmarlar, ek - : 
meğl ısmart:ır. Yemek esnasmda kadınla seriyetle kahveden maada btltiln yemek - İ: 
erkek konuşur. leıi müştereken taksi mederler. • 

Amerikalılar: Yemeği kadın bol bol ıs- Jtaıyanlar: Erkle iki listeden ister. Ka- : 
marlnr. K:ıdm nz yer, erkek kadından ar· 
tanı yer. 

lngilizlel': Kıı.dın erkek münasip bir yer 
ararlar .. Yemeb1 erkek intihap eder. Er
kek taksim eder; ikisi de çok yerler. Ek· 

• eeriyetlo kadın ve erkek zayıftır. 
Almanlar: Kadın intihap ederek ısmar

lar: erkek intihap ederek tsmarlar. 
Macarlar: Kadın ve erkek salonun en 

. 
dm ve erkek ayn, ayn intihap ederek m- .i 
marlar. Hızlı hızlı yedikten sonra ve ea - : 
rabm iyi cinsten olmasını söylerler. i 

Lehler: Erkek ekseriyetle lokanta ee- : 
fine kadından habersiz yemeğini ısmarla
yarak kadına sUrprlz yapar, 

Ruslar: Erkek bir çocuktur. Yemek in- ' • 
tihabmı "anne,. olan kadma bırakmıştır. 

a: ======-=·=---=·:::-::-=·=-=·====·==·=========um======-=·· .. -::=.-------:::::::.-:: 

Birgün ingiltere adası batacakmış 
Ingiltere batacak. Britanya. adaları 

yavaş yavaş suya gömülüyor. Bir gün 
gelecek ki tamamen su altında kala • 
caklar. 

Profesör Makintoş isminde İskoç • 
yalı bir alim bu keşifte bulunmuş ve 
bunu iddia eden kendisi. 

Alimin ''Diskoveri,, (keşif) ismin ~ 
deki mecmuada çıkan bu yazısına gö. 
re, Britanya adalan elli asmlanberi 
batmaktadır. 

Fakat, bir müddettenberi, adalar 
suya batmakta daha süratli bir hal 
almış ve dört asır kadar, İngiltere sa, 
hillerinin bilyilk bir kısmı sular altın
da kalacak. 

Alimin hesabına. göre, İngiltere a. 
o 

Amerikalılar Bütün Gök
yüzünün Resmini 
Çıkaracaklar 

Amerika astronomleri mua.zuuıı bil' 
ilmi plan hazırlamıştır. Profesör Mo
are'nin riya.seti altında heyetşinaslar
dan müteşekkil olarak terekküp ede • 
cck bir heyet, bütün gök yüzünün fo
toğrafla resmini çıkaracaklardır. 
Fotoğraf Kaliforniyadaki Maund 

Vil.son mevkiine yerleştirilecektir. 
Çok para sarfedilecek olan bu planın 
tahakkuk ettirilmesi için uzun sene -
ter uğraşılacak, plan 1990 senesinde 
tamamlanacaktır. 

Dünyanın en büyilk ve elli santim 
kutrunda olacak olan fotoğrafın yeri
ne yerleştirilmesi için Amerika hüku
meti 65000 dolar tahsisat verıniı3tir. 

Gök yüzünü ve yıldızlan fotoğrafa 
almanın §U cihetten faydası olacaktır 
ki, yıldızlar alemindeki değişiklikleri 
anlıya.bilmek için şimdi alınacak re -
slmJerle, yllz sene sonraki resimler 
karşdnştrnlacak ve bundan ilmi ne -
ticeler cıkanlacaktır. 

dala.rmm kıyıları 60 senede 30 san
tim suy& gömülüyormuı. A yni za 4 

manda., adalar garbe doğru kayıyor 

ve Avrupa krtasından uzaklaşıyor • 
muş. 

Bu hesapla lngilterenin batması ı.. 
çin daha binlerce, belki milYonlarc& 
sene Jlızrm. Fakat, Avrupadan uzak • 
taştığına bakılırsa, Fransa sahilleri f,. 
le İngiltere arasında yapılmak iste _. 
nen tünel insanı biraz düşlindürüyor .. 

Havay adasına seyahat edenler, orada 
mutlaka bu numara ile karşılaşırlar. Bu 
meşhur mahalli dans olan Hula Hula dan· 
sı:dır. I.Akin, adada yetecek kadar fazla. 
yerli dansöz yoktur. Onun için, ecnebi sey .. 
yahl:ırn bu numarayı orada da hazan böy
le kıyafet değiştiren Amerikalı dansözler 
)'.aparlar 'l l f 1 T ! ? ! ! ! ... , ...... :~., 

- I-TaşnzcLpenalı •• .EJçi"far .bcplınbdl 
,IJAhlarLLnIIU ~c--sllın oLrn.wnlıd ml.i;.ycjr_ 

- J:>Uşrnan ordusu .ao kad&rdlr r. 
- Sek.is yil8 blıı.. 

- Teslirn ct:nıez-aek ne olacakmrş t:, 
-Harp .• 

Hükümdar, boynULıu eğerek dil§Uıı. 

ıneğe J;>a§Iadı. Harp, her aeye rağmeıı 
kabul edilebilecek bir şey değildi. On. 
0an çok, hem pek çok acı dersler aJnui. 
lardı. Onun için Ç-Ok düşUnmeğe lüzum 
yoktu. Kararını verdi: 

- Kabul edeceğiz.. Diyecekti. Fakat 
kaf asmdan geçen cümleyi söylemeden 
yanında oturan kansı ayağa kalktı: 

- Bu hiç bir va.kit olamaz! .• 
Yumnık1nrmr sıktı: dişlerini gıcn-.. 

dattı: 

- Evvela silahlarımızı, sonra caDI• 

mızı öyle mi.. Hayır .• Bu olamaz.. Sillh· 
!arımızla, bu uğurda can verenlerin ın.. . 
tikamını da alarak öleceğiz.. 

Kartaca hükümdan A~arabal ayağa 
kalktı. Yüzünün rengi bir bulutla örtuı .. 
müş gibi kararmıştı. En çok hiddetlen .. 
diği vakit yaptığı bir hareketi tekrarla,.. 
aı. Gözlerinin birini yumarak tek gözii· 
nü kansının gözlerine dikti: bir şey 
söylemedi. 

Kraliçenin bı.raz cvvelkı galeyanlı lıa,.. 
li kalmamıştı. Gerilen kollan yavaş ya,.. 
vaş sarktı. Boynunu bükerek ve hiçbi.T 
şey söylemeden dı~an çıktı. 

Aularabal, vezirine: 
- Hazırlık yapın, düşman madem 

ki bir fenalık yapmıyacak, o halde si
lihlarnnızr teslim edebiliriz. 

Vezir, yerlere kadar eğilerek dışarı 

çıktı. 

O gece şehirde ne kadar silillı varsa 
hepsi toplanmış, düşmana teslim edil
mişti. 

Azdarabal yerinde sarsılır gibi ol
dUşmana teslim ettiği için karısı il• 
dargındı. Fakat nasıl olsa barışırlardı. 
Hiç olmazsa binlerce insanın ölümüne 
engel olmu~tu. 

Aradan birkaç gün geçmişti. Düşmu 
elçileri tekrar geldiler. 

- Konsüllerin yeni emirleri var! .• 
Azdarabal sordu: 
- Ne imiş bu emirler?. 

- Şehirde bulunwlar on mil geri çe-
kilecek. Burada kimse kalmıyacak .. 

- Burası ne olacak?. 
- Onu biz bilmeyiz .. 

Azdarabalm yerinde sarsılır gibi ol. 
du. Dili dolaşıyor, bir şey söyliyemi 
yordu. Bir gözünü kapamak istiyor, fa, 
kat bir türlü muvaffak olamıyordu. El· 
çilere: 

- Peki, dedi hazırlanalım .• 

Ş .EHIR kaynaşıyordu. Kadınl&.J 
koşuşuyor ve bağırışıyorlardı: 

- Bizi hiç kimse şehirden çıkaramaa 
Kapıları kapıyalım .. 

Binlerce kadın şehir kapılarına hü 
'eum ederek kapadı. Kraliçe onların ba. 
şmda idi. Meydana binlerce kadm erke' 
toplanmıştı. J{rnliçc: 

- Herkes silah yapmakla meşgul ola. 
ca.k.. Diişma}\ elimizde ne varsa. ald.t. 

Tarihi hik8ye 
.................................... ..__ . ._ ......... .-.. ............... -.. -

Mahvolan 
artaca 

YAZ.\N: 
NDy©ıCğO ~lhme@J 

Hücum edilinceye kadar ne yapılırsa d~ 
kardır. 

Kartaca.lılar Lam yetmiş bin ki.şi .1di
fer, Hepsi, ölmemek ve intikam almak 
için çarpışacaktı. 

V E!\11 Roma konsulU Sipyon F..mi
liyen, Kartacalıları mahvetmek için or. 
duya gelir gelmez şu emri verdi: 

- Onlara açlığın kudretini göster
mek lhım .. Madem ki ~bir kapılarım 

kapadılar ve silahlandılar Biz de dışan 
çıkarmıyahm. Evvela bir hendek: sonn 
bir duvar yapacağız. 

Her iki iş tamnmlandıktnn sonra şe. 
birde açlık başlamıştı. Halk dışarı çık .. 
manm imkansızlığı karşıı:ımda inlerken 
Azdarapal: 

- Beni dinlemediniz. Simdi bu aclı~ 

Resmi yaırnn: 
Nlh~~ lf2lo(il)ar Do 

başgösternıiyccekti.. diyordu 
Fakat Kraliçe boş durmıyordu. Aha

linin açlıktan çektiği azabı göıdükçe 
çare arıyordu. Nihayet Kartaçalılar. 

gizlice delecek bfr kaya bulmuşlardı. Bir 
kaç gün içinde kaya delindi ve açlıktan 
bunalmış Kartaealılar buradan çıkmlır' 
ğa başladılar. Evleri yıkıyor, ankaıla 
gemiler yaparak kaçıyol'lardı. 
Artık üm'.tleri tamami!c mahvolmuş. 

ken buldukları yol Kartncalıları bira,, 
da şaşırtmıştı. Kolayca Roma gemileri 
nl basabilirlerken bunu dü~ünememişler 
ve tarihte en biiyük kozu kaybetmişler
di· 

Roma kumandanı Sipyon, bir tarat. 
tan Kartacalılar kaçarken şu emri ver
mişti: 

LiUfc-n Sayfayı C~iz 
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liap\\a.rmdtm b\n\uc::ıe 'Boma uun akın 
etti. 

Fakat dar sokaklanndan ilerlemek 
son derece müşküldü. Roma askerleri 
§clırin ortasındaki Pirsa meydanına an
cak bir haf tada ilerliyebilmi§ler ve hay. 
li zayiat venni§lerdi. 

Altı gün, altı gece dinmeden devam 
eden didişme, aç Kartacalılan tok ve 
mahvetmek arzusu ile ilerliyen Roma • 
lıları yorgun bir hale düşü.rmü1ıtU. l§i 
uzatmamak lılzımdı. Sipyon eu emri ver-· 
fli: 

- Her tarafı ateşe verin, Kartaca 
:ynnsın.. Teslim olmak istemiycnler,. 
ınahvolmaJı. 

~imdi şehrin her tarafından alevler 
çıkıyor, Ustleri ~an yırtık, yan çıp
lak kadınlar, ellerine geçirdikleri silfilı
alrla mücadele ediyor: 

- Öldürün, teslim olmayız.. Diye ba.. 
ğınyorlardı. 

AJr.dara.bal kumandanlarına sordu: 
- Teslim olmamw istiyorlar mı?. 
-Evet!. 
- O halde ne duduyonız.. Etrafıma 

toplanınız, yUrUyelim .• 
Hükümdarın etrafına bir anda elli bin 

kişi toplamıştı. Kumandanlardan biri 
Kartacalılnra: 

- Kurtuluyoruz. HükUmdannızla yti· 
rüyünüz .. 

Yüksek bir duvarda alevler arasın .
dan dü§manla mücadele eden Kraliçe 
bu manzara karşısında bütUn kuvvetini 
topladı ve kocasına: 

- Alçak hükümdar .. ırnpck hükiim • 
dar .. Diye haykırdı. 

Sonra etrafına bakındı. Birkaç üstij 
başı yırtık kadın ve iki oğlu duruyor
,ıu, emirlerini bekliyorlardı. 

Kraliçe çocuklarına döndü: 
- Ne yapmak lazım .. diye sordu. 
Çocuklar cevap vermediler. Gözleri 

l1i bin kişi ile teslim olmağa giden ka
balığa takılmıştı. Anne onlara doğru 

)'aklaştı. Her ikisini kolundan tutarak 
alevler arasında çökmek üzere bulunan 
.bir çatıya doğru sürükledi. 

Sonra, ağzından kan damhyan palası· 
ııı havalandırdı. llk vuruşta biri, ikin • 
Jn \'UI'uşta ikinci oğlunu, kanlar i~inde 
kıpkızıl ateşlere gömrlü. 
Yanında kimseler kalmamıştı. Uzak. 
dan birkaç kadının Urpertici çığlık • 

geliyordu. Kraliçe etrafına bakın • 
. Bir düşmanla karşılaşmak istiyor 
bi idi. Fakat kimseler yoktu. Çocuk· 
mı fırlattığı atc§e karşı yürUdü. San· 
orada kendisine kucak açan biri var· 

ış gibi yüksek duvardan gülümsiye
k kendisini fırlattı. 
Kartacanm ilstUndcn ~imdi siyah bir 
man yükseliyordu. lstiklil için çır -
ıp canverenlerin ebedi yeisleri kadar 

cu duman ancak sabahın keskin ve 
rt rUzgarı ile dağıtabildi. 
Artık Kartaca da ebcdiyycn yok ol· 
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Güne, altında dans L<rlın.11 milsabakaya lgtirak eden Londralı kızlar. Londra ıo 
lcaklarmda bu gekUde bir ge~it resmi yapmışlardır. 

Ağız tadı ile içebilmek için .......-.-................................................................................................. . 

Çayı nasıl ·pişirib 
demlendirmeli? 

Çay pişirmesinde dikkat edilecek bir nokta 

1 
Vaı~aını : 

Elizabet Krey 
1 Meı:hur 1 fl!!iliz çay mutahassısı 

Ça.) ., .. pması o kadar kolny olduğu hal
de, sıcak, kokulu ve kıvamında bir bardak 
çay içtiğimiz pek seyrektir. Daha doğrusu 
hakkiyle çay yapmnsıru bilenler azdır. 
Asırlardanberl çay içildiğine göre ge -

rC'k çayın cinsleri, harmanı, gen•kse ha -
ıırlannıruu hakkında umumun bilgisi hay -
ret edilecek kadar noksandır. 

lngilteredo çay merakı o derecededir ki 
bu i~in mütehassıs olnn büyük firmaların 

cayın koku, renk lezzet ve evsafına göre 
ııususi harmanları vardır. IIatt1 her civn
rın suyu evsafına f!n uygun harmanlar Y:ı
pılmaktadır • 

Uygun bir harmana rağmen çay isteği

mize göre değilse kabahat muhakkak fe
na yapılmış olnıasını.!adır. 

Baıan çay ve su nlsbetsizdir. Bazan 1'u 
tam kaynrunaml§, ya çok kaynamıa ya tek.
tar kaynatılmışbr. yahut çay IUzumundan 
(azla demlenmiştir. Yahut da ısıtıımamı§ 

bir çayJanlrğa konulmuştur. Bunların mah
zurlan vardır: 

Eğer çay ile su niBbeti yanlı!) ise çay 
ya çok koya, yahut da c:ok açık olur. Su 
göz g8z kaynamamı§ ise ~ay yaııraklan 

tam açılmaz çay lezzewız ve rcnksız oıur. 
Su evvelden kaynatılmış ise vcra çok 

ka~ nanın çay tatsız olur. Çay soğuk çay
danlıkta haıılamrsa donuk, canan gözükür. 

Jyi kalite çay en ekonomlk olanıdD'. 

Çay bava almaz bit' kapta saklanmalı ve 
kapağı açık bırakılmamalıdır; havanın bil
hassa rutubetin tesiriyle kokusunu kay .. 
bcder. Çay, koyu kahvercnkli c;.'\ydanlık -
larda demlenmelidir. 

.Madeni kaplarda ycyahut süzgeçli kaşık 

veya tülbent i~o konulup üzerine sıcak 
au atılarak yapılan ı:aylar istenilen evsaf
ta olamaz. 

Çaydanlığı ısıtmak için sıcak su dol -
durulmalıdır, en münasip zamanı, çay suyu 
knynamağa başlamazdan biraz önce dol .. 
durmaktır. Su kayna.mnğa başlaymı:-a, çay
danlığı boşaltıp çayı konulduktan ııonra ibrl 
ğin yanma gidip derhal ıucalı: suyu içine 
boealtmalıdır. Jbrlği ateıten ahp soğutma
malıdır. Adam bqma bir çay kaşığı ve bb

faZlasr miktarında çay koymalıdır. 
Kapağını iyice kapo.dıktan sonra çay -

danlığm llzerlne içi pamuk doldunılmug bir 
(Soaa: ıo anca 1&Jlfada) 

Yazan: 
liiiyük Rus Hikityec:si 

ÇEHOF 
.. _ Unlar geri çek.Jldiklc.rlnden Tanrının melei;'i .. 

".rllSıifUD rüyasına girdi: - ve onn: Kalk. c;oeuğu ve ana

llDU hl .... 
Kız: "Çocuğu ve an&SJnı al!., ibaresiıı.i vect ile, 

he}·cc:ından lupkrrmm olanıJıı: tekrarladı. 
··- Ve Mısıra kaç_. Ve orsda benim BnlU\ bildirece

~iııı uımaıl:ı kadar kal ..• ,, 
Benim sana bildireceğim uımana kadar kelimele

rinde kız kendisini tutamadı, ve ağlamağa başladı. 
Onun bu hali karşımnda Mfi.riya bıc:kmklarmı ko

yuverdi; onun arkasında.-: ıiyal'ete gelen •ö)'lülerden 
biri tutturdu. 

Rüyük baba öksürdU ve torununa vermek iç.in bir 
~r.yl11r aradı; bulamadı, yalnız parmaklarını kmlıldat

makla kaldı .. 
Tilivet bitince herkce hüzün ~de, kızdan ve 

anamndan boput bir halde evli evine döoc?\i. 
Bayrnm mUnıısebetiyle allc bütün gün evde kaldı. 

J<o~aıımm da, gelinlerinin de, torunlarının da hep bU
yUl< ana diye çağmhklan lhtlyar kadın her §eyi kendi 
eli} le ye~tinncğe çall§ırdı. Flnnı o ısıtır, ftemaverl o 
ha7.rr1nr, öğlelere lmdnr tarlalarda işler, sonra da dö
nüp kendisini l orup öldUrdüklerindcn §ikiyet ederdi. 
Kimsenin bir parça fazla yememesi için yaşlıların ve 
gC>linlerin boş durm.-ımalar1 için parçalanır, bazan mey
b.:mccinin kazlarının tarlalardan geçerek kendi zerze
vat bahçesine girdiklerini v hmeder; elinde uzun bir 
ııorıa ile C\'den dışarı atılması bir olur, kendisi kadar 
soiınu'], gevşemiş lahnalnrmm arasında belki yarını sa
at bağırıp çağırır, görmediği kazları kışkı§lardı. Baznn 
bl: karganın piliçlerin llzerlnc atılacağı kuruntusi) lo. 
kükriycrck karganın pe§ine düşerdi. Sabahtan akşama 
kadar bağırır, çağırırdı. 6ylo bğınnlı ki yoldan geçeulcr 
no oluyor? diye kapının önQ.nde bir müddet. dururlardı. 

Kocasına karşı da daha mülAyinı davrandığı yoktu; 
onu bazan aylak, buan da kolera diye çağırırdı .. Doğ
rusu da koca8uıı bir işte kendisine belbağlamak caiz ol
mıyım ve kanın tarafmdan bir teviye bırpalanmasa laf 

ebeliğinden başka bir şey yapmak §allmdan olmıyan . 
oıUJiklerdendi. 

Hasta oğluna kimler oldu.,nu meçhul düşmanlar 

bakkmda uzun maaallar anlattı; kOlll§Ularmdan görüp 
katlandığı, vehmettiği mevhum hakaretler 80'81ndı. O., 

nu dinlemek, bir iolıeneeye uğramak demekti. 
™5ğrUntl tut.arak: 
- Ya, diyordu, kuru otlarm putunu (1) otuz kopeko 

(2) sattım. Rızamla sattım, iyi. Bir sabah otu teslim et
blek için yola çıktını. bu da iyi. Jl'Uat Qç bq dakika ~nra 
tncyhant'den fırlıyan k~y muhtan ulan bu otu nereden 
nereye götnrliyonun ! diye fırlayıp lı:ulağmun üstüne 

bir yumruk ındlrmcz miT-

Siryak'<la fıızla. içki ylhünden müthiş bir baş ağrıaı 
nrdı. Ve kardr..şbıden sıkılıyordu. Basta başını salb
yarak : 

- Ah i§te ispirtonun hllneri ! 
Diyor ve kardetdyle yengesine: 
- Aman benim kusuruma balımayın, halimden 

ben de memnun defilim,. • 
Yollu dert yanıyordu. 
Ba 'l"Rlll mUnnsebetlyle bakkaldan bir ringa balığı 

almı§, başı ile ç.orba vunrJm~u. Öğleden Jtibnren çay 
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i pc~ln nhnaralt kala· f 
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i vel"C'c;l)·~ bıraluhr. ' 
: SATIS YERİ: 

~ Ankara cadclesfl 
i VAKiT KİTABEVİ . . ... 

Hay<dlar Rnfat 

nıa.sa.ı;mm etrafı almml§tı. Jılüjikler lızerlerindcn leı

boşanmcıya kadar i~tile.r; öyle ki karınları çaydan davul 

halini aldı. Öyle iken ~bayı da ihmal etmediler, ten
cere urbaya konmuotu. Herlırea kaşığmı tencereye dal· 
dmp içiyordu. 

Aqamlcyin Santepede çOmleJıçi !ırmını yaktı ça
yırda &ene miar prtı söylediler, oynadılar. Delikan
hlar c;algı ·~. 

Derenin 6te yabtımda diğer bir fımı yanıyor, ora· 
da da kızlar okuyor ve oynayordu. Bu p.rlı:dar uzaktan 

kulağa pek lbenkll ıdil'ordu. 

Meyhanenin etrarmda erkekler arasında gürültü 
Yardı. Sarboalann herbirl kendi hesabına ayn bir ma· 
kam.dan, ayn bir prkı tutturmU§lu. Kavgaları bir hal

de idi ki, mlaafü kadın titriyor Ye: - Aman yarabbi!., 
Diyerek hayıflanıyor, durmadan, dbılenmeden 

ka\•ga edi§lerine Ye bir ayaklan çUurda olan ihtiyar· 
l:arm bu vadide en ileri gidiflerine D&ll"P ka.h)·ordu. 
Çocukbr binbir küfilril tabll bir eös olarak duyuyor, bu
na daha befikten allljkm bulunuyorlanb. 

Saat gece yarısını geçti. Fmn1ar derenin iki yaka· 
smda da söndü; fakat çayır ve meyhane &lemi hala SÜ· 

rüyor, herkes kendince eğleniyordu. Siryak ile babası, 
ikisi do zil:ı:urna sarh~. elcJe vemüoler, admı baı:,ımda 
omuzları biribirile öpüşerek Mariya ile misafir Olg:uun 
yaW\Jan ambarın önüne ı:elmişlerdi • 

btiynr nasihat ediyordu: 
- Bırak, k<1ndi halinde bir hatun .. Günahtır 

Siryıı.k mut • d: - Ma .. ariyn! .. 
Narasını attı. 

thtiynr: _ Bır.tk oğul.. Gür..nh .. Kendi halinde 

biı hatun! ... 
Dedi lklıii o halde ambann etrafında bir kolan 

vurdular ve uzakl:ıgtılar 
lhtivnr ölt~il.rükiü, boğuk seaile bir p.rlu tutturdu. 

TükürdU, pis ııis küfürler savurdu Ye evine girdi. 

-1\' -

B:lylik nnne yeni gelen tonınu Saşayı r.crzevnt 
ba™:esine kU1an bırakmamak ~ere nöbetçi koymuş
tu. Sıcak bir ağustos günüydü. Topnüt beyblin kulan 
bo8tann tarlalar arasından girebilirlerdi; fakat o saatte 

tatlı tatlı sohbetlerle meyhane tarafındaki yulafları 
fl»;\emckte idiler- Yabm baba kaa arasın ba§mı yu· 
bn dikiyor, sanki koca karının elinde sopa ile gelip 

gebncdiğini gözetliyordu. 

Kaı. alaylarının aşağı taraftan da baskın etmesi ih· 
timali yarsa da 0 taraftakiler de şimdi der 'nin kaJ'§ı 

yaka.<uncla ~un. beynz hat.lu te~ ediyorlardı. 
Kızcağız bekledi, fakat ~k geçmeden sıkıldı, kaz 

filan gelmediğine bakarak tepeye doiru yollandı. 
Ora1a Miıiyanm bUyUlı kızmı gördü. Bu büyük bir 

kayanın üstnne çılmn~. kilise tarafına bakıyordu. Anne
si tam on Uç çocuk doğurmuş, yalım altısı .. ğdı, altısı 
da kn:, en büyükleri de ııelds yaşmda ldi. Bu km ayak
lan çıplak, Uzerinde uzun bir gömlek, kızgın gilnc3iıl 

bi~ ehemmiyet vermeblain, taş kesilmiş bir halde du
ruyordu. Sa~ yanma çıktı ve kiliseye bakarak : 

( J>ewmı ,,., ) 
ı. - mr, pat 1G.S8 kg. 
:t. - Bir kopek 2,o santim. 
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Ç'A.(yapm aıfea Ruı'i'u .. 
Fakaı .aa'Adciiru. IDD/iye

tini lıi~ bir reme an. ettiıii 
görülıne1ni1tir .. Her zİT•· 

ret ettiği .meaılelcette o 
ıne1nlelcetin idet ve an"a-

ne/erine uyar; biiyükneza
lcet ve tipi vardı. Bu iti
barla Çalyapİll beynelmi
lel yarablııta. Lir İnaandı. 

Aıaiıki yazıda mcthur te
nörün aan'at hauuıiyetleri 
belirtilmittir. Sağda Çal
yapin ıon günlerinde Ye 
bazı rolleri .• 

Tenör Şalyapinin ölümü 
13 Nisan tarihli Kurun gazetesini o

kuyunca, acı bir haberle karşıl~tım. 

Anadolu Ajansı Çalyapinin ölüm habe
rini veriyordu. 

Dünyanın en gürel basso sesine ma.
Jik. olan bu sanatkar, eesrıe sanatin en 
ilslün tabakasına erişmiş, ve değil yal
nız Avrupa kıta.sının, yeni medeniyet 
dünyasının da hayranlığuıı kazanmıştı. 

Bugün ebediyyen kara topraklara bı
rn.kılmı~ olan Çalyapin, nihayet çok 
sevmiş olduğu Verdi'sine kavuştu. 

Büyllk artist A\TUpanın başlıca ope
ralarında çahşmıs ve son senelerini Mi
lino şehrinin Scala tiyatrosunda gecir
mişti. Bilhassa, kendisinin en se\·i!diği 
ve sevdiği memlekel de müziğin mcn
§Ci olan İtalya idi. 

Çalyapini, Tito ~kipa Benynmino 
Gigli, Jan Kiyupura, Josef Şmıt gibi, 
bugünün ün salmış tenorları, seslerin 
babası diyerek çağırıyorlardı. 

Büyük artistin hnyatta iken en sev -
diği ve bUyük bir istekle söylediği ye
gftne opera, Verdi'nin layemut bir eseri 
olan L'Aida idi. O, bu operayı söyler -
ken, ikinci kısmının altıncı mısraına 
gelince, Scala tiyalrosunun duvarları 

çınlar ve dinleyicilerinin tüyleri heye -
candan dimdik olurdu. Çünkü, onda hiç 
bir sanatkarın başaramıyacağı bir bas
so sesi vardı. Çalynpinin. Milanodan 
ba§ka, Lonclra, Paris, Madrit \'C yeni 
medeniyet dünyası olan Am<'ri!rnn:..'l 
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Nevyoı-k operasında birinci u.a idi. Ö
lecek bir çağda olmayıp, ondan daha 
birçok parçalar beklenebilirdi. Fakat1 

kendi.sini kıskıvrak bağlamı~ olan has , 
talık, sanatkarın ya~masını çok gör • 
dü. 
Cıhan~ümül şöhretini kıskandı~ ve bu 

kıskançlığından doğun ihtirası ancak, o
nu ölümün kucağına terketmekle aldı. 

Fcodor Çalyapin bir Rustu. Fakat, 
vnun Rusluğu hiç bir yerde mevzuu 
bahsdeğildi. Çünkü. her gittiği memle , 
ketin adetine \'e ananesine uyan bir tip. 
ti. Uzun uımandımbeı i hasta olduğunu 
da elimize gcçcıı birçok Avrupa mecınu· 
alarıuc.la görmüştük. Lakin, biç bir nı.

kit onun bu acı filnbctini işiteceğimizı 

aklımıza getirmemiştik. 

Çalyapin, me~lıur İtalyan tenoru 
li~·cn mil>onlarca dinleyicisi vardı. Ai · 
dn ve Mnnon gibi operaları söyliyeceği 

sahnelere, binlerce demet çiçek atmağa 
hazırlanan bir kütle vardı. Hemen hep
si de bu acı lı3beri aldıkları dakikadan 
itibaren hazırlamıa oldukları çiçekleri, 
şimdi son bir hatıra ve hürmet nişa • 
nesi olmak üzere siyah kurdeleli çelenk .. 
lere ltalbcdiyorlar. Onun. sanat alemin. 
den bu kadar ani ve habersizce ayrı .. 
I:sına inanamıyarak, birbirlerine: 

- Acaba doğru mu? Diyerek bakışı , 
yor hır. 

Ç;ılp:minin, me~hıır İtalyan ten on 
Canıeo'nun en candan bir arkadası i . 

mi~. Onun ôlüm haberini Çalyapine bil
dirdikleri vakit, bugün ayni onun akı
betine uğrayan sanatkar deli gibi olmuş 
ve günlerce matemini tutmuş. 

Acaba, §imdi de Çalyapin için ağlıya.
cak, sızlıy:ı.cak ve üzülecek kimse var 
mıdı~? Çalyapin, Caruso'nun ölüm ha
berini alınca: 

- Eyvah! Dünyayı aydınlatan kai
nattan en parlağı söndü ve yok oldu! 
Oemiş. 

Fnkat, biraz sonra, bu sönmiiş olan 
JdHnnttan birinin yerine kendisi geçmiş 
\'e onu ömrü yetinceye kadar parlatmış. 

.Jı. Şimdi bakalım bu kara bulutlar ara
sından bir hayal gibi u1.akla~an yıldızın 
rcr!ni kim dolduracak! 

Cnruso'yu Çalyapin kadar yakından 

tammamıştık. Zira, o bütUn ömrünü, a
na vatanı 1Wyada, mühim bir kısmını 
da. ycııi medeniyet dünyası Amerikada 
iiolarlnr pc.sinde koşarak geçirmişti. İs
mi her tarafa yayılmı§, fakat, kendisi 
:'!inleyicilerine yabancı kalmıştı. Lakin, 
~alyapin öyle değildi. 

Bugün ölümüne yakınları gibi nasıl 
sızla.nıyotsak onu, o kadar da yakmdan 
tanıyorduk. Çalyapin para peşinde av .. 
)anmadı. Fakat. sannt için kendi varlı
~ını yok etti. 

Şalyapin k imd:r '! 
l873 yılında Rnsyada Kaı nda rloğan 

l~nııu ffi iıtci sayı/ada) 

Dünyanın beklediği 
boks maçında mühim 

bir engel!? 
Amerikalılar, Maks Şmelingi ağır siklette dünya §am· 
piyonluğu maçı için Coe Luisle kar§ılaıtrrmadan önce, 

M aks Biyrle karıılaştırmak istiyorlar • . 

Bu oyun; Almanları dehşetli 
kızdırdı, ateş püskürürcesine 

saldırışlar başladı 

B OKSI? Dünyaıun geniJ ölçüde 
merakla beklediği boks maçından, 

yani Co Lu.Uıle 'Makı Şmeling arasında 

22 Haziranda Amerikada :rapılacak dfin
ya ağır siklet şampiyonluğu maçmJan 
geçen haftaki ilavede bahs~derun, bu 
arada, Alman boksör Adolf Hoyzerin 
'1imdiye kadarki yarı ağır siklet düny.l 
boks şampiyonu Belçikalı Gustav Rotu 
'ceçende Berlindc yenerek şampiyonluğu 
: kazanması üzerine, Alrnanlann, Alman 
boks sporuna böyle bir dünya şampiyon
' tuğu temin edilmesilc de övündüklerine. 
böbürlendilderine iıaret etmiştik. Ve bu· 
na dayanarak, Almanyanm yakın zaman
da Maks Şmclingin ağrr siklette dünya 
boka şampiyonluğiyle iftihar cdct..:eği im· 
k1nsız olmadığından demvurd~lanna da 
işaretle, başka bir maçı kısacn belirtmiş
tik. 

Berl:nde orta siklette dünya sampiyor.
Juğunu ele geçirmek isin üg:.incü defa ol
mak üzere yapılan karşılaşmada, 7 Nisan 
Per~embc akşamı, Sporsaraymda mfüa -
ba.ka başlarken, salon, hemen hemen 8000 
seyirciyle dolmu:?tur. Seyirciler, fransız 
Marsel Tilin yerine yerleşme~< karşılaş -
masını hararetli hir ala.kayla takip etmiş
lerdir. Orta s iklette dünya şampivonluğıı 
için Fransa şampiyonu Edvard Tön~yJc 
ona ıneydan okuyan Almanya şampiyc
nu Josef Besselman, karşılaşmışlar, fa -
kat, Alman, Fransrzm karşısında a r cak 
on bir ravnd kadar dayanabi!miştir. Ve 
en birinci ravncLcla dehş::tli surette hır

palanmış. muzmahil bir l:aldeydi. On i -
Jdr..:i ravnda başlanırken, mağlubiyeti 
kend'liğindcn kabul ederek çekflmiştir. 

Alman spor münekkitleri, Alman iimkH 
böyle suya dü~ünı.:e Kolonyalı Almanın 

~ok sinirli olduğunu ve dolayısile on !>eş 
ravnd süren bir maçta karşılaşmaya uv
gun olmadığını söylemeğe başlamışlardır. 
H .. lbuki maçtan önce onun için söyledik
leri, bu Alman boksörün de gayet m:.i -
kemnıel bedeni vaziyette olduğu merke
zindeydi. 

Yeni bir boks haberi olarak, ~imr!iyc 

kadar!d dilnya ıampiyonu Belçiksh Guc; 
tav Rotu ycnrrek varı ağır siklet .di!nya 
şampiyonu olan Alman Adolf Hoyzer~. 

ilk 0'1rak I~arl 7:sin meydan okuduğu 

aksetıni~tir. Bu Belçikalı, dünya şampi. 

yonluğunu elinden kaçıran memleketlisi 
Gustav Rotun intikamını almak, tampi
yonluğu Almanyadan tekrar Belçikaya 
geçirmek azmindedir. 1'\eydan okuduğu, 
Belçika fcderasyô'nundan Almanya fedc-
rasyonuna usulen bildirilmiştir. Zis, bir 
maçta Noyzeri dövmekteydi ve ancak u
fak bir puvan hesabiyle maçı kaybetmişti. 

Diğer taraftan ağır siklet .dünya ş:ım
piyonlu ğu maçı etrafındaki mütalealar 
hararetle devam halindedir. Zenci dün • 
ya şampiyonu Co Luis, en yeni olmak ü
zere Şikagoda Harri Tornası ela nakavt 
ederek yendikten sonra, Amerika spor 
muhitlerin.de 'Kara bomba,. ya karşı iti
mat kuvvetle artmıştır. Umumiyetle, 
Maks Şmclingin 22 Haziranda Amerika 
toprağında yapacağı şampiyonluk müsa
bakasında hay!i güç•Jk çekeceği, zer1.:iyi, 
va.ktilc ilk karşrla~masmcla olduğu kadar 
kolaylıkla zorlayıp ycncmiyeceği kanaati 
vardır. 

Bu vesileyle, bu ikisi arasındaki eski 
maç vaziyeti de yeniden ortaya konul
maktadır. Co Luiıı, 19 haziran 1936 da 
Nevyorkta, umum için bir sürpriz olmak 
üzere Maks Şmelinge kati surette yeni
lince, birçok mütehassıs. zencinin bu a
ğir mağlübiyetten kalkınıp da kendine 
gelerek üste çıkamıyacağı mütaleasınday
dı. Fakat, umulmadık şey vukua geLdi: 
bu mağICıbiyetin, zencinin müteak:p saf
halardaki yaziyctine tesiri olmadı. Bu a
racla, zer.<.:inin o mağlubiyeti zamanında 
21 yaşında bulunduğu, bu yaşta bir mağ
lfıbiycfn tesirini gidermek pek de zor 
olmadığı eöz önünde tutulmalıdır. 

Hadiseler göstermiştir lci zenci hok -
sör, en geniş görüşlii nikbiıılerin bile ev
velden söyliyemedikleri derecede ı.:.iratle 

bu mağlfıbiyefn tesirin.den kurtulmuş -
tur. Şmelinge yenildikten iki ay sonra 
eski dünya şampiyonlarından Cak Şar -
kiyl:: karşılaşarak, onu üçüncü ravndda 
rint'" cermiştir. Zafer, zencinin kendisi
ne oiivenmesini tamamile arttırmış. bu 
~feri mUteakip birbiri arkası sıra iiç na
kavt zaferilc daha alkı§lanmıştır. 

Ettore, Brcskiya ve Eddi Şims karşısın
da ınu::affer olarak! 

Sonra, 1937 <le muzafferiyetler serisi-
1i t ~ma<li ettirmi~t:r. Kiinunuscınide Buf
'aloua Stanli ICe!:eli ilk ravndda nakavt 

KBçOkle.r boksu 

arasınıla her S<"nc bir boks ~1tisabakaın 

yapılır. nu sent'lıl mii-.abaka da 3~ l<llG· 
şanıı>i.> onluğu Don Calu isnıind<' SC\ imli 
bir çocuk kaıannııştır. 

etmiş ve iki gün gcç·nce de Minneapo • 
liste Frank Toır.psonu aynı akıbete uf'· 
ratmıştır. Sonra Tom Canes sıraya gir· 
miş ve gene Kanunusanide Nevyorkta 
dördüncü rakibini yenmiştir. Bununla be
raber bu se~er s:ı.dL•;e puvan hesabilc bir 
galibiyet ;çü:nkü Bob Pastor,tam on ravnd 
c!dden cosaretle dayanmı;tır. Boışka na -
kavt galiiyetleri sıralanmı§, zenci bok • 
sör, rakiplerind::n Nati Bravnla dördun
cü, Siylle birinci ve Şongla beşinci ravnd
da başa ~ıkmrştır. 1937 yılının 22 lıazİ· 

ranında Şikagoda yapılan Braddokla ara
sındaki dünya şampiyonluğu maçında da, 
Co Luis, hasmını sekizinci ravndda na
kavt etmekle, şampiyonluk kemerini ku· 
şanmıştır. Sonra İngiliz şampiyon Tomnu. 
Farla Nevyorkta karşılaşarak, gerçi zen 
ci bu maçta da kazanmışsa da, bu on be 
ravndluk maçtaki kazancı, puvan hesa 
bile olmuştur. 

Şimdi bütün dünya boks muhitlerini 
hararetle beklediği safhada, yeni bir en 
gel ortaya atılmıştır. Bu engeli ortaya 
tan b•ı müsabaka hazırlıklarını idare ede 
Am:rikalt Miki Cakobs, eğer haziran 

(Sonu oıı lıcJiııci sayıfaaa) 
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OTa.~ ö'\en\.eT, \o'P"l'U \~\nc\e "keneli '\s.encn\enne 
mumya\a§ıyoT\a.1'. Bil' mucize eıen mi, tabiatin bir 
oyunu mu? Aaırlardanberi hep o yerde olan bu mum
yalatmanın ıımnı, daha hiç bir ilim, ketfedemedi ...• 

\ 
i 
: 
i 
i 
i 
: _ .... .._. .. ._ ........ - ................. pa.u&.11••·-.. ··----------------· 

)lWilyor. B u Umbriya sanayi fdıirciği 
sakinkri, harp malzemesi yapmaktan 
lbaıkıa tilrlil iperle de metgul oluyor· 
}ar. Meseli, pmukçuluk, prapçılık, 

meyvecilik ticareti v. e. 
tki fotoğraf makinesile yüklü ola· 

rak, tramvayla Fcrentilloya yollandım. 
Fantastik bir sükQn havasile muhat, 
yemyeşil bir dağlık arazi ve bu arazi 
ortasından Velino ınnağı tembel tem
ibef kıvrıla kıvnla akıyor. Gözlerlımn 

önünde açılan manmıra, buydu 1 
Bir dağın yamacında kurulu olan. 

Fercıttilloda evler, görünüfte merc:U. 
ven ibasaınaklannı hatırlatır tekilde, 
biribiri \izerinden bakarak bu ~cı 

. 

F erentillo ölülerinin esrar-. 
1 

M UMYA 1? Dtinya, akıl crdirilc· 
mi yen birçok şeyle dolu; hari

kalar, esrar .• Bu hakikati inkar eden, 
~ünyayı tanımıyor, demektir. Muhak
lrak olan, insan zekasını durdurttı şey
lerin bulunduğudur. • · 

Günün birinde bir gazetddc, bir dağ 
tepesindeki küçük bir İtalyan köyü
niin mezarlığında acaip bir keşüte bu
lunulduğunu okumuştum. Orada toprak 
kazıldığı sırada tabutlarında tamamile 
"1umyala§mı' bir vaziyette cesetler bu
lunmuştu ; bunlar asırlarca evvel ora
ya gömüJmü~ cesetler sanılıyordu; fa· 
kat buna rağmen ne çürümüştü, ne de 
&ğılnuştı. Cesetlerin mwnyalaşması, 

kendiliğinden olmuştu: y~ni &uni vası
talarla mumyalanmcık değil de, tabii 
eurette, toprak vasıtasile mumyalaşma 1 
Haber de böyle yazılıyordu. Fakat, bu 
nasıl vulı:ua gelmişti? 

Romantik olmayan, kupkuru düşü· 

nen, basit hareket eden asrmuzda, da
ha hakikaten esrar var mıdır? Bu mev
.zu, beni cezbetti. Bu İtalyan köyünün 
adı neydi? Ferentillo 1 İsim, hazırladı
ğnn bir sey'-t~at programının son mer
halesini teşkil ediyordu; hedefti. Bu 
kulağa hoşça akseden yer, acaba İtal
yanın neresiydi? Hemen Bedekere bak
tım. İnkisara uğradun. Ora.:da Ferentil 
Jonun tek kelimeyle bile bahsi geçmi
yordu. Coğrafya llıgatin~e de yoktu. 
Bu Feı:cntil!o bu kac1ar ufak ve ehem
miyetsiz bir yer miydi ki? Harika ve 
esrarla dolu bir yer olduğu halde? 
Yoksa ondan dolayı mı izi ~lli değil ? 
Bu mesele üzerine rahat huzurum kaç
tı. Bir çare daha mevcuttu ; .seyı:ı!ıat 

acenteliğine müracaat 1 
- Evet, denildi, F ercntillo denilen 

- l\ı ' ı:r:"\ •ıııı 11.\vı:sı 

Böyle mumyaların mey
Clana çıkarıldığı haberi ali.- . 
sedince, Stelli Şaffelhof er 
isimli Viyanalı bir kadın 
gazeteci, Avusturyadan /. 
talyaya gitmiş, tt. tepeye 
çıkmış, onuncu asırda ya
pılmış kilise harabesinin 
mezarlık mahzenindeki 
mumyalaşan ölülerle bcq .. 
başa yalnız kalmıştır. On· 
ların burada gördüğünüz 
resimlerini de çeken mu
harrir, bu ya%ısında F eren
tillo ölülerinin esrmı etra
fında müşahedeye müste
nit meraklı şeyler anlatı
yor: 

nı~ ı 1111111 1ıııııııı111 11111ıınııııııııuıııııııııı111~ı1t1t11tutlllfll 
bfr yer vartbrl Bu yer, İtalyanı=i- Um

briyen vilayetinde'• Treni denilen kü· 
çük endüstri şehrinden birkaç kilomet

re uzakta ,Romaye doğru demir yolu 
hizasında ufak bir köydür. 

İ§te bu szıfhayı müteakip de, Fcren
tillo seyahatine çıktım .. 

Otuz saat süren bir tren yolculu
ğundan sonra, ikindi vakti Ftmiye var· 
dım. HarikuHide güzel bir şehircik ... 

Gri fabrika binaları, dumanı tüten 
bacalar, işliyen makinelerin gürültüsü, 
çaı:k, çekiç, v. s. patırdısı .. jştc Fcrni, 
böyle bir ~chirdir. Ferni, insan:: harbi 
e hatırlatıyor. Çii~kii orada t op ela dö· 

kaplıyordu; bir nevi amfi • teat~ taı:o 
.zr .• ve evler, güneşte gö.ıler gibı panl 
parıldı. Ta yukanda lda bir harabe, 
tahtmışcasma yükseliyo~du .. 

Evvelden geleceğimi bildirdiğim bir 
nevi belediye aai.rctıinde, bana muha
tap olabilecek tek insana rastlayama
dım. Sadece bir bademe karşuna çıka
rak, Podestarun birkaç gün için Roma
ya gittiğini söyledi. 

Sonra yukarıya tırman.dun ve onun
lu asırda yapılmrş kiliseye erittim. 'Me
zarlığın büyük kapısı, killtliytdi. 

Etrafmıa bakındm-,.~evimli, cazip 
Ferentillo ! Ta aşağımda hulya verici 
latif bir manzara oarılaruyordu. En iyi
si burada, bu romantizm inceliği be
lirten güzellik ve renk ihtitamımn &ih
rine kapılnu§ <?larak saatlerce oturma
lıydım. Yukanda mnmavi höwada, mu
azzam bir yırtıcı kuş, geniş ölçüde da
ireler çiziyordu. Bu da bana gene ziya· 
retimin maksadını hatırlattı; . mumya
ları. ölüm düşüncesi , bu hulya verici . 
manzaraya hiç de uygunluk göstcrmi· 
yordu. 

Şurada taş duvar üstündeki demir 
•armakltklı pencere, nercajn pcııce
'csiydi acaba? Yaklaştım. İçerisi karan· 
1.ktı. Oraya bakabilmek için bir parç; 

• eğilmem icap etti. Soğuk bir nefC6, yü
z üme çarptı. Saniye müddetin~. sır
tımda buz gibi bir soğuğun eürünerek 
dolaştığını hissettim. Bodruma benzi
yen bu kubbeli yerin duvarlarında kor
kunç \laziyetlerde •.. insan cesetleri sı
ralaf'mıştı. Cansız, kurumuş, kısmen 
iskeletleşmiş , kısmen de mumyalaşmıt 

halde .. 
Bodrumun içerisine tb.:'ıa derinden 

, 

Seyahate çıkıyor 

.yanında ailesinden 
başka· birkaç da polis 

hafiyesi var 
Bütün dünya çocuklarında olduğu kadar 

bUyUklerlnin de muhabbetini ka.zanm15 bu-

~
unan kUçük Amerikalı sinema artisti, 
erli Templ, 70,000 lira sarfiylo memle
eti civannda bir seyahate çıkmak ü~cre • 

ltir 
r Seyahati esnasında bu 70.0000 lirayı 
faarretmeyip,. kaı:anması da mümkün iken, 

erlinln annesi, kwnm, memleketini glS
P tannnam için her tUrlil tc§ebbüaten 

)'aZgeçmiştir. Yani küçük artist ge%diğl 

erlerde, sahnelere çıkmıyacak, radyo • 
lard& aöz söylemiyecek, hele, kendinlıı 

illmi gösterilen sinemaları, varidatı daha 
fazla arttırmak için aynca ziyaret etıni • 

ecektlr. 
· :Annesi diyor ki: 

I 

· "Hem ticaret, hem ziyaret olamaZ. Biz, 
kızımıza dünyayı· göstermek istiyoruz. Bu 
arada para da kazanmak istemeyiz. ,, 

Küçilk ~erllnin seyahat grupu annesi, 
babası, erkek karde§i, gazetecilerle te • 
mas edecek bir sekreteri, §Oför ve birkaç 
polis hafiyesinden mürekkep olacaktır. 

Malümya... Amerikada çocuk kaçırmak 
tehlikesi de vardır. O hain haydutlar, he
le zengin çocuklara fazla mu~allat oJU\·or
ı.-. 

-o---
Garbo Bi.- Elmas 

SahnAldı 
Greta Garbo, bugün Stokholmdc H::ş • 

J\ir edilmekte olan 42.C!OO lngillz lirası 

kıymetinde bir elmas satın alnnatır. 
- o--

Gandi Gençle§tirilecek · 
Bombay gazetelerinin yazdığına g~ 

re, Hintliler, meahur Gandiyi geiıçleş
tinneğe karar vermişlerdir. Perhiz • 
den iskelet haline gelen Hint milli -
yetperveri Gandi, son zamanda çok 
lıastalanmışsa da doktorlar şimdilik 
gandiyi kurtarını§lardır. 

Falr:at Gandiyi sevenler kendi ara
larında birkaç bin. İngiliz lirası iane 
toplıyarak, liderlerini gençle§tirmeğe 
~ışacaklard1r. Hindistanda meşhur 
olan KalkaypisiÖi denilen bir kuvvet 
ve gençlik ilacından satın alınacak ve 
Gandiye hediye edilecektir. 

Bu iliç insanları on yıl daha gcnç
leştirirmiş. 

- . .-
Merham etli Yamya mla r 
Stoklıolmda profesör Dondır, yam

yamlar hakkında çok entercsnn bir 
konferans vermi§tir. 

..... , 11rofcsöre ,göre, insanları yiyen 
• 

ya!11yamlar hayvanlara ka rr-ı t:ok mt"r
hametıidir. 

Soğuk iklimlerde yaşıyaıı bu vah • 
şiler, bir ayıyı öldürdükleri zaman 
etrafına toplanaralr: kabahatlerinin 
affini ölil hayvandan dilemek i~in 
dua ediyorlar. 

Ayının etini yedikten sonra, ke • 
miklerini denize atarak, insanların .. 
yaklan altında çiğnenmekten kurta.J\
mağa ~alıemalı:tadırl~. _ 



pış.rmet? 
(/ IJncil 8tlyt/ada1t devam) 

kiJMh ~Jrilır: DiJrt daJdlı-a müddetle 

demlenir. 
Eğer 110tlO çay tercfb o/unUrBa fıncanm 

içine t!Vl'6lA ıelcer t10nra sOt lconulur ve ü
ze.rUte çay llive edilir. 
&D çay nelileri daha U%tlJl müddetle 

demlenm1>lirflr. Dört daklkalık demlemek 
iyl bir netice vermiyorsa ~ veya altı da
.k1kahk tecrübeler yapınız. 

Çay demleme mflddetfndcn fazla çay
danlıkta kalırsa acmıtırakl8.§ır. Bunun ö -
nUne geçmek için çay iyice ısıttım~ diğer 
bir t:r ·:ianhğa sUzUlmelidlr. 

Birçok davetJilere çay ikram ediliyor -
sa zaman; zaman su ilil.vcsi usulil katlyen 
kulfanılmamalıdır. Ayn çayda"llıklarda vo 
icabında yeniden yapılmalıdır. 

Çay suyunun kaynadığı ibrilr temiz bu
lundunılmıdı ve dibinde kireçli nurubat 
bulunmamalıdır. Aksi takdirde ne katlar 
iyi Cins ~y kullanılmm kullanılsm ve ne 
kadar itina ile haZırlanırsn hazırlansm, 

tAdmi!an kavbeder. 

yüz menni Üzerlerine }'ağıy.Jrdu. Haşml 
teslim olmak istemiyordu. Bir kere daha 
bağırdı ve: 

- Fenere ba~tan kara ı dedi. 
- Zanuğ fenere on metre Dir mesafe-

de idi. Biribid a~kasından gelen iki kG
caman dalga ile Dulun göz vaıılan ismini 
taşıvan fenere çarpmrş ve parari parça 
olmuştu. Fakat asla teslim olmnk akhn
iian geçmemişti. 

Her iki torpito da ktıvvetli projektör
lerini fenere doğru srkmış korkunç dalıra 
ların arasında Haşruf ve kardeşleri ile 
Zarru~u arıyorlrdr. Fakat, nerede? ·De
niz ü,.erin-le görünen, k'>l bacak ve yel
kenliııin tahta parçalr~ından b:ıska b~r 

şey d~;;i,_,i. J:Iepsi şiddetli dalgalarla de
nizdeki ö\Umün çelik kollan arasın.da 
kalmıcılardr. 

Bugün bu yazıyı yazan muharrir Yann 
Lorooz bu torpitolardan Dupin'de bahri
yeli bulunuyordu. Hava açılmrş ve ancak 
beı insanı yuttuktan sonra, kuduran de
niz aakinle~mişti. Bir kayıkla fenerin 
bekçiler4ni zivarcte giden kaptan, fene
rin emektarına: 

- Nidn bu fenere (dulun göz yaşları 
demişler? diye sorduğu vt\kit, ihtiyar 
bekçi, Framrz kaptanın karş11ında ade
ta titrer yibi bir vaziyette duruyordu. 
Hala; birkaç saat evvel, beJ kişinin haya
tına malolmuı olan fırtınanın korkunç 
dalgahrr, gözlerinde canlanırken, anla-
tıyordu: • 

- C'l .. nel savaştı. Bir ak~m, askeı 

yüklii İngiliz. bahriyesine mensup biı 
nakliye gemisi yolunu pşırarak şu ka 
yalara düşmüt ve içindeki askerle bera. 
ber kaptan da boiulmuşlardı. Kaptan bu 
yolculuğa, çıkmadan on giln evvel zen· 
gin bir T..nndralr kadınla evlenmiş.. Ka· 
dm dul "kalrnca, buraya kadtıc geldi. V c 
kendi nezaretinde yllz binlerce İngiliz ı;. 
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Hiller tarafhsı 
kız 

Londrada Yapılan 
Umumi Bir Toplanbda 

\ 'üzUne tUkOrDldD 
taş yağmuruna 

tutuldu 
Londra, "lspanyayı kurtarmak ., 

dileği etrafında yapılmış bir umumi 
toplantı esnasında, dinleyicilerin arasın· 
da bulunan tanınmış bir lordun Ilitler ta• 
raftarı kızı Bayan Frimen MiUord, hil -
cuma uğraımr.ı, göğsündeki baltalı haç 
rozeti koparılarak yere atılmış, yüzllno 
tilkü.rülmil§ ve bir tat yağmuru altmda 
koğalanmışur. 

Lordun kw, yardmwıa gelen Vorbör· 
tun isimli blr nrkad8.§ının ve polisin yar
ünniyle bir otobUso binerek:, hafüce ya
:nılnnmış olduğu baldo kaçmışur. 

DeyU Ekspres gazetesi muhabirine 
vaziyeti şöyle hikaye etmiştir: 

"Kal:ıbalık arasında duruyor ve aöy
lenen nutukları dinliyordum. Bir adam 
geldı bir göğsümdeki Hitler işaretlnl ko
pararat ye('C attt. Kendisinin suratına 
bir tokat vurdum; kaçtı. 

Sonra bir kadın bana hücum etti. Ar-
kasından benim yüzUme karşı, "Alman-

rası sarfile bu feneri yaptırtarak beni de 
içerisine yerleştirdi. O zaman buraya si
zin gibi kaptanlar gelerek bu fenerin is
mini (dulun göz yaşlnr-ı feneri) koymuı· 
[a:dr. Ben on sekiz senedir buranın bek· 
;isiyim. Gözümün önünde, kuduran dal
galar on aekiz sene zarfında, dün akşam
ki beş kişi ıle beraber, tam 528 kiıiyi 
yemiş oluyorlar, 

re1 • 1:. n 11 oJao ionr=Jer, t +ü>· 
leı • dt"' .-za~d:c. Tatald.sa 
taburlu ~rü~ dajıbyoc, Jaht 
öliila miistaltbeJ ııaiIJere m!UD.r- ol.rt
ı:alr yadigu kalıyorJardz. Bu husus, bG 
pne kadar halledilemıycn bir tabiat 
oyunu olarak tehir oluiıımktadır. 

Bu esrarengiz görünüı içuı muhtelif 
acbcpkr ortaya koo.ulmuftur. Zeminin 
busu•iye+· toprağa Jmnıetli CSerecede 
kire9ıı kanpnası .-. a. Bunuııla bera

ıCtt, bütün bUnlar, tlhmin1u mahiyctir.d4 
&r. dayamlabilecck kesenkes ,jıahJaı 
olmaktan u%&kt.ır. Delili de; İtalyada 

ayaile FercntillOda olduğu gibi ar.zl 
nziyederddd iklimlerde birçc.k mcuc 
hk bulmunasma rağmen. oralarda Fe
rmtillodakme benzer mumyalaimalaa 
bydedihnemiJtir. Baıka yerlerde f3)"

cla ftlmiyen t.ecrtibe ma.bfyctinddd 

mahtdif tqebbüakr. burada fay.de 
vennijıir. Meseli 1talyan ilimlen1cn. 
Moricciya, köpdderi ft kedil:ri ve iri
ce kutlan. öldükten aoma önce tahta 
Mnaddar içerisine koyarak Ferentillo 
toprapm indirmiıfu'. Ve buııJar da. 
tabit yoıdan mumyalqtnl!lar, hatta 

tüyleri bile dökiilmemiıtir. 
B• • .? ~· ') -v:~ u 

ır mııc:ıze mı • ı:>tr aırnu.. DJ.IU ~ 

Ur?L. 

yaya git, .ea oraya mensupsun!,. diye 

bağırmağa " ilzcrimo yürümeğe bal-· 
' ladılar. Polis yetişti; etrafıma bir ~r .. 

don çekti. 
Durdum. Nutuklar sö)leninciye ka .. 

dar dinledim. Sonra herkes benim üze .. ' • 
rime yUrüme~o başladı. Haykırıyor, küf .. 
rediyorlardı, Bu smıda, polis, bana ko • 
laylı~la çıkabllmekliğim için yol açmak•' 
la m0t;uıdU. Bana, arkadqrm Vorbör • 
tun'e ve zabıtaya taş attılar. Fakat as.. 
la korkmadım. ,. 

Bir Diğer llicllst. 

Diğer bir umumi toplantı eS11asında da 
baltalı haçı havi bayrak taşıyan bir gru .. 

'"' 
pa hUcwn vaki olmuştu. Bu yüzden soy .. 
rlsefer durmuştur. 

100 kadar polisi, aralarında atlı pollıs 
do bulunduğu halde harekete geçmeğo 
nıccbur olmuşlardır. Uç kişi tevkif edil, 
m~tlr. Muhakeme edileceklerdir. 

Lordun llltlcrcl Km Klmdlrf 

Lord Redsoleyl'in Hitler taraftarı kızı 
Yahudi dilşmanhğı ile iştihar etmiştir. 

Londra gazetelerinin yazdığına göre, 
yakında Ingiltero tabaasını terkedip Al· 

man tabansmtı. glrccektlr. Bir zamanlar, 
Alman matbuatına. hitaben bir mektup 
yazmış ve bu mektup, Almanyanın en 
giddetli yahudi aleylıtan Strayher'in Der 
Strumer isimli gazetesinde yor almıştır. 

!ngtliz lordunun ku.ı bu mektubuna 
şöyle bir hAmlş ilave ediyordu. 

ismimi tamamen neşrctmcnizi ı i<:n e
derim. Benim bir Yahudi dllşmanı ol -
dufunıu herkesin bilmesini iste rlm. •• 

___ ...... 
n du.rJuza. ~ seu dun. Ya..Z, bir 

laıd..ncairz. n.ez.srüp ~ .. ,_,_ 
.,,~~~ .. ~~ 
.,.._ .Bcai ~ -a "- N:r .... ,.... 
~ te t;m ıibi ,.biraa oıldup ,,erde Jntlr
~ hldr; .anld ben bir ıı... 

yaJetmiflm ~"bil 
Kadrna doğruldum ve meud.ığa 

girebilmeme kimin dd.ilet odebilecefi

.u aordum. Bunu 90rarkcın ~e anaeuna 
S liret sıkııtırdım. Bunu beldememiı 
olsa gerekti. Teıckkür yolla Wmdı 

~.Yerek. kapının anahtarını gttirmck 
Ü%ere s:ndeli~ aendcliye uzaklqtı •c 
aradan birkaç dakika geçince, elinde 
anahtar, tekrar &öründü. 
Y~~dm, ağır demir kapıya doğ-

ıu ilerlecli. Anahtar, paala.nmıı bir 1cilit 
içerisinde gıcadadr. Kapı, gıcır gıcır 

açddı. ihtiyar önden yüriiyordu. Ben 
de kesıdisini adım admı takip cdiyor
dmn. İçeriye girmemizle beraber, zifi.. 
rl kuıilik adeta üzerimize açradı. 
Gm bona yanı yavaf abfıyordu. 

Çıplak. toz ve örümc.ek ağSarile sa-
nlı duvatkıra yaslanan isketler1e mum. 

pb!""I ricutlann insana ürküntil "" 
nn değipniı ve bozulmuı nziyetleri 
brpmda)"dık. Biitüıı banlar da, nk· 

, ~ ~; ~ gibi cuh, JmnıJdaftaa 
imanlardi. Onların kalpleri de tıpla be-
tlim lııaıtbim gibi atmqtı. Onlar da ay-
nile benim gibi J&iilmiifler. benim gibi 

aflaınqlard. Onlar da beııim gibi nefct 
almışlar Ye gi&nqlaııektcn benim gibi 
haz duymuflardı. 

Şöyle bir bakıJta, bu ölülerden bir 
çoğunun evvelce bir müzede gönnii§ 
olduğµaı Mısır mumyalarmdan çok da
ha iyi, muh.afazıa edilmif oldukları ka· 
naati.ni . edindim. Derikri, kurp.ınumau 
ile k:ahTe rengimsi a12S1 esmerdi ve 
kemikler Uzerinde gergindi. Adale nc
llcleri, seçilir dereced bariz, tırnaklar 
•e diper gayetle iyi komenelenmiı .. 

Ansımı birisi ceketimin yeninden 
çekti. Heyecanla arkmo döndüm. Yaı· 
1ı. bdm, arkamdaydı: hiçbir 1CY söyle
meden. bana bir çanak prap uzatıyor· 
du. tyi yürekli. misafirperver, ikramcr 
kadın! Bodrumc:bt hüküm .silren hava -
salıkla boğazrm, tıkamklık verircesine 
.kurut:1U~tu. 

Sonra, kadına, onun peşi sıra gelen 
birka5: çocukla kadıf'l'!n mütecessis ba· 
kı~larla seyrettikleri bu kubbeli yerde 
heni yalnız bırakmalarını rioa ettim, 
çünkü çalı§maya başlayacaktım. Ka .. 
dm ve peşindekiler uzakla~ınca da, 3.11-

kabrmdan .kapıyı kapatarak anahtarı 

üstüste çevirdim. 

Şimdi Ferentillo muınyalan ile bat
başa yalnızdrm. Ve bunların resimle· 
rini çekmeğe başladım. Bu iı, düşünil
lebilir en gil~ prtlar altınıla yorucu, 
saatlerce si1ren bir işti. 

En tüyler ürpertici vaziyette bulu
nan mumA köıelerden birinde gibiy
di. Der:nin ellerine, kalasına, boynuna 
ve vücudunun başka kısımlarına rast -

layan parçaları, tama.mile kurmakh 

beıaber biç bozulmamıftI. TaJ gibi 
sertti. Vücut. duvar.ı yana ve geriye 
doğru yaSlanım§tt; cJlerde eon bir ni· 
yub yalvanr bir biçimde birbirine 
kcnetlcıımişti. Dişleri kusursuz mevcut 
olan a.ğzuım etrafında öyle derin bir 

JZdrrap ifadesi toplaıµm~tt ki bunu ın 
!atmalı: için uygun kelime bulamıyor
duın. Hayatımda gördüğüm ıeyleriıı 

en tüyler ürperticisi olan bu ifadeyi 
yalım resim tesbit edebiliyor. 

Toz birilanit camlı bir dolap içerisin 
de, saf halinde askerler gibi raııyana 
birkaç mumya duruyordu. Bunlardan 
birinin ayak ucunda da mumyalaşmıg 

bir çocuk yatıyord:ı. Sanki uyuyorlar· 
mış gibi, bu kurumuı vilc;ıtlar, camlı 
dolapta arkalarına yaslanmış olarak •• 
Kemikleri ü:ıerinde den1eri parşömen 

kağrt gibi gerilmişti. Kafaları hafifçe 
bir araya gelecek surette iğilmiş, elleri 
bvuşturulmll§tu. Orada yalnız ölü
mün süklltu mahsustu. Ba~Y.a hiç bir 
fey. 

Gene orada bir k<>!ede diz çöl-ınüş, 
hemen hemen yere yığılmq köşeye 

yaslanır vaziyette mumyıılaşmIJ bir 
ücut ta gördüm. Bunun da elleri üs1 
üste konulmut. ikalaaı hafifçe göğsü 

zeriAe iğilmiı. cöderinden biri yaban· 
cı bakışlarla bana dikilmişti. Onun bir 
par;a yan tarafmda da, mum gibi diki-

te duran, taş gibi katılaşmış bir mumya. 
ti bunun a.dale nesicinin hatları ve 
damar şekilleri seçilecek bir görünüş-
teydi. · 

Cesetlerden bir kıamr, asırların tah· 
rip eserine ancak kısmen mukavemet 
edebilmişlerdi; öyle, ki cascavlak bir 
kafatasının bir mumyanın vücadunıı 

teyzin ettiği nadir değildi. Yarı bal· 
mumyalaŞDllf bir vücudun üzerin<len 
de, el sürülünce kendine mahsus bir 
hı§ırtı1ı ses çıkaran yıpranmış bir el· 
bise sarkıyordu. Yandaki kubbeli bir 
kısımda da, bir şatranç tahtası \istün
~eki figürler gibi yığın yığın ölü kafası 
dizilmişti. Kol ve bacak kemikleri de, 

')(!un yığınları gibi etrafa aaçd01Iştı. 
l\IUJer mahzenini terkcttiğim vakit, 

.. 

. 
taze hava; adeta nefesimi kesti. Bulut· 
suz, mavi sema, harikulade bir güzel· 
likle yapılan dağlık manzara üzerinde 
"devasa., bir çan içi gibi kubbeleniyor .. 
iju ! 

Kapıdan çıkmadan ölüler mahzeni
ne bir daha göz attım. Sonra iç ve dzş 
kap:ları örttüm. Anahtarı bir defa, iki 
defa döndürdüm. bitti, tamam. Feren· 
tillo mumyalar mucizesini fotoğraf 

camlan üzerine akı:ettirmiştim: içimde 
de, insanın bir hiçten ibaret olduğu V<· 
ineana ait bütün şeylerin ölülerin ya
kınında ehemmiyetlerini kaybettikleri 
kanaatinin aksi yerleşmişti. 

Sonradan bir ruhani, bana 1500 ta-

~ihinde Ferentillo mezarlığının tahr 
edildiğini hikaye etti. O zaman tabut 
ları kırmışlar, cesetleri dışarıya fırlat· 

mışlar ve süslerini g:ısbetmi!?lcrdi. O 
aman da ocstcler t&ıbutlarmda tanııa.aıi 
le nıumy.alaDmı§ vaziyette bulunmuı 

olsa gerekti. Sonradan yapılan araıt 
malarda ayni mü;ahede neticesine va .. 
rılmıştrr. 100 veyahut da 200 sene ev• 
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Zarruğ ismindeki yelkenli, genç Hat
Jufa meıhur bir beyaz kadın kaçakçısı 
olan babası Zantuti kaptandan kalan 
yegane miras idi. Babası, Kızıl deniz 
üzerindeki Asır şehrinden Hindistarıqı. 

Bombay, Goal ve Bangalore limanlarına 
beyaz kadm kaçrnrken, büyük harp yıl
Jannda bir Fransız gemisi tarafından tu
tulmuş, ve gemisindeki beyaz kadınlarla 
kendisi harp gemisine alındıktan sonra 
tayfalarile gemi, serbest bırakılarak A • 
sıra dönmüştü, O zamandanberi küçük 
Haşruf babasının ne olduğuna ve nerede 
bulunduğuna dair bir haber almanu§, ve 
hep yollara bakarak, günlerini, aylarını 
'Ve senelerini belki, bir gün olur da çıkar 
gelir ümidi ile, geçirmişti. Kendisi de 
on sekiz yaşına girmiş, oturduğu ufak 
kasabanın sayılı delikanblanndan biri oı .. 
muştu. Babasını tanıyanlar, hep onu gör
dükçe: 

- Allah rahmet eylesin babasına ne 
kadar da benziyor! diyorlardı. 

Bu Allah rahmet eylesin cümlesini on• 
Jar, gayri ihtiyari ve kendilerini tutama
:yarak söylüyorlardı. Çünkü, onun akibe
tinden yıllarıdanberi hiçbir haber yoktu. 
Dinç ve genç bir delikanlı olan IIaşrufa 
dokuz kişi bz.ıkıyordu. Bunları o, babası· 
nın kaybolduğu gündenberi Asır rıhtımla
rından, Uç yüz metre açıklarda tuttuğu 

balıklarla, yiyeceklerini temin ediyordu. 
Fakat artık evlenme çağına da gelmişti~ 

İhtiyar annesine bukacak bir kız lazımdı.' 
Geride kalan kardeşlerinin sekizi de er
kekti. Bunlar ıda, bir gün hiç şüphesiz bi
ı-er tarafa dağılıp gideceklerdi. Bir akşam 
kasaba ihtiyarlımnın oturmuş olduğu kah
vede, Haşrurda akranları ile oturmuş, 

ihtiyarların konuşmalarını dikkatle dinli
yordu. Bunlar, bir zaman Kızıl denizi 
titretmiş deniz kahramankırmdan kaptan 
Matory, Zantuti gibi kaçakçılardan bahs
o:liyorlardı. Babasının mazisini hararetle 
ranlaamkta olan ihtiyarlar, Haşruf büyük 
bir dikkatle dinliyordu. Fakat, gitgide 
rengi değişiyor, gözleri fırıl fırıl dönüyor• 
du. Akşam karanlığı etrafa çökmütşü.; 

Haşruf evine gelerek bir iki lokma bir şey 
y.edikten sonra, yatağına uzandı, uyu
masına imkan var mıydı? 

Düşünüyordu: 

- Benim babam bu denizlerde bir ars· 
lan imiş. Ben neden böyle oldum. Niçin ' 
bana miras olarak bırakmış olduğu gemi· 
sini ben ıde ayni işte kullanmıyorum .. Ve 
safıahm olmasını sabırsızlıkla bekledi, 

Hep düşündüğü şey bir Fransm bulup 
ondan babrı3mm intikamını almaktı. Tan 
yeri ağarırken, dört kardeşini de uyan· 
dırdı ; onlara : 

- Haydi, babamızın intikamını alma· 
ğa gideceğiz! dedi. 

Ve ~onra, hepsini bir kenara çekerek, 
annelerinden ve diğer dört k<ırl:ieşinden 

gizli olarak: 
- Babamızdan kalmış olan, Zarruğ 

ile Kızıldenize açrlacağız. icap ederse, 
Şeyh Said burnundan geçerek Adene ora. 
dan da Hind '!)enizine, Seylan adc:ılanncı 
bir daha dönmemek üzere açılacağı~ 

Maksaıdımız, bu engin de:ıizlerde biı 

Fransİz sahil muhafaza gemisini bastı-

- liUHrX un 1r,\,"'ESI 

rıp, içindekilcrc'leıı babamP Zaatııdi kC)p: 
tanın intikamım a •• niJ.:ctı •.. dcc.lileı . uep:..1 
birden cevap venıı: 

- Hayı Hay 1 Ağabey.. . 
Karar karardt. Ancak bu işi ertesi ea· 

balı şafakla birlikte yapacaklardı. O gece 
de erken yatmağa karar verdiler. Yalnız 
yatmadan evvel şöyle bir mektup yaza
rak, annelerinin odasına astılar: 

-Anne, 
Ben ve dört kro-de~im, babamız Zantu

di kaptanın intikamını alma~a çıkıyoruz. 
Eğer, biz dönmiyecek olursak ağlama. 

Fakat, muhakkak alnımız açık olarak dö· 
neceğiz. Kardeşlerimize iyi bzık. Nişan

lım Zaliha da senin yanında oturacak. 
Ben dönünceye kadar sana arkadaşlık 

edecek. ElJerinden hepimiz öperiz. Şim
dilik hakkını helal et anne, dl.Yordu. 

.ı-aı!;ı~yı ~foşrııf f!ÜndüzClen [ i.irmi.:§ ve 

anne; ... ;nin yanma ertesi gü!ıü ~aialda git
mesini - tcnbih etmişti. Her şey hazır<fl. 

Tanyeri ağarırken, beş kardeıte akşam 
Öan tedarik cblrlş oldukları nevaleleıinl 
Zarruğa yerleştirmiş vekendileride binmit 
pupa yelken enginlere açılımşlardı. Hava 
çok güzel, ıdeniz sakindi. Çölde kum te. 
pelerinin arkasından yavaş yavaş yüks&. , 
leın güneş tatlı şuaları ile denizi bir gfij.. 
ınüş gibi parlatıyordu. 

Enginlere geldikferi vakit, karşıların
da kıendilerine doğru bir ufak masın gel .. 
digini görmüşlerdi. Ön tarafrnda F. G. 
23 yazıyordu. Derhal bunun. Fransız 

Somalısr sahillerinden kaçakçıları kon
trole çıkmış, bir gUmrük motörünün ot
dugunu anlamışlardı. Haşruf bUtün g• 
minin tayf asını te~ekkül eden kardeşle-

Dulun Gözyaş
·ları Feneri 

rine sıkr sıkı talımatıarla btrJikte, soğuk 
anlılıklarına sahip olmalarım ıcla söyle
mişti. Derhal gelen motöre Zarruğun bir 
kaçakçı gemisi olduğu zannını vermek 
için, rotasını Şeyh Said burnuna doğru 
~evirmişti. 

Normal bir halde esmekte olan esin 
ile Aden körfezine doğru gidiyorlardı. 

Motôr yetişmeğe çalışıyordu. Birkaç el 
silfilı da atılarak Zarruğa durması için 
emir verilmi~ti. Haşruf rotasını Şeyh Sa
id burnunun sol tarafına doğru bir kere 
daha çevirdi. Ve biraz da yavaşla.dı. Yel. 
kenliye yaklaşan motörün içinleki me· 
murlara silah kullandırmamak maksad1 
ile, bir beyaz bayrağı sirenasımn üzerine 
~ekti. Motör yanaşınca pala bıyıklı, 

§işman bir Fransız içeri girdi. 
ve gemide araştırma yapacağım Haş ~ 

rufa söyledi. Bu şişman adam, yelkeniı:. 
nin bordasına inip de ;ırama yaparken 
yelken bezleri içerisinde Kerauhları ile 
yerleşmiş olan dört kardeş birden rnotö
rün içinde ayakta duran diğer üç kişiye 
ateş açtılar. Hepsi birden cansız yere se
rilmişlerdi. Borduya inmiş olan şişman 

gümrük memuru afallamış ve tabanca
sına sarılmak istemişti. Fakat, başını çe
virince Haşrufun fırlamış gözü elindeki 
tabanca ile karşılaşmıştı. Haşruf sert bir 
sesle: 

- Babam Zantudi kaptanı ne yaptı

nız! diye sorunca, gümrük memuru: 
- Şeytan adasına götürdüler! demek

le iktifa etmiş ve beynine saplanan bir 
kurş\!nla yere yıkılmıştı. Haşruf derhal 
güverteye fırlayıp bakınca, masm kendi 
~""ıırline suların akıntısında gitmekte ol-

tl\lğunu götmü§t\i. Kaı:dcş\en hep~\ Qıe 

gliverteıde idiler. Ko~rak boynuna -sarıl· 
dılar. Sonn hepsi bir ağızdan: 

- Babamızm intikamım tannnm 
yardımı ile aldık 1 dediler. 

O gece için Şeyh Said burnunun tS6tz 

bir tenha körfezinde sığınmak mecburi
yetinde idiler. Çünkü, hava değişmiş rüz
garla birlikte, korkunç kara bulutlar da 
Kızıl denizin sularını simsiyah bir renge 
bürümüşlerdi. 

F. G. 23 ün deniz.e açıldığından on 
iki saat geçmiş olduğu halde. dönmediği
ni gören Somaliya, Fransız j?limrükleri 
bütün resmi makamları haberdar ederek 
F. G. 23 ün aranması için cmirlu bek
lemişlerdi. Fransız deniz amirallığı Du
pin ve Larox adlx torpitolarrn bir araş
tırma yapmaları için emirler vermiş ve 
saatte yirmi sekiz mil süratle giden ge
miler, bütün sahilleri araroai7a başlamış
lardı. Enein denizde, motörün icinde 
kimse olmadığı halde sürüklendiğini gör
müş ve vinçle bordolanna almışlardı. 

Dupininin kaptanı mütemadiven telsizle 
~mirallığı haberdar ediyordu. Verilen 
cevaplarda Şeyh Said burunlannm çok 
sıkı bir surette taranmasmr bilrliriyordu. 

Haşruf burada t:uren beş saatlik bir 
dinlenmeden sonra, Adene sıfrınmak ve 
orada yelkenliyi terkederek tekrar Asıra 
karaıdan dönmeği kardeşleri ile kararlaş
tırmıştı. Akşamın koyu ve 'korkunç ka
ranlığı b'lsarken yine rotasını Aden kör
fezine doğru çevirdi. Bizzat kendisi ön 
güvertede en yüksek bir dire~in tepesine 
çıkmış açık de-nizterden f!'elnıek ihtimali 
olan ani bir baskını gözlüvordu. Birden 
bire daha pek çok uzaklarda olan bir ışık 

gözünden kaçmadı. An'ımustr. Kendile -
rini takio et~ı~ üzere harp p:enıil~ri asık 
denizlerıde sefer9er edilmicti Fakat, ta
lihin köti.i cilvesi ~e ken<lisini aösteriyor
du. Artrk fırtrna "İtmekte olrll'kları ta
raftan bütiir1 s;ddeti \le ·esivo... ilerliye· 
ceklcri yerde onlan. suların cereyanlarr 
birk::ıç yüz metre daha verive atıvordu. 

Haşruf gittikçe uzaktan gördüğü ışı

ğın yaklaşmakta olduğunu sezince dü
mende bulunan kardeşine Dulun göz 
yaşlarına doğru çevir) diyerek bağırıyor 
du. Burası bir fenerdi. Kurulduğu yer 
e1şağı yukarı beş yüz metre ~enişliginde 
bir kayalık yerdi. 

Artık makine sesleri gclıyor, karan
lığın içerisinde iki parlak ışığın iizerleri
ne gelmekte olJuGunu görüyorlardı. 

Haşruf: 

- Bir daha çevir 1 diyerek bir kere 
dah::ı bağırdı. Artık torpitonun giremiye
ceği bir kaya tarlasında idiler. Fakat, 
şim<li de gemilerin yC<Ji buçukluk topla
rının ateşleri altında bulunuyorlardı. 
Torpitolar biraz daha yaklaştıkları vakit 
derhal bir şimşek ve yıldırım gürültüsü 
koptu. Deniz müthiş kudurmuştu. Dal
galar birer duvar gibi geliyor ve Zarru
ğu her defasında yirmi metre stirükliiyor 
du. Fenerin etrafının her aydınlanışrnda 
bir ağır makineli.den dakikada çrkan beş 

(LUtfcn sayı/ayı çeviriniz) 
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