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ır nıeçhııl!" denizaltı gemilerinin tor. 
pilleri artık kovaıılanndan çıknmıytıoakttr! 

ITALVA 
4kdenizde korsanlıklar olacagını 
4ğustos başlangıcın
dadostlarına bildirmiş 

A Kamutaym toplantısı · için 
'-'~atürkün Ankaraya gitmesi 
~~ muhtemel 

~"tt llYi.ik Önder Atatürkün -içtimaa zere tekrar şehrimize şeref verecekler 
~ f tttil;leri Büyü~ Millet M celisi- dir. 
~ ~kaıade toplantısında hazır bulun 
,_ latıti trc- bugün veya yarın Ankara 
\ b~"tccihen şehrimizden aynlma

Ü .~it br ihtimal dahilindedir. 
.Ju~ §e' Meclis kplantısmı müte 
Cltıh Kurultayır.ıda bulunmak ü-

• • * 
Büyük Millet Meclisinin fevkalade 

toplantı devresinin bir gün süreceği 
sanılmaktadır. O gün Akdeniz mesele 
il hakkında Nyon konferansı kararlan 

( Dsoomı .+üncüde) 

Medeni dünya karşısında 
Çin, Japonyayı 

• şikayet ediyor 
~Ponya ise Mllletlf r Cemiyetini " Kendi 
~lerıoe karıştırmıya~ağını,, s6y1Uyor 

==================================================~ 

Fransa şiddetli 
tedbirler alıyor 
Şüpheli ecnebiler Fransadan 
çıkarılacak, tevkifler yapıldı 
Suikastler, 

Hava üslerine, istasyonlara ve 
trenlere yapılmakta, bombalar 

konulmaktadır 
Paris, 16 (A.A.) - Paristeki son 1 talyan anarşis~. Toulousc civarında tev 

suikastler münasebetiyle zabıtaca aran kif ddilm:ştir • 
A 

makta olan Tamburini namında bir !. Kaç h.ıd· d ı~ı- '> n ıse e a W\SI var . 
ııııııınıııruııı- ası .... _ ..• 

Zehirli 
Diken 

.Agatha OhriBti'nin polisiye ol. 
makla. beraber a§ktan da bah. 
Beden romanları garbda fevka. 
1M6 rağ'bet ka.zanmı§tır. 
(Va • Nu), bunlardan en gü.. 
.oolini ga.:etem,iz için hazırla. 
ml§tır. 

Cumartesi gü nU 
başlıyoruz - ~ 

ınntııınf111111 ·111111--1111111~~--- ----

Kimya enstltilsUnde 

Bir iştial oldu 
Büyük zarar ver

meden söndürüldü 
Busabah saat on buçukta Cağaloğ • 

lunda eski Hilaliahmcr binası arkasın

da bulunan fen fakültesi kimya ensti • 
tüsünlde bir yangın ba§langıcı olmuıtur. 

Talcıbeler binanın üst katında salııır • 
larken alt katta katip. odasında bir itti· 
al olduğunu ve bunu müteakip pcnce • 

reden boğucu gazlann yükseldiğini 

gönni.işlerdir. Hemen itfaiyeye telefon 
edilmiş, itfaiye efradı gaz maskeleri ta. 
karak iştialin olduğu odaya girmiıler, 
parlayan malddeleri kum dökerek sön -
dilrmüşlerdir. 

Yapılan tahkikatta bir teneke içinde 

Paris, 16 (A.A.) - Tevkif edilen 
İtalyan anarşisti Tamburininr.n mücri-
miyeti hakkında dahiliye nezaretine 
hen:iz kat'i malumat gelmemiştir. 

Maamafih Perpignan (İspanya hu. 
dudunda) mıntakasında ve Pariste Beis 
siere ve Percsbourg sokaklannda vuku 
bulan 11uikastlere iştiraki bulunduğu 

zannedilmektedir. Bu saydde son c:na
yetler failletinin daha kolaylıkla yaka
lanacaklan ümit edilmektedir. 

Tarama 
Pariı, 16 (Huıual) - Son hadiseler. 

den sonra zabıta Fransanm hemen bü 
(Devamı 4 tın.cilde) 

Ger.en g 'in Paristc 'bombalanan 
binanın 1ıali 

Atatürk 
Tarih Kuru itayı için gelen 

Pr. Pittard'ı Floryada kabul 
ederek ilmi bir mülakatta 

bulundu 
Tarih kurultayında bulunmak üzere 

şehr"mize gelmiı "olan Cenevre Univer. 
sitesi antropoloji profesörü Pit • 
tard ve refikası ile profes'örün asista ~ 

nı Madam Dollenbach dün Floryada 
Büyük önder Atatürk tarafından kabul 
edilmi§lerdir • 

(Devamı 7 incide) 
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Lisan derslerimiz 
Bundan sonraki ders neşriyatını 
okuyucuların arzulan dahilinde 

tanzim ediyoruz 
bulunan fosforun açılan ufak bir delikten 

giren hava yüzünden parladığr, odada
ki diğer sekiz on şişedeki parlayıcı 
maddeleri de iştial ettirdiği anlaşılmıı-

Jııl> • • 'ır. Odada kimsebulunmadığından nüfus 

~deriyle ölüm ı·o sefalet llnlgosı goçlrmi~ bir Çiıı ma1ıallcsi ça bfr zaylılt olmanuıt.r • 

Lisan derıılerlmizln 9Cı ar gUnlUk kısmmm bitmek Uzere oluşu dolnyısilc oku. 
yucularımıza. lınzı auabc:- aormu§tuk. Ders'erl takip eden okuyuculardan pek çoğ".ı 
bu aualler:mi;ı;a cevap \'ermek lüt!unda bulunmµı.ııar ve böylece bundan sonra ders.. 
lere devam edip etmcınk, devam edilecekse bunu ne şekilde yapmak ıwm geldie-f 
hususunda biz<: tam bir fikir vcrml~lerdlr. 

''"~eıtı ıHJayırüyeırıDn yeınıı 
1

~:~:;~ Şllkagoda 
Mektepler 

76 numaranın bu sabah aldırdınımız bir resmi 
(Ya.mı 4 'ilncüde) 

açılamıyor 
Talebelere dersler 
radyo ile verlllyor 
N evyorktan bildirildiğine göre Şi -

kagodaki mekteplerin dün açılması icap 
ederken, çocuk felcinin bu şehit1de sal 
gın bir hale gelmesi üzerine belediye, 
mekteplerin açılış gününü tehir etmiş. 
tir . 

Maamafih, yüz binlerce talebenin 
derslerini geri bırakmamak için. mu -
aJlimlcri, sabahları radyo vasıtasiyle 

ders vereceklerdir. 
Amerikada en mütevazi aileler bile, 

radyoya malik olduklarından, Şikago

da mevcut 300.000 talebe, ,kolaylıkla 

deraleri takip edebileceklerdir. 

Okuyucuta:-ımızm bu mUnasebcUe glSnderdlkleri mektuplar kendilerinin dt'rs. 
lerimlzden tstl!ade ettiklerini ve memnun kaldıldarmı anlatınakt.adır. Öğrenmek 
tııtedlklerl lisan!\ dair ilk ve esaslı bilgileri derslerimizde tak.ip edilen usulle oltl<.' .. 
e'tmı~ oldukları anlqılıyor. Bu vaziyette derslerimiz üzerinde birkaç ekzcmz 
yapar ve clddl bir oeklldc çalııımıığa devam ederlerse bir ecnebi diline tam mana. 
aile vakıf bir hlile gelmLmelerl için hiçbir sebep yoktur. 

Bu vaziyette ve okuyucuıanmızm • açtığımız anket ncUccstndc öğrendiğimiz -

arzulan Uzcrinn DUna J.nrar verdik: 
1 - 90 den. tanuun olduktan sonra bunJann ınüh'mmlml mahl)Ctlndc birkaç 

ders daha \·erecetl7. 
2 - 90 de" içinde ı;eçen kı·llmrlerle muhtcllf t>kunlz.ler ;\1lpılncak ve bunlar 

5 dera aUrecektır. 
S - A~Tica 15.20 drnı de okuyucuların tercUme hııkkmda fll•lr edinmelerine 

t.ah..-1• Nlllecelttlr. Bu t ercüme dcralerlnde mııhtt'llf meu.ular ele alınarult htkA,c. 
ter, fıkralar, g-.ızt'telerden gUndrllk hAdl!W'lr>re müteallik haberler, n kl'rli'k, dol<. 
torluk, tUrc:ırlık gibi mubtellf meslekleri ıılAkadar eden ilahi lcr dcrccdilccck \ 'C 

bunların tercllmelerl konulıı.caktır. 
BöJletıe 00 gUnlUk derslerin rnUtemmlml olacak derslerde 15.'ZO ders sUrcoektlr. 

Bu derslerde ~e okuyucularımızı memnun cdccc~mlzl umuyoruz. 
Okuyı.:cwımmız. kandllcrine birer lllgat vermemizde de adeta ftU!ak halinde. 

dirler. Bunu da bu yirmi veya yirmi be§ ders sonunda temin otmeğc çalı§acağu. 
Birçok okuyucularımız da, derslerimizin ikinci ve üçUncU bölilmlerlni liselerde 
okun&ıı d~rslert kar§ıl:ı.yacak bir §Ckllde vUcuda geUrcrck vt'rmemlzl lstcmektcd!r. 
ter. Lisan derslerini tertfp eden heyetimiz bunu da nll%arı 1Ubare atmış ve telkllt.. 
lcrlne ba§lam~ltr. Nelh:ldC ml!sbct bir karar verilebilirse bu da hazırlanacaktır. 

Ekuralzlere vo ondan sonraki derslere abone olmakta devam edt'cek okuyu. 
culanmwn buna göre Uç ayıık UcreUerlnl derhal göndermelerini rica ederiz. 

-----------•••ı•-•••••••nnuıı•••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••--. 



:Dış Süµısa: 

Korsanhk bitecek 
derken ya artllğını 

il 81 k? gorurse ... 
Yazan: Sekip Gilndilz 

Sebebi ve şekli ııe olursa olsun, ar
~ık ceailebilir ki lngiltere Akdenizi 
başıboş bırakmaktan vazgeçmiş bulu_ 
nuyor. Nyon mukavelesine dayanarak 
Akdcnizi dolduran lngıliz harb gcmL 
leri, her ne kadar yalnız "Akdenlzde 
ticaret gemilerınin emnıyeti \'e kor_ 
sanlığın imhası,, gibi bir hedefle hare
ketlerini tahdid etmiş bulunuyorlarsa 

1 da lngilterenin bugünkü \'aziyeti ile 
diinkü vaziyeti araRındaki fark der- 1 
hal göze çarpıyor. "Altdenizin hemen 
her noktasındaki bütün deniz üslerin. 
den azami istüade etmeyi temin et. 
~ıiş bir İngiltere .. ile "yalnız Malta, 
Cebelüttank, lskcnderiye, Yafa ve 
Kıbnsta bulunabilen bir İngiltere,, 
elbette biribirine benzemez. Bugünkü 

lngiltere bambaşka bir İngilteredir. He 
le bu İngiltere Akdeniz devletlerinden 
birçoğunun yilksek dostluklarına mu. 
hatab bir İngiltere olur ve Akdenizin 
en çok imkanlara malik bir deniz dev. 
leti olan Fransayı yanıbaşında bulun-

aurursa, düne kadar onun menfaatleri
ni tehdid etmiş ve hattl zaman za._ 

man. ukeri onurunu hiçe saymış olan. 
lar 'bir parça. &.kıllarını başlarına top. 
lamıya !Uzum görürler... denilebilir. 
Babeı - İtalyan harbi emıumda 1n. 

gilterenin başına bUyük bir devlet 
ku§U konmll§tu. Yani o ana kadar her 
tarafta şüpheli görUnınek gibi tariht 

bir talii olan İngiltere, 52 dünya dev. 
Jetinin azami itimadını, mil7.ahereti. 
ni ve emniyetini kazanmıfb. Bu mU. 
him kazançtan dünya sulhu ve umu. 
mi emniyet prensipleri namına pek 
büyük bir istüade temini mUmkUnken 
bu !ngilterenin nasıl eli böğründe kal
dığını hatırlarız. O zaman herkesi 
hayrete dU§Uren bır~ingenllğin iyi 
ve '.kötU sebe'bleri ara.!mda bilhassa 
Laval Fransasmın tereddüdü su gö. 
tiirmüııtü. Bu sefer bJgilterenin başı. 
na devlet kuşu ikinci defa olara.k kon. 
muş bulunuyor, ve iııte Fransa, Ha.. 
beş - İtalyan harbi esnasındaki tered. 
düdden sıynlmak şöyle dursun, bilL 
kis Nyon mukavelesini hazırlıyan 
konferansa da analık etmiıı bulu. 
nuyor. Acaba bu vaziyet lngilterenin 
bocalamadan çalışacağını, hiç olm!lz.. 
ea Nyon mukavelesi ahki.ınma tama. 
miyle riayet edeceğini, Londradaki 
deniz lordluğunun korsanlığı imha va. 
ıifesinde en ufak bir sabotaj yapmı. 
yacağını, idarei maslaha.ta kaçmıya. 
cağını tazammun ed_;r mi? 

m.ouflc etmek, gizlemek J istiyorlar. 
Mız:ak çuvala girer mi? Tabii gir. 

mez. Binaenaleyh bu beyhude bir zah. 
mettir. Roma'nın böyle formüllerle 
a vlanam ıyacak deı ecede ~arih olı'Ju_ 

ğunu kab·ıl etmek insaflı bir müı::atıe. 
de olur Zira Rom• artık Londranın 
Ccb ·Jüttarık ı•İ\·armdaki İngiliz m<>n.

1 
faatlcrine faal bir müdafi olmıya ka. 
rar verdiğini anlamamı~ değilıiir. 

Nyon konferansı esnasında fa1.la gü. 
rültü yapmadan geçiştirildiği sanılan 
Portekiz protestosu bu bakımdan fev. 
kalide bir nezaket kespetmektedir. 
Zira Portekizin konferansa davet e. 
dilmemesinden şikayet edişi ve bu şL 
kayetini bildirirken ''coğrafi vaziyeti 
dolayısiyle Akdenizi Atlas Okyanu. 
sundan kontrol etmekte olmasından,, 
bahseyleyişi, yakında korsan gemile. 
rin Atlaa denizinde de görUlebilec.-ek. 
leri zannını uyandırmaktadır. Böyle 
bir hal tahaddUs ettiği gün İspanya 
ve Akdeniz darbelerinin düpedüz Ce
belüttarığa. tevcih edilmiş olduğu 
manası çıkacaktır ki bunu da İtalya.. 
nm "mukabil idarei maslahat" ı ad. 
detmek 18.zımgelecektir. 

Velhasıl Akdeniıde korsanlığa kar. 
'1 mUcadelenin fiili sahaya girdiği de. 
virde, korsanlığın artmasını, çoğal
masını mucib olacak tartlar da hisse
dilmektedir. Tara.flann kullandıkları 
metodlara bakarak cihan egemenlik 
mücadelesine verilecek ad şudur: 

tdarei mulahat muharebesi... 
Şekip GONDOZ 

General 
Melaksas 

Comarte8f gtlnU 
şehrimize ~eliyor 
Verilen malumata göre dost ve müt· 

tefik Yunanistarun muhterem Başvekili 
general Metakaaa ilktetrinin 18 inde 
ıehrimize gelecek ve on dokuzunda An
karayı ziyaret edecektir . 

Dost Yunan Batvekin!n bir harp ge. 
misiyle geleceği anlatılmaktadır. 

Seyit Rıza 
isticvap 

edilmeğe boşlandı 
Elaziz, 16 (Hususi) - Şaki Seyit Ri 

zanın istievaıbına bugün batlanmııtır. 
Seyit Riza mütemaldiyen ''beni pa

taya götürün, diyeceklerim var,, de -
mektedir. 

Yunan - Alman 
ticaret anlaşması 
Bir mUddettenberi Yunaniatanla Alman_ 

ya arumdakl tlcar1 muameleler lçin Berlinde 
cereyan etmekte bulunan mllukerelerde iU• 

IA! huıl olarak Yunanlııtan namma mUza_ 
kereye lştlrak eden heyet Atlnaya. dönmu,. 
tur. Bu hususa dair Yunan hUkQmetınln ver 

dltl bir tebliğde bu itllll netlcesf olara1< 
klerlng tılerlnin eaulı surette tadil edildi~ 

ve bu suretle lld devlet arasındaki mUbade_ 
lenin kolaylaştırılml§ bulunduğu bildlri.l. 
mektedlr. 

Bir şoförün 
ş~ ı~ayeti 

lngilterede efkarı umumiyenin kor. 
sanlığa karşı en dehşetli bir nefret 
kustuğu günlerde Nyon konferansın. 
daki İngiliz murahhas heyetinin Ro. 
mayı konf eransm seyrinden adım a. 
dım haberda.r ettiği söyleniyor. Gerek 
Fransız ve gerek İngiliz gazetelerinin 

dış politika sahasında ihtisas ifade e. 
den sütunları gerek lngiliz, gerek 
Fransız hükümetlerinin Nyon konfe. 
ransı mukarreratını !talyaya karşı 
bir hareket suretinde tefsir etmekten 
son derece çekinmekte olduklarını ih. 
sas ile meşguldür. "Teknik bazı nok.. 
talann tesbiti için tsviçrede çalışan 
bir komisyon mevcud olduğunu" ı&. 

rarla kaydeden, bunu "konferansın 
fiilen devamına bir delil" addeden ve 
dolayısiyle "devam etmekte bulunan 
bir konferansa İtalyanın her zaman 
i§tiraki mümkün olabileceğini.. ileri. 
ye süren 1'u sütunl:ı.r karşısında şid. 
detli bir cephe tutan neşriyat da yok 
değil. lJdti bu nevi "İtalyaya düşman 

Taksi parasını iste
yince k ırbaç lamışlarf 

n.eşriyat yapanlar,, arasında Fransanın 
"Eko dö Pari" gibi mufrit sağ tema. 
yüllü gazetelerde yer almı§ bulunu
yor. Bu hali nasıl tefsir etmeli? 

Söylenebilecek şey şudur: 
"lngntcre ile Fransa deruhte ettik

leri enternasyonal vazifenin doğrudan 
doğruya olmasa bile, çapraşık yollar. 
dan mutlalca İtalyanın aleyhinde bir 
vazife olduğunu bildikleri için ve !taL 
Y& aleyhinde düşmanca bir harekc.-tin 
"initiative'' inJ ellerinde tutmaktan 

çekindikleri için, [fiilen İtalya aleyhin. 
de tutmuş buulnduklan cepheyi ca. 

Şehremininde Bııruthane yoku
şunda oturan toför Me!hmet dün gece 
saat ikide karakola müracaat etmiş, 

Beyoğlundan Şehremınine getirdiği 

Tevfik ve Nafiz ismindeki iki müşteri 
den taksi ücretim isteyince Nafizin kı 
zarak kendisini kırbaçla dövdüğünü 

iddia etmiştir. 

Biraz sonra Nafizle arkadatı d& ka 
rakola gelmişlerdir. Bunlardan Nafiz 
cebinde bulunan 17 S liranın boğuşma 
sırasında kaybolduğunu iddia etmittir. 

Biribirinden tikiyetçi olanlar mah 
• kemeye verilmiılerdir. 

16 EYLOL - 1937 / 
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S ajJık bahisleri 3Cm;ata dai!. 
F~engiyi dünyadan M 4{;.~;:i1~ 
kaldırmak kabildir! ağırhaat& olduğunu.da~ 

Fakat guetede, onun jııBalll&fo~ 
Vazan: Doktor Thomas Paıran dan göçmUş olduğu haberiJll ,ı"'1 

ca yüreğimiz burkuldu. ~lilJJ1~ 
ğimiz veya hUrnuıt ettiği!IÜI Jt•tı.ıı' 
rın ölümüne, fikrimiz alıfl&t ~ 
bile gönlUmllz razı oıınuyol'• 

••Amerika birleşmiş devletleri sıhhiye ve. 
klleU operatörü Doktor Parron başka buta 
ırklara nazaran daha çok veflyatı mucip olar:ı 
bu l!eti dünya yUzUnden kaldırmak kabildir, 

diyor .. ebedi olmasını istiyoruz. f~-

Bence sistematik tarzda hareket e
dilmek tartiyle frenginin dünya yü
zünden kaldırılması çiçek hastalığını 
kontrolden daha kolaydır. Bu hususta I 
ıarfolunacak para da verem mücadele
sine sarfolunandan daha az olacaktı~. 

• k ··h· bır Ayni zamanda şurası c;a ço mu. ım. 

Frengili bir has~ müracaat ettiği 

zaman onu tedavi ile mükellef olanlar 
iki mühim vaziyet karpsında kalırlar. 
Bunlardan biri hastayı, hastalığı başka
larına bulaştırmaz bir hale getirmek. i
kincisi de mümkünse derhal tedavi et· 

mek. 
Frengi üç, bet enjeksiyondan sonra 

bulaşmaz bir hale girm~kt~dir. T~dav.i
yi aonur.a kadar takıp ısc katı bır 
şekildir. 

1'.lasaryk filosofmU§, pro yeııl fı. 
ihtiyarlığı tamanında bile ~ terfP fi' 
kır cereyanlanna alaka ~ kk~ 
ları tenkid eden bir ıııu~e ~ 
Doğrusu eserini okuıııadJill· ~ 
hakkında bildiklerim de ~ rJI' 
y~ıklarından ibaret .... F ~t fi 
sevmemiz, ona büyük bır ~ "' 
hayranlık beslemenıiz için U111J11 ~ 
hayatını iyice öğren.mele 1 ~ 
tu. Onu biz adeta efsaııevf -;et 5.~ 
tanır gıbi tanıyor, onları se 

noktadır ki mütehassısları ındınde 
frengi mücadelesinin şekil ve mahiyeti 
üzerinde tam bir fikir ve hattı hareket 

birleşikliği vardır. . .. 
Avrupa memle)r:etlerinde frengı mu· 

cadelesini en ilcr götürmüş bulunan 
memleket lngiltere.dir. Orada bu has~ 
talık 1920 de baılıyan mücadcledenberı 
tam yüzde elli nisbetir.de azalmıştır. 
Şimal memleketlerindf', İsveç v~ Nor
vccte frengi çok nadir görülen hır has
tal;k sayılmaktadır. 

Amerika.da ve başka memleketlerde 
ise frengiye karşı açıla.:ak kati müca
delenin şekli şu olabilir. Hastalığa üç 
cepheden hücum ıarttır: E:vvcla, has
talığa tutulanlann te!biti ile hastalığın 
ne suretle b:.ı adama bulaştığını kati o
larak bilmek ve bu adamın tema! ettiği 
insanları da bir müddet için lcontorl 
altında bulundurmak, sonra bütün has 

talan tedavi için kafi mikdarda ilaç ve 
hekim tedariki, üçüncü olarak da gerek 
hususi surette çalııan gerekse devlet 

memurları olarak vazife gören doktorla· 
rın hastalıkla fenni tekilde mücadele 
hlKusunda teşriki mesailerini temin ve 
halkı da hastalığa karşı tenvirden iba-
rettir. 

Hastalığı tespit meselesi 
Başka hastalıkların aksine olarak 

frengi muaapları hasta olduklarını çok 
geç hissetmektedirler. Hastalığın ilk 
emrazı ~n o derece hafif gitmekte
dir ki bu zavallılara kabahat bulunamaz. 
Hatta birçok frencili !ıaatalann kabili 

tedavi devreyi atlattıktan ıonra hasta.
lıklarından haberdar oldl!klan da görül
mektedir. Bu itibarla frengiye bihakkin 
"gizli hastalık., ismi verilmiştir. 

Şüphesiz ki halk ''Wauerman" kan 
muayenesine tabi tutulmakla büyük 
faydalar temin edilebilirdi. Fakat bu 
teklifin ameli eir kiymeti yoktur. Bu
nun için hastahanelere müracaat eden
lerin, parası devletçe ödenmek üzere 
mutlak surette kan tahliline tabi tutul
nulannı uıul ittihaz edilmelidir. 

Bundan başka bütün gebe kadınla
nn da ıene "Wa11erman'' tahliline ta
bi tutulmalarını mecburi kılmalıdır. Bu 
teklifin yerine getirilmesi çok kolaydır. 
Ebe kadınların ve doktorların devlet he 
ubına bu mecburiyeti infazları hiçten 
sayılacak kadar kolay bir meseledir. 
Bu sayede frengili anadan çocuk doğ
masının önüne geçilmi~ olurdu. 

Bundan sonra devlet hizmetine, hu
ıusi şirketlere velhasıl memur veya 
amele olarak iı talebinde bulunanlann 
hepsinin muayeneden ve kan tahlilin
den geçirilmelerini şart koşmalıdır. Şim 
diki halde bazı müesseseler bu tibbi mu-
ayeneyi mecburi tutmuılardır. Bunlar, 
bu hususta sarfolunan muayene ücret
lerinin son c!erece mahalline masruf 
olduğuna kanaat getirmişlerdir. Gerek 
iıı;rilerin verim gerekse iş.ı randınanı 

bakımından bu muayeneden çok fayda 
görülmektedir. Maamahh muayene ne 
ticesi fren.ıili oldukları tahakkuk edenle 
rin işe alınmaması, frengi mücadelesi 
bakımından bir zaruret değildir. Ancak 
ender vakaların musaplarının ite alma
mak lazımdır. Diğerleri tedaviye alın
makla işe devam edebilirler. 

Frengi teşhis edilir edilmez hüku
met tababeti keyfiyetten haberdar edil
melidir. Bu ihbar k~yfiveti bstayı teş
hir mahiyetinde yapılmamalı, bilakis 
bu hususta lazımgelen ketumiyet mu
hafaza edilmelidir. Ancak hastaların te
daviden kaçmalannm cnüne geçilmek 
üzere müe11ir tedbirler mutlak ıurette 
alınmalıdır. Bilhassa bu gibi hareket
lere teve11ül edenlerin rbreti mUe11ire 
olmak üzere teşhir edilmeleri . de fayda 
verebilir • 

Hastanın frengiyi r.ereden aldığını 
tespit meselesi de son derece ehemmi
yetlidir. Çünkü bulaştırıcı menbam has
talığı bir çoklarına aşılamak ihtimali 
col< kuvvetlidir. Maamafih frenginin şa 
;anı şükran bir cephesi sirayetinin te· 
ker teker oluşu bir (epidemi) ha
linde geçmemesidir. . 

Hastalığın mcnbaıııın keşfi meselesı 
frcnO'i mücadelesinin ':>elki de en güç .. 
safhasıdır. Bl• hususta ic.tistihtam oluna 
c:ak istihbarat memurlcm çok büyük bir 
meharetle hareket etmelidirler. Aksi 
takdirde halkın onlara karşı cephe al-
ma11 muhtemeldir. 

Bir de hastalan, hııstahğın menbaı· 
nı ifsava ikna meselesi vardır. Bu ise 
sırf bi; telkin meselesidir. Hastalıiın 
menbaını söylemekle cemiyet hayatı
na kar§t bir vazife ifa l!tmekte olduk
larına ikna olunan hastalar yüzde dok
san hastalığı kimden aldıklarım söyler
ler. 

Frengi hastalarının tedavisi çok ucu 
za mal olmaktadır. Şimdiye kadar yapı
lan tecrübelerle bu işin bir hastahane
de adam başına 18 ay dnam edecek bir 
tedavi için 50 dolar ( 60 türk lirası) 

kifayet edeceği a:ııa,ı1mıştrr. Hatta ba
zı yerler de 30 doların da yeteceği gö
rülmüıtür. 

Frengi musapları.un hepsinin mas
raftnı hükfımetin çekmesi doğru değil
dir. Hal ve; va]sti yerinc!e olanların hiç 
olmazsa masraflarının bir kısmını öde-

• ~ 1 E. 11'> ! .. f;.t . ı.ı 
mesi lazımdır. Esasen frengı gıbı bır a-
fetten kurtuimak için parası olan her 
kes mutlak surette verecektir. 

Frengili haslalarm tedavisi 
Gariptir ki frengi ilt: mücadele.de is.

tical göstermiyen hükumetler, bu has
talıkla mücadele yolunda budcelerine 
pek az para koymujlardır. Mesela A
merika adam başına bir sent ( bizim 
para ile 50 para) gibi az bir para ile 
esaslı mücadele imkansızdaır. Hiç 
şüphe yok ki milletler bu ifeti orta 
dan kaldırmak istiyorlarsa büdcelerin
de bu işe daha çok par• huretmelidir
ler. Amerika bu işe senede 2S milyon 
dolar tahsis ettiği takdirde kifayet e
decektir. Avrupa memleketlerinin ih
tiyaçlarını bittabii benım için kestir
mek güçtür. Ancak bunlardan bir çok
larırun tabibi ve hastahane parası bi
ze nazaran az olduğund.ın çok daha mü 
tevazi bir bildce ile mücadele muvaf• 
fakiyetle neticelenebiliı. 

seviyorduk. ~il' 
Ma.sa.ryk bir milleti bay&u:: ~ 

tik laline ka vu.~turdu; ~de efeJlcJili' 
bir insan kitlesini ealrhıct~n 

1 
,e;, 

ğe yükseltmiş olmaaı kendısillbjje o', 
m;z için ki.fi idi. "Bundan ,efil'' 
onu Çek milleti baba tan1Y1P ııı~· 
ancak milli, mahalli bir ka=:e ~1' 
demeyin. Herhangi bir Y bir ~'fJ' 
dadla çarpı§ıp onu yıkmıf, 

11 
.~ 

· ti fstıkliline kavuşturmuş oı-şert(~ 
bütün insanlann, insanllğıtı bit 1'' 
artırmıı demektir. Herhangi iJl, v' 
de açılan istiklal miicadelesfıı bet' f 
nılan istiklal zaferinin ~rzı~ 
rinde akisleri olur, esır uJI':. 
kurtulmanın kabil olduğu lll ~ 
götürür. Yer yüzüne yayııın~:r-1" 
ların, birçok farklara, ayrılık ut~ 
men yine bir olduklarını ~ ~,... 
hm. "Beni Adem azayı yekd~ ~ 

Muaryk'in inaanlık taribln6 fjl ~ 
ti bundan ibaret değildir. su ., 
hüJTiyeti yıkmağa çalışanlar;il, 
koymuş adamlaraa.ndı. Bugttnd8" 'I 
yanın devlet adamlan içinde . ~ 
yük sulh kahramanı biliyorut:= il; 
şefimiz, Roosevelt, Briand. vz 
ryk. Aristfdc Briand öldUğil ~ 
reğlti\IZ neden burkuldu, "J 6~ 
neden yaş~rdı ise -~asaryk ın i~ 
nü duydugumuz gun de onun 
miz.ae büyük bir acı duyduk· -,.efl 

Masaryk'in felsefesini, ~e~ 
ilmine hizmetlerini iyice b

11.% 
Zaran yok. Biliyoruz ki 0 1 ıı ııit ~ 
seven ve insanlığa hizmet ~~. r.' 
damdı. Bu bizim de kendısiJll iJJ ~· 

· ııetifl • .n.e
metle anmamıza ve Çek ~1 ~ ,.,. 
yilk matemine bizim de ıft 
mize kıifidir. ~ .._ 1ı.ti/ Nurullah~ 

Halayda ,, 
Askeri tedbiri 

kaldırıldı -~ 
Antakya, 15 (Hususi) - ~ ~ 

SIZ delegeai Roger earteaU bU bil'" 
name neşretmigtir. Delege i. ~ 
namesinde elcllmle diyor ~ deo -;.., 

"- Halkın hUsnllniyetill tlJİ"1 
Her hangi hastalık mücadelesinde afaJlt ,, 

oluna olsun halkın candan alikuını olduğum için askeri muh ~~.ol' 
tını kaldırıyorum. Ancak uırı ""'~ temin ettikten sonra i~in mühim bir asl• ,,.. 

kısmı halle.dilmiş demektir. Fre.ngide yişi ihlale yeltenenlere ~,. ~, 
de böyl~ir. ı, halkı b:.ı ifete karp mü ha edilmiyecektir. sıyasl ~ ':ıı-" 
cadeleye hazırlamak ve hükumete mü- ihtiraslarla karışıklık çık tıe ~jjJ 
zahir bir vaziyete sokmaktır. Bunun da yenlere karşı azam! fidde ~ 
yogane yolu bittabii propaganda ve edileceğini kat'f olarak beyaıı . ıe , 
tenvirden baıka bir şey değildir. eylerim... b"ld gUtl ~ 

Hangi memlekette olursa olsun züh Delege ana yasanı~. tat ~ti)t ~-
revi hastalıkları tedavi vasıtaları her rinin yakl3.§ma!ı munateu)uııı",-
nedense noksandır. Frenginin kökün- komiserlikle temaslar~a. b ı,ıı" 
den tedavisi için bu noksanların da ik- :zere diin Berula gitınıştil"fiş di)1I 
mali §arttır. Tedavide temiz ve mat- Filhakika Hatayda asa 
h1p evsafı haiz ilaçlar da büyük rol oy- ye başlamıştır. ,r 
nar. Bu cihet de mükemmel surete te- erlt~...d" 
min edilmit olmalı.dır. tulmaaı hakkında halkU Y oıs1' ~ 

Halkm haıtahk hakkında kirleri kökünden söküp at ·r lı"'~ 
tenviri ve tedıtvi uıullerfnln dır. Herkes bu hastalığ~ ~~ Y' ' 

lar rfbi cemiyetin elbıtlı ~ ~ 
ıılahı 

Frenginin huaust hekimler tarafın
dan tedavi usulleri ialaha muhtaç bir 
haldedir. Bir çok doktorlar" vardır ki 
Frenci tedavili hakkında mektepten 
çrktılı:lan zamana aid malfimatla kaJ.; 

mıılardır. Halbuki frenli tedavisi bu it 
te ihtİl&I sahibi cloktorlann eline bı
rakılmalıdır. 

mücadele edeceği bir Afet t ,;: f' 
melidir. Doktor, hükOoıet ~ ~ 
halk ve hastalar hep eJtlt ~ il'"~ 
htmayı 8frenmelidirle:-. ~elet' il 
se raci oldufundan lll~~ .,; 

kes Uzerine mal etıneHdır~ ~ 
Frenci üç, bet senede . bit ~ 

dınlamaz, yalnız aisteırıatik atfJfldl ._. 
dele sayesinde çeyrek asır ~ ~ ,-

Halkı bu hastalık baklanda tenvir (İyi dünya.dan kaldırmak. ~1'1"' . 
de mücadelenin mühim bir safhaamı verir ki mücadeleye tatbık 
teıkil etmektedir. Hastalığın gizli tu- lan bir proğramJa baıtaıısıJle 
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~Ut (jÖCÜŞÜfft: 
at~~~~n-s~~y 
'<liyon 

• reaksiyon .. Aksiyon. reak-

~~ y oq ere atarsınız, yere sıçrar ... 
-.ı 1t Patlatırsınız, kartı.ılık görür-.. ı· '$ 

~~ aç alırsınız, tet basar .. Hay-
~ : 2

• aksi seda olur. - Bunlar ta
ıtanu 

~· nudurlar. 
~~darlık rejimleri istipdadı azıt 
"'lQJS be P oldu, rlenıokrasi zuhur 
ll:ıok-.,,.~· hodb' · ha • ...,, ınıeşıp cıvıttı, sos 

ıc reketıeri baş gösterdi, komü
~atlak verdi. Komünistlik bü-
d;t~Yı tehdit etti karşısına fa

~ 'itildi 
rt • • 

~; fa~izın? .. O mu cihana hakim 
. o k' b . 1 nur· 1 unca ;ıksıyon ar yapı-

t ~!~~ tnuahetlelcri dertop edip 
'ter .' 1-Iabeşe, Çine dayağı attı; 
~ ~ı terletti~ b:mğır banğır nu-
~ Ykırdı. 
~tın b' · ~? ~ .. ır de reaksiyonu olmıyacak 
)illi Uteınadiyen ( Geç yeğitim 

'• denecekti? Gocunmasından 
~~dan korkarak. beşeriyet, mü 

\;knc ensesini uzatıp boza mı pi 
ı. 

~.hayır: İlk rraksiyon, büyük 
tın 
~ Para farklarını ortadan kal-

i ~ 11.raıanndaki iktisadi muame
~ıı lı~~lan ve menfaatler nok· 
~ hırıbirlerine daha fazla bağ· 
~ ; ıuretiyle zuhur etti .. Fakat 

itte 1Y~ıi reaksiyon lazımdı. Nite
'tr!ıı 'ktıearet gemilerine atılan tor
~ a si sedası her yerde duyuldu. 

Oıı·~.~ükunun taraflısı devletler, 
«il ttr ilYük bir zatıtı rabıt cephesi 
~h ilcr. Bu hadise İngiltereyi, 
~ıı ~ovyetleri ve içlerind~ Bul
~da bulunmak üzere, Akdeniz· 

/\rkr bütün devletleri elele ver
il~ ada, ı 914 'iin muazzam ihti

'ııııı. eti gibi, Amerika, bir Lozi
.ftııb batmaması için kulağı kiri~
~ .rOt 

~ar 
~ ltir a heybetlidir. Reaksiyon 
\.'\Iik tliHritJer, siyasetlerinde ki-
~ etrni~lerdir. Yapyalnız kal-

~~n .de bir reaksiyonu olacak· 
~ csız. Çünkü karşılıklı ay

tılir akisler gibi, reaksiyonlar ita 
ltıir' ~:~enni edelim ki, bu sefer 
lıoı tl\ufrıt vicdan!ar da olsun. Bu 
~ al ~otun kendi haklarında bile 
~bı~dığını, keskin sirkenin za

Olduğunu anlasınlar .. 
c va -Nu) 

~, Bir aile 

1 ~ ~~h;~ıdi~ 
&~t eereyanla ö ldU, 
'~ta~a~anı çıldırdı 

h~ §tmdiye kadar misli gö. 
~but facia cereyan etmiş ve bir 
ı\ı~İlıı Un efradı bir elektrik cere. 

i igtıı.den mahvolmuştur. 
~~tıı;nde bir genç bahçede otur. 
~lı-t~ ~·Ve uzun bir kordona bağ_ 

q. ~te~ anıbasını bahçeye çıkarır. 
lıaıitı ana kapılmış ve hemen kö. 
~İtı e &irnıiştir. 
~'lıs anesi ve hizınctçif\i bu vazi_ 
~ "e ında derhal bahçeye fırla-

~, ~ad.Aliye yaklaşacakları sırada 
~ 01~n da cereyana kapılarak 
\tftı b·U§lardır. 

lia:: Odasında oturan Alinin 
~~tin·'1 ~a_hçeye çıkanların dön. 
~ h~~ 1 

gorUncc meraka düşmüş 
1 ~ o~1e çıkmıştır. Zavallı adam 
~~ hC~ ve hizmetçisinin bahçede 
ıt~ Ca, kömür halinde U7Alntp 

~ 1 &örünce çıldırmıştır. 
~~~k 
~~ errıeye götürülürken 

ı~~~an eroinci 
: işini görmüş, 

~~o i~~Um old u 
S tıci ltıın~e bir eroin kaçakçısı. 
ll'~t.!tı :slıyc mahkemesine sev. 
~~rıço dU açtığını yazmıştık. Sabı
%tatı<) n Sabah jandarma kara
~t.!~i anlığına teslim olmuş ve 
b ~lif. 

~ '"etı· • 
"'~i~iaffedin. Acele bir işim \'ar-

~· (} ~.ani olduğu için göreme. 
~et it~. halledip geldim! 
~ ta~ açak .Necdetin de gelip tes 

l"tlUb, 

- -

Sırascrviler cad{lcsi11in Taksimden g örünüşU ... 
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CUMHURIYETde: 

Davı :!t Dem'ryo11arı 
Nafia VckAJeU, .•ua.ymdırlık İşleri Uer1:ı. 

111., adile aylık bir mecmua neşrediyor. B~ 

mecmuanın son aayısmda, Devlet Demlryoı. 
!arının 036 ve. 037 haziran aylarındaki m·ı. 
kayescll takribi varidat cetvellerini lll§irahla 
okudum. 

Bu cetvellere g5re. 936 hnzlranında varid'.lt 
2,026,319 lira iken 037 haziranmda ~.62V.l ~O 
liraya yUkselml§, arada 602,811 liralık bır 

fazlalık varoır. 

Yalnız yolcu nakliyatına gelince, Avrupa 
hattı hariç o:mak Uzcre, 936 hazlranm<ta 
l,025,275 yolcu taşınarak 570,429 lira gelır 
temin edilmiş; 937 haziranında ise 210.:-!11 
fazlaslle l milyon 235,872 yolcu taşınmış ve 
133,050 lira fazlasllc de 703,479 lira elde cdıl 
miş. 

lstanbul konuşuyor ! 

Şu birkaç rnknm, yalnız, demlryc..ı:arımız•:ı 
lşletmeslnıleki lnklııntı göstermekle kalmu: 
memleketin ilttıs:ıdl bakımdan da mesut bir 
inklııatn doğru gittiğini gösterir. Demiryt·I. 
lan varldatmın o.rtmnsı demek nakledilen e$· 
yanın ve insanların artması demektir. Bu :3ıı 

ancak lktısıı.dl vaziyetin dUzelmestle mU n. 
kündUr. Memlekette taşınacak mal olmaz ve 
hn.lkta yolculuk edecek para bulunmazaa 
trenler tabıt bo~ gidip gelir; varidat da art• 

Taksimden sıraselvilere ... 
Burada yeni yapılacak abdesthanenin A 

umumı 

etrafa rahatsızhk vermemesine 
dikkat edilmelidir 

çok 

Geçenlerde bir mektup aldın.. Bun· 
da, mutlak Srraselv'.lerde, b:Jhassa Tü:k 
s nem3sının karşı sırasındaki dükkan. 
tarın bulunduğu yeri gelip görmem, 
rica ediliyordu. 

Mektupta, bu sıradaki bir tavukçu 
dükkanının etrafa tahammülsüz koku· 
lar saçtığın:ian da bahsedilmekte idi. 

Uç gı:.in evvd n!:ada§ım foto Aliyi 
bermutad yanıma alarak Taks'.me git • 
tim. Türk sinemasının karşısında, önü
ne taksi ot6mobillerinin siralandığı dük 
kanlardan laalettayin birisine uğradık. 
Bizi tatlı yüzlü. tatlı dilli b!r zat karşı· 

ladt. 
- Evet, diyordu, burada komşu b" r 

tavukçu var .. Etrafa koku yayılwğı da 
!doğrudur. Bu dükkanın, bel..: kahve 
yanında oluşu işin en fena tarafıdır. Fa. 
kat ne yapsın bu adam. temizliğe ne 
kadar itina etse hayvanlar kokuyor iş

te .. 
Sonra bir dak'ka sustu. Garip bir gü-

lümseme ile: 
- Zaten kaldıracaklar biçaren · n dük 

kanını buradan, dedi.. Cümhuriyet mey. 
danındaki aptesane yıkıldıktan sonra, 
şimdi tavukçu ·dükkanının bulunduğu 
kısım istimlak edilecek ·ve orada yer al 
tında asri bir hela yapıla:akmış. 

Hele bu yeni heli, asri b"r tarzda, ta
mamen yere gömülmü} olarak yapıl· 

mazsa. o zaman tavukı;udan şikayet e. 
denlerin hali. yağmurdan kaçarken do
uya tutulan insanlara dönecek. 

Burada biraz sustu. Ve mevzuu de

ğiştirerek : 
- Cal:ldemizde ne gat:p vaziyet ne

ldir bilir m:siniz? Sular idares=nin bura
da yerleşmiş olmasına rağmen. Sırasel. 
viler sulanmağa hasret bir yer olmuş. 
tur. Sular idaresi binası hemen karşı -
mızda duruyor .. Gid:n de oı un önünü 
şöyle b'r görün. 

Bu sözlerden sonra, kaldınmın kar
şı tarafına geçtik. Türk sinemasının 

b:tişiğindeki Sular idaresinin önüne 
gittik. Görô:.iğümüz manzara şu idi. 

-

Ya~Sllf"l) : Haberci 

Çocııklar ara1>a1.tıra binıliıil mis, 1ıava almıya çık-an1mı§larc!.ı 

Kapının önünü, yani yaya kaldırım ter. 
tem"z, fakat onun biraz ptcsindeki ca:l
de, hayvan pislikleri, ve toz içinde idi. 
Bu vaziyet bir belediye deircsinin bil
hassa tem"zliklc alakadlr sayılab:ıecck 
bir işle meşgul dairenin önünde göze 
iyi görünmüyordu. 

Ben, düşürıdüklerimi arkadaşıma söy 
lediğim zaman, o daha insaflı ~avran • 

dı: 

- Sen de ama yaptın ha. dedi. Bu. 
rası, yolu tcm=ztcm~k iç:n emri altında 
bir çöpçii bulunduramaz ya, hayvanlar 
pislcmişlersc, biraz sonra caddenin 
çöpçüsü gelir temizler. 

Sulamak işine gelince. birader fstan
bulun zaten neresi sulanıyor ki burayı 
r.lı sulasınlar.. Yani ne istiyorsunuz, 
Sular tdaresi bu cadı:lede diye Sıraselvi. 
lere bir imtiyaz verilsin deı bu yol gün 
de bir kaç kere sulansın mı? Bunu bari 
b"z düşünmemeliyiz .. Çünkü İstanbulda 
yüz b'.rtlerce insanın bir lokma içecek 
su bulmak için bile ne l•Jyük sıkıntılar 
çektiğini en iyi bilen, en yakından gö
ren sen değil m'sin? 

Baktım dostum, tamamen haklı idi. 
Onun i~in hi~ sesimi çıkarmadım .. neri 

doğru yürümeğe hazırlandım .. Tam bu 
sırada önümüzden bir yük arabası 

geçti ve hayvanlar, aanki inatlarına ya 

pıyorlarrruş g'bi, Sular İdaresi önüne 
gelince yolu tekrar ldrlettiler. 

Ali birtaraftan resim çekiyor, bir ta

raftan da: 

-Nasıl gördün mü, şimdi gel de bu 
na bir çare bul. diye alay ediyordu .• 

Gene ses çıkarmadım .. Yanıma gel. 
mesini bekled:m .• Beraberce Sıraselvi -
lerin Cihangire inc:n istikametine doğru 
lierledik ... 

Yürüdüğümüz cacl:le geniş, munta • 
zam, ve temizdi.. Çocuklarını ufak ara
balara koyup Taksim civarındaki bahçe 
lere doğru götüren ailelerden başka 
nazarı dikkati celbeden hiç bir şey yok
tu .. Sıraselvilerin karşılıklr apartı:man. 

tarla darlaşan kısmına kadar gelm:ştik k .i 

eski bir ahbapla karşılaştım .. Bu, Türk 
sinemasının karşı suasındaki dükkan -
lardan b" rinin sahibi olan Hilmi kaptan 
dı. Kedisi bir çok harplere ginniş, se. 
nelerce Hintte, Hindi Çinide esaret ha
yatı geçirmiş. eski bir iht"yat zab"ti 

idi. 
Buraya dön:işte, esaret zamanında 

öğrendiği kaynakçılığı kendisine san'at 

yapmış. memleketin bugünlJ:i en iyi 

j 
kaynakçı ustalarından biri olmuş. mü

nevver bir adamdı. Bu civarı pek iyi 
tanıdığını bildiğim için, hemen o daki. 
kadaki meşguliyetim'z i kendisine an

lattım: 

- Ben, ıdedi, zaten sizi görür gör. 
mez an:amıştan. Malum ya HABER 
okuyucusuyum. Fakat siz neye bu tara-

fa gidiyorsunuz anlamadım .. Dertli, ba 
kıms·z bir mahalle görmek istersen"z, 

geri dönünüz. sizi hemen bu yol üzerin 
de öyle bir yere götüreyim ki, şaşıp ka. 

tınız. 

Bu teklifi derhal kabul ettik. O za-

man Hilmi kaptan: 

Etrafa kokıı ycıydığındaıı bahsedilen Ta1>.~lnu1e 
dükkanı 

- Bir dakika müsaade ederseniz, 
dükkana uğrayıp, üzerimdeki iş elbi. 

maz, eksilir .• 
ABİDİN DA VER 

KURUN' da 

Bir ispat 
Ayrı, ayn menfaatlerin bir noktada top_ 

laı.ımasmın ne kndıı.r gUç olduğunu takdir 
ederiz. DUnynyı yalnız kendi plA.nlarma gör:ı 
halkedilmiıı bir mahl1lk !arzeden irlli ufaklı 
devletlerin aralo.rmdakt kUçUk de olsa men.· • 
taat rabıtaları, çatlaklıkları ekseriya mUşte. 
rek hareketleri felce uğratmakta, bllhaasa 
kUçUk devletler bu vaziyet lSnünde daima lh• 
tiyaUı olmaya, hatta çekingen davranmayıı 
mecbur kalmaktadırlar. 

Bu vnzlyet bir harp tehlikesinden daha 
razln ve daha zararlı bir §Ckilde milletler 
arası mUnnsebeUcrlndc hUkllm sUrmektedlr. 
Nitekim mUteca\iz rolllnU alanlar da enerjik 
hareketten nuıhnım septik bloklar karpı:ı. 
da seslerini sırf bu yüzden yUkaeltmektcdir• 
ler. 

Beynelmilel ııantaj milletler arasındaki 

sözde dostlukta:ı ve sözde ııı birliğinden lıııtL 

tade etmektedir. 
Milletler cemiyetinin gerçekten bir kuvvet 

olabilmesi ve yekpare bir kudret şeklfnd:! 

beşert hl%1Jletlcr lfasına·i,:alışması ancak Mil 
leUer ccmiycU kadrosuna giren mllletlerln 
görUnUr, görünmez tehlikeler hakkında tam 
bir §UUra sahip olmaslle mUmkUn olacalttır. 

Akdeniz konferansı, bu birleşmenin mUm. 
kUn olabileceğini lsbatet ml§tlr. 

, ADRt ERTEM 

selerini değiştireyim, dedi. 

Vakit kaybetmemek için bunHan vaz 
geçip bize olduğu gibi refakat etmesini 
kendisinden rica edince, bizi kırmadı. 

Razt oldu. 

Beraberce tekrar Tak:ıim meydanı 

ist:ka~etine yürüdük. Sular idaresinin 
yanına geldiğimiz zaman: hemen ora· 
dan aşağı doğru inen dik bir yoku§u 
göster~i: 

- İşte, dediı Taksimin meşhur Ka. 
zancı yokuşu ... Şimdi buradan aşağı sa
pacağız .. 

Ve ilçüm:.iz b'rden, ibu dik yokuşun, 
arnavut ikldınmı döşeJi bi~imsiz yolun. 
dan aşağı doğru inmiye başladık. 

HABERCi 
YARINA: Kazancryokuşu •. 

Beyoğlunda bazı müesseseler 

HA'A ecnebi 
garsonlar mı 

çalıştırıyorlar ? 
Geçenle~e fena halde sinirlendiği 

halinden belli olan bir genç matbaada 
gelip beni ziyaret etti: 

- Ben, dedi, bir Türk çc;c;;guyum .. 
San'atim garsonluktur •. Epey zamandır 
işsizim .• iş bulmak için bir çok yerlere 
baş vurdum .• Her taraf dolu. Bunda şa-

şılacak bir şey yok. Amma. Beyoğlu 
cihetindeki müesseselerden bir çokları. 
nın küçük sana'tlar 1:anu~1Una rağmen 
hala bir çok ecnebileri çalıştırdığını ya
kinen biliyorum. Bilhassa Tepebaşında 

hem otel, hem <le gazino işleten bir mü
essese vardır ki, bural:la b :ri İngiliz, b:ri 
İtalyan. ikisi de Yunan olmak üzere tam 
dört .tcncbi çalışmaktadır. Biz Tilrk 
gençleri iş bulamazken, kanun yasağı 
nı da hiçe sayarak hala ecne';)i çalıştı • 
ran bu müesseseler hakkında nazarı 

dikkati celbetmenizi rica ederim. 
Bize bu şikayeti yapan zat, sözleri 

arasında bazı isimler de söyledi. Fakat 
işin esasını bilmediğimiz için isimleri 
yazmıyoruz, yalnız alakadarların bu şi
kayet~ üzerine nazarı dikkatini celbet • 
mek isteriz 
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Adliyed9 Oidürülm9k- ıtalya, kor!=ian .. 
• hk olacagını 

ten korkan kahl bildirmiş ı 
• • (Ba§ tarafı l incide) 

Agv fr ceza mahkemesının . Meclise ar.zedilecek ve ba~~e~il tsm.et 
İnönü mühim bir nutuk ıoylıyecektır. 

dl.nleyi cisiz celsesinde Meclisin toplantıımdan evv~l Pa.r· 
ti gurubu toplanacak ve onu muteakıp 

muhakemeye başlandı saat 14 ~e.Mecliı toplanacaktır. 
Şehrımızde bulunan mebuslar bu 

Tahmis sokağında Sirkeci hamal 
bölüğü katibi Hasanı öldüren Yusuf 
Karabatağın duruşması dün ağırceza 
mahkemesinde yapılmıştır. 
1 Suçlu, müddeiumumiliğe müracaat 
ederek ölen Hasanın kardeşleri ve ak
rabaları tarafından mahkeme salonun 
da öldlirüleceğini söylemiş ve tertibat 
alınmasını istemiıtir. Bunun için suç. 
lu hakimlerin önilne mutadın hili.fına 

olarak iki jandarma. ile çıkarılmıştır. 
.Mahkeme koridorunda birkaç komi -
ser ve polisle beıJ, altı jandarma bu. 
lunmu§tur. Mahkeme salonuna dinle -
yici olarak hlçbi,r kimse alınmamı§, 

suçlunun ve jandarmaların arkasına 

da bir sivil komiser konulmuştur. 
Dünkü duruşmada §ahit Ahmet oğ 

lu Mehmetle Ahmet dinlennıi§lerdir. 

Duruşma 20 ilkteşrine kalmıştır. 

Orta mekteplerde 
tedrisat programı 

Maarif Vekaleti yeni şekli 
mekteplere tebliğ etti 

Maarif vekaleti orta mektep ve li
selerde bu sene ne §ek' lde tedrisat ya. 
ptlacağını bir programla tesbit etml§
tir. 

Bu programa göre riyaziye dersle. 
ri: Orta mekteplerin birinci, ikinci sı. 
nıflarında, bu yıl Maarif Vek!leti tara
!mdan haZU'lattırılan riyaziye kitabın 
dan okutulacaktır. 

Fen bilgisi ve kimya: Birinci, ikin
ci ımuflarda fen bilgisi okutulmıya. 
cak, üçüncü sınıfta bu sınıfa mahsus 
olan ten bilgisi ile birlikte bu yıl na._ 
ve edilen kimya dersi üç saat içinde 
okutulacaktır. 

Fizik: Bu yıl yalnız ikinci sınıfta 
üç saat okutulacakiıi: (Llı.boratuvar 
saati buna dahildir) . 

Biyoloji, hıfzıss:hha: Eski progra • 
ma göre ikinci sınıfta iki saat, üçUn
cü sınıfta Uç saat okutulacaktır. 

Amerikada 
bir rezalet 

Yüksek mahkeme 
h~kimlerinden biri 

" Ko k luks klan ,, 
azası oluyor 

Vqington, 16 (A. A.) - İyi malu. 
ma.t almakta. olan mahafilde, yUksek 
mahkeme hakimlerinden Black'ın Ku. 
kluksklan azalığına tayin edileceği 

söylenmektedir. Bunun çok miihim si. 
yasi neticeleri olacağı tahmin olunu. 
yor. 

Blac.k'm sükUtu, bu intihabı teyid 
etmektedir. 

Pitbburg gazetelerinden birinin bu 
bapta neşretmi§ olduğu vesikalar, ih
timal sahidir. Efkarı umumiye, Ku. 
kluksklan azasından birinin yUkısck 
mahkeme azasından olmasını pek güç 
kabul edebilir. 

Muhalifler bu hadiseyi, süratle teIL 
vir edilmediği takdirde, muhakkak su 
rette istismar edeceklerdir. Skandabn 
uumas1, kongrenin 1938 intihabatı U
zerinde tesir yapacaktır. ÇUnkU ırk ve 
din meselelerine bUyük bir ehemmiyet 
verecektir. 

Önümüzdeki cumartesi 
akpmından itibaren 

ROBERT TA YLOR'un 

tercih ettiği yıldız 

Tabi ilimler: Maarif vektletince 
h~zırlanan yeni kitaba göre, bu sene 
yalnız birinci sınıfta Uç saat okutula.. 
caktır. (Laboratuvar saati buna da -
bildir.) 

Elyazısı: kız ve erkek talebe için 
müşterek olarak birinci sınıfta iki sa.. 
at okutulacaktır. (Notları türkçeden 
ayrılmıııtır). 

Askerlik d~rsleri: ikinci ve UçUncU 
sUliflarda ikişer saat okutulacaktır. 

Kızlar için emir verilmek üzeredir. 
Kız talebe birinci sınıf ta iki sa.at 

biçki dersi göreceklerdir. Bu saatler 
esnasında erkek talebe mektep idare. 
sinin mUnasib göreceği §e~ilde meş: 
gut edlıeceklerdir. İkinci ve UçüncU sı. 
nıflarda kızlara birer saat biçki ve 
diki~ gösterilecektir. Bu saatler de er 
keklerin askerlik dersi saatlerinden a.. 
lınacaktır. 

Lise ikinci devrede derslere ait o. 
liı.n saatlerde değişiklik yoktur. 

Edebiyat, filozofi . . sosyoloji, tarih, 
coğrafya, yabancı dil, jimn~tik ve 
askerlik derslerinin milfredatmda de. 
ğişiklik yoktur. 

Liselerin birinci sınıfında riyaziye, 
tabii ilimler, fizik, kimya dersleri bu 
yıl maarif vekA.letf tarafından hazır. 
ıattirılan yeni kitaplardan okutula
caktır. 

Liselerin ikinci ve üçüncü smıflarm 
da halen mevcud olan program ve ki
taplar takib olunacaktır. 

Fransodakl suikastlar 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

tün eyaletlerinde umumi bir araştırma 
yapmı§ ve içinde ecnebiler bulunan bir 

çok §ahıılar tevkif edilmiştir. 
Baıvekil Kamil Şotn, hiikUmetin 

Fransaıda yagxyan ecnebilere karşı şid
detli tedbirler al!llağa karar verdiğini 

beyan etmiş ve dcmi§tir W : 
- Hükumet Fransada yaşıyan ecne

bi unıurlarm tahripkar faaliyeti yü • 
zünden bu tedbirleri almağa lüzum 
görmüJtÜr. Zira bazı ecnebi unsurlar, 
Fransanın dahili sükun ve huzurunu 
ihlal .=.çin her türlü suikastlerden çekin
memekte ve Fransanın aleyhine de has 
mane manevralar çevirmektedirler. 

Son zamanlarda ecnebi unsurların 

cebir ve şlidet hareketleri tiddetlenmiş, 
trenlere, hava üslerine, istasyonlara 
bombalar konmu~. siyasi ııı;,"-ka:ıtler ir
tikap edilmiş ve binnetice Fransa hük<l. 
meti ecnebilere kartı s:yasetıni değiştir 
meğe mecbur kalmx~tır. Bundan aon· 
ra an ;ak namusk.lr ve ci.ddi ecnebilere 

misafirperverlik göster~ceğiz. Fransa· 
nxn miufirperverliğine gayri layık lü. 
tün ecner.:1er hudut haricine çıkanla -
caktrr ... 

· akşam husust bir treni~ Ankaraya ha
reket e"deceklerdir. 

Vekiller heyeti tasdik elti 
Vekiller heyeti AkC:eniz anlaımasx 

nr tastik ederek B. M. Mecliaine ıev· 
ketmiştir. 

·saylavlan davet .. 
Ankara ı 5 A. A. - Dahiliye ve kılı 

ve C. H. Partisi Genel Sekreteri Şük-
rü Kaya, 

Umumt milfettişlere, 
Valilere, 
Kaı:a kaymakamlarına 

aıağ:ıdaki tamimi göndermiştir: 
1 - Türkiye Cumhur Reisi Ata tür 

kün yüksek tebliğleri ikinci maddede
dir. 

2 - (Nyon'da devletlerle yaptığı· 
mız mukaveleyi tastik etmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisini 18-9-
1937 cumartesi günü saat 14 de içtimaa 
davet ediyorum. Türkiye Reisicumhu 
ru K. Atatürk.) 

3 - Bu tebliğ Anadolu ajansiyte ne 
tir ve tamim edilmiştir. 

4 - Bu tebliği alır almaz elinizde 
ve emrinizde bulunan resmi ve hususi 
her vasıta ile keyfiyetin vilayetinizde 
bulunan ıaylavlara bizıat ve }ahasn ib 
lağını ve sayın aaylavlarrn o gün içtima 
da bulunabilmelerini temin edecek bil 
elimle vesaitin emirlerine hazır bulun
durulmasını rica ederim. 

5 - İtbu emri aldığınızı, hükümle
rini ifa ettiğinizi ve hangi saylav arka
datlara tebliğata bulundunuz ise bun
lann adlannr telgrafla makine baJında 
bana bildirmenizi ,dilerim. 

6 - Müfetti~i umumilere, bütUn va 
lilere tebliğ edilmi~tir. 

7 - İtin müstaceliyetine binaen ve 
ihtiyaten bu tebliğin bir sureti bütün 
kaymakamlıklara da verilmiştir. 

Dahiliye vekili 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ş. Kaya 

Ajan8ın verdiği malllmat 
Ankara, 15 (A. A.) - Nyonda imza 

edilmi~ olan anlaşmanın tasdikına 
mütedair kanunu Büyük Millet Mecli. 
sinde bizzat Başvekil İsmet İnönü 
müdafaa edeceği cihetle Cemiyeti Ak. 
vam Asamblesinde Türkiyeyi temsil 
etmekte bulunan hariciye vekili Dr. 
Tevfik RUştU Arasın Ankaraya gel. 
mesine lilzum kalmamış olduğunu A
nadolu ajansı haber almıştır. 

ltatya kararlarm tadJlini 
isteyecekmiş 

Cenevre, 16 (Hususi) - İtalyanın 
yann Londrada toplanacak ademi mu. 
dahale komitesinde Nyon konferan~ı 
kararlarının değiştirilmesini istiyece • 
ği a.nla~ılmaktadır. 

Nyon anlaşmasının bir maddesi 
kontrol sahalarının tesbiti için koof e. 
ransa iştirak eden devletler arasında 
mili.akereler yapılabileceği ve icabın. 
da bu husustaki kararların değiŞt>bL 
leoeğini derpiş ettiğinden, İtalya bu 
maddeye istinaden anla~manın İtal • 
yaya Akdenizde İngiltere ve Fransa. 
ile müsavi haklar temin edecek şekil
de tadilini istiyecektir. 

ttalya!'lın Par is ve Londraya ver -
diği notada bu hususta Almanya ile 
fikir teatis"nde bulunduğunu açıkça 

ta.qrih etmi§tir. 
lngiltere ise faaliyete şecti 
Lonclra 15 (A.A.) - Bahriye Neza. 

retinden bi)dirildiğine göre, b~r derıh 
tayyaresi filosu per§embe gün:.i Malta -
ya gidecektir. 

ikinı;i b: r filo da bir müddet sonra 

eey• ~~ -0 ınıı~ ~,P. ~~ h"u'~~~~~•~ i ,ıır .. ~ 
t it rouv ıııcSI"' uambleaJ, bu 1abah t&hdidJ teıılihat lflertl~ şu cihetl hamla ma •• \·eıeıııı .ı~rl-

. ''ili tı C ·yeti ınu,.a ııddc-mqgul olacak olan UçUncU komilıyonu teşkL Çı.n, .ın e er emı ·edlrıcl ııı nı!Y' 
le karar verml§tir. onwıcuu, on birinci ve on ) ııetıer ce ııı:ıt 

Macar mura.hhuı general Tancoao, Maca... nl ileri sUrmek .ııureUyle ?dl tte buıuıı ııC 
rilt&ıım bu komisyonun meaalılne l§Ur&k •t. konseyine resmi bir murııc~btere <'1' 
nılyecetınl, çUnkU birçok ııene1er geçtt~I tur. Konııey, bu mUraca.atl bit kat'ar 
halde henUz teıllbat lflllde hukuk ınUa&vatı., rtp bildirmemek hususunda r.ıf 
nrn teeaaüı etmemlf bulunduğunu beyan et. mek mecburiyetindedir. tıtıındsD ~ 
mııur. M.. Wellington Koo'un nu 
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lran mümessili, memleketin ılyuetırıfn reis Ağahan, bugün öğlede~ söytcırıllti~ 
eaaaı MHletler cemiyeti ıtatüıünUn prensip. komisyonların toptana.cağın ııJ<C~de 
lerl olduğunu beyan etmiştir. Hiç bir ha.tıp umumi ınllt~bıeıılll 

Çln mUınesaiU doktor Vellington Koo, fl\r. kaydettirmemı, o'du~ndan , f!lelfllştlr· 
ki Asya ha.dJeelerl hakkında dinlenmi,tlr. nümUzdeki celsesi tesbit ~.dl ,e tkAr 

M. Velllngton Koo Japon ordusunun J'e_ J aponyanm cure 
kin, Tlençin, Nankeu ve Kalg na t.u.rruz et. b ,. 

bir ceva ı rıe::' , ınit olduğunu ve hali hazırda memleket dl\.. aarJclYe s> 
bilinde ilerlemekte bulundu~nu ıöylemlştlr. Tokyo, 115 (A.A.. ) - tt&I' blf • 

k U fil d ne.mlna .öz -",·leme1.1-e ıa1Alılye ,_...pınf. Cenupta. Japonya uvve ı osunun yar ı. ""~ t> tine ,.. t• 

mile Şıınghayı i§;ale te~ebbüs etmi§tlr. Je.. dUn, Çinin llllletıer Ceınlye tne\"ZU I· nı-
pon donıı.nma.ııı her türlü hukuka muha.Jı! duğu müracaatı beyanatına. 

1 
J..5)-ad' .,, 

t oark JSr olarak Çine ka.rır bir abluka teıılı etmi§tlr. ede~k mezkür ceı:nlye !n çın • ,ıı-
Japon tayyareleri birçokları memleket dahL klkf vaziyeti öfrenip bltıned:ıdenııeıı ~tl°ı' 
llnde yüzlerce kJlometre mesafede bulunan 1 l lhtllA!ına karıftığt takdirde etn1elt 

1 r e)de ur· eyaletin şehirlerini bombardıman etmişler. celerden bamba,ka netıce e 8ı.nılş 
.. mnı ibtar • dJr. Ukeslne maruz ka.la.c'"" •• - yeııı 

.M. Koo, Japonların kendJ hareı:eUerinı Japonlar Şangbayda1 •orııır,~ muhik göııtennek için ileri sürmekte oldu!<. bı'r taarı ma hazırlan l ..... sıı•ııı. 
lan ntifuı fazlalığı lptldal maddelere lhtfyıiç rı .,. sJ 
gibi delilleri reddetmektedir. Şanghay 15 (A.A.,) - Ja;.ettıı.t' ııtr tıt' ı 

Mumaileyh, Çinin Japonya. ile lktısadt b.a... namına söz söylemeğe sal~ :> biter tıl ııtl' 
kımdan teşriki mesaiye amade olduğunu be. Japon kıtaatmm, ıstıhza.ra~~nde ÇiııUI'&!· 
yan etml~ ve fa.kat iyi niyetlerinin za.a! alL Cha.pel ve Liubo latıkıırne 1 ta. bit )-ı' 
metleri gibi reddedilmiş olduğunu ve baki~ yeni haUa.rma kar§J vasi ml~~:g-unu ~~ 
nıiyet tesisine ve Çinin fethine ve ecnel>t ruz yapmalan mutue..-ver 0 bllg11ııU0 ~~ 
ınentatlerlnln tasfiyeye uğra.ttlmasma matı1r etmişUr. Çinlilerle Japonlar. toP ,-e 

rasıra olan Japon .ııly&Betlnln bu kabil teklifleri da.. mevzilerini tAhklmle ve a rdlt• cı. 
lına reddetmt11 olduğunu hatırlatmıştır. ralyöz ateı,.ı teatlırlle geı;;lrml'\e cttıd' ~ .. 1 

" ~ı 'fOl<r _,tf,. Çin murahbast, Japon taarruzuna muka. Tokyo 15 {A.A.) - Bul!i~n ı:ııll<)v-~ 
vemet etmek suretlle Çinin kendi toprağını vıı.rındaki ~klz prefetıkte vasiaıarıııll f} 
müdafaa ve ecnebi devletlerin mena.fllni mu.. yıı.relere kıırıı himaye manevt ıı.ra ıcat'1 ~" 
ha.faza etmekte olduğunu beyan etmi§ ve ~- nrlmıştır. Sivil ahaliye yangını 

1 63nd:ı . 'ln •ıklar zUne şu suretle devam etmiştir: cadele etmeleri ve bilt. •.. <' 
·'- Şayet böyle bir bercUmerc devaın lerl iç re talimat verilmlı,Ur. elle~~' 

k bir edecek otursa bu bal mazide yapılmıt otan Bu ınaneHalann bUyU ~ ~ 
itleri ve · hali hazırda. sulhun ve emniyetin oldufu, çUnkil daha ıtmdiden ç~~ ~" 
ten8lki içln ıa.r!edilmekte olan bUtUn gay. rlnln Formoae ad&."lına ka.~ı . ıenllleJı 
retleri hiçe lndJrecektir . ., bulundukla.rmm !,tar edildiği ııöY 

M. Vell!ı:ıgton Koo, ıu halde ne ya.pmah.. • U 6' 
~~~~:~:Irat ettikten sonra ~u IUtttle Ce\'1lP . şirke ti Hayrı 1 

''- Hukuku düvelin muahedelerde mün.ı,._ n .
1 
n yen 

1
• va p Lif' (ıf'~ 

rlç taa.hhtidatm açıktan açığa ihlllf suretli" 
yapılmakta olan bu mUR..,.lh devamlı ta. d td ~ 
arruz ııtyBM'tlnJ alenen takbih etmek icap ŞirkeU ~ayTlyenin Hasl<Ö~~ dıin ır;t · 
eder. Bundsn ıonra Çin salıOlerlntn gayri d& yapılan 7:5 numaralı vapu dtııı ıV"l• 
kanuni bl'r surette abluka edilmesi de açtk. rübeaJ yapılmt§trT. 75 numara ırllft }f 
tan açığa takbih edilmelldir.,. den k&Jkara.k köprü yanında.ki O onrl' tı ıcf' 

M. Koo, netice olarak Uzak ııarktakl va.. kezinin önüne kadar gelml§ ve 11 ctl' ~.f
zlyeUn A.cil tedbirler ittihaz.mı Amir oldujttL Hab.töye dönmUı,ıtUr. Muva.ffak~Y ıecıU: ., 
nu beyan etmJşUr. tenen bu tecrübeden ııonra aura rıır ~ 

nln Marmarada. yapılmurna ita el$; 
tir. eJl tf. ,,Jı 

715 numaralı vapurun tam~a b# ,.. 
olan 76 numıı.ranm omurgası 1111u~tıı!· 
oıı ikide rneraaimle kızağa konu 

Maltaya hareket eclecektir. Bu iki filo 
Akdenizin kontrolüne donanma ile bir 
likte işf rak C<lecek'ir • 

Korsanlık olacağım ltalya 
dostlarma haber vermiş 

Sovyetlerin, resmi naşiri efkarı olan 
Fransızca çıkan (Lö Jurnal dö Mosku) 
gazetesinin ıon gelen nüshasında §U p. 
yanı dikkat haber göı(ilmüştür: 

"Ağustos iptid:ısında. ttalyanın a.la· 
kadar makamları, Japonya da dab~ ol. 
mak ü;:ere, İtalyanın "dost,. u olan 
memleket mümess·ııerine, gele:ek haf· 
talar içinde İtalyan harp gemilerinin, 
İtalyanın ''\dostu olmryan,. devletlerin 
gemilerini batıra cağı is/n gcmiler~ni 

batıracağı için gemiler'ni Afrı"ka ta • 

hilleri yanından, Sicilya boğazından 

geçirmemelerini ve Mesna boğazından 
geçerek başka yol takip etmelerini ha· 
ber vermi~tir. ,, 

" •• 

Kazhçeşnıe 
yangını uı 

Tahkikat beO dl 
netice verOl!ı...jı.stı ;~ 

Kazlıçetmcdeki ya~gxn ·~eJ1 s~,ıı 
müddeiumumi muaVlnlerı 11ere bit 

Y gJt\lrı te5 meşgul olmaktadır. an 18rs1' e' 
ve nasrl çıktıfx henüz kat'i 0 • fJİ~tl1 

. mumı . • 
edi1memittir. MUddeıu .. Je!1l:~ut~3:ı 
Onat bu sabah ıunlan 80Y. ortalı cfı 

- Yanan binalarda sıg011 d• ~· 
kısım 30.000 liralıktır. B~~Ut• 1'~ 
iki b"n t:ralığı rarargörtnUJ 

kat devam «diyor, ~ 

Uful eden S4rxşrn yıldız 

..JJIEAIN IHIARll..OW'un 
ölümünden iki ay evvel çevirdiği 

iki Karılı Koctı 
Fransızca sözlü bliyük filmi dtl 

Bu akşam SARAY sıneınas,rı 
Görmek l~ln blletierlnlzl 

evvelden aldırınız 
Müeasir ve l>isel bir me'\"%uda elan bu parlak ve tık filrı> • 

emsalsiz oir muvaffakiyet kazanacaktır ~ 
ivoteno FO.t' JURNAL oon dünya J;ıavadi=~ 

Telefon: 41656 ~I 

e BARBARA STANWICK 
ve 

PRESTON FORSTER Tiirkiye yüzme b:rfnciliği 
Müsabaka1ara bugün lzmirde 

başlanıyor 

AŞK • KAN • COZELLlK • MACERA • iHTiRAS ve SERCOZEŞT ŞAHESERi f 

BATAKHANELE1l1 taratın dan oynanmı§ 

iSti~lll 8BUH~I 
Fransızca sözlü aık. ihtiras 

'" nhrarnanlrk filmi 

Birçok vilayetlerimizden yüze ya. 
kın yüzüclinün iştirakiyle yapılacak o. 
lan Türkiye yüzme şampiyonluğu mü. 
sabakalarına bugün İz.mirde Karşıya.. 
kada. başlanacaktır. 

CEZAYiR 
Eli kanlı bir ıerıerdenin heyecan larla dolu atkı ve ıııaçeralan 

6 
eJ 4" 

VaP'DIMI akşam n p rE IK it ..... 
, ................. 1 ...... -' . - ~· · . .... ., ;; . 
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ve macera ı omanı -
- 30 

~evi vasiyetname, Nermini 
'l~ıı ağlattı. Ah nicin vaktiyle bu 
ij • 

açıp okumanu~tı. Ne ohırdu, 
~b llıcktubu yollamadan evvel 
~ttsaydı. 
·~ " Rocası .... Ondan kaçmııtı. 
de ltlektubu yazmıştı. Kimbilir. 
, 
0rıu görmek bir daha nasip ola-

0 tı. 
qdar ıstırap cekiyordu ki. yemek 
:ı..... ~ 

rcıttı, Bütün geceyi ağlıyarak 
ta~ ~İrtıdi artık hütün hislerini 
'nlıl edebiliyor.du. Birdenbire 

tında biiyük biı aydınlık doğ-
tı 

l '• o, Rüştüyü seviyordu. 

~~asıı §İmdiye kadar anlama
}itun çektiği rstuap. bütün bu 

iti cı~keUer, or.d.ln ayrıldığı için 
:T'd·) ş· d. . . h' d" • ·· m ı ıyıc.t' ısse ıyorau 

"arlık, yalnız Rüştü idi Rüş-
lf hayatının erkeğiydi. İnledi: 

~t t ?ııtırnın erke~i ... 
~ rar tekrar, deliler gibi söyle· 

'lı 
ayatırnın erkeğ;, hayatımın er-

~~ 
~ ~ar§ı, göz ya§ları arasında 
~ \' dı. Bütün gün &ersem gibi 
~ t. c ~u işin içinden nuıl çıka-

ı;ı,t t'• 
O lirlü karar veremedi. 
'tu, 

lı' tı.ıru yüzünden çiftliği ter ket· 
·,(:~at ş;mdi nasıl Rüştüyü bu· 
4ıli 1

• lieıe bu aş&? ... Bu aşkın 
'h>'ctini hissettikten sonra, esa-

~tıp O] ' b'" b'" " k' tt an ;cız us utun çe ıgen 
~tt• . ·~ rg c Çare şunu buldu: 

:ıj bc?cki otela mektup yazacak. 
lld' 

ırecek şayet mektup gcl
}'oııa 
lk' ~!arını söyliyecekti. Kim

ı hu hareket çiftlikle müna· 
l:~Sİlmemesine sebep olabilir· 

• • • 
h bey, Nerminin mektubunu a
\aarı l:esilmişti. Genç kadının 

~ • Çılgınlık yapmak ihtimali ot
o asla ummamıştır. 
llcıt ğ ö 1 .• il .. ll a ır başlıydı. y e gor nu-

• tınu nasıl yaptı?,. diye hayret 
l, 

l~ıı· 1 Y<ıpyalnız bıraktığına piş
"Yo .ıı 
ıııı r"u. Keşke yanında kalsaydı. 
•· ~n Yanına, alı\•dlini tetkik ede

:ıı k b ·O}'s:ıydı. 

~Urırneliydim doğrusu! Fakat ne 
ııı Ona biraz hayat dersi vermek 
·~ ıf. U derece alınacağını, bu de
il~ 

'~ varacağını hiç de aklıma ge-
ıll'ı •• 

ı: ~ . 
• 

11 
Ccnç kızın hayalı gözlerinin 

}'~testi. İri siyah gözleri, hazin 
~Udi l'lnc bakışını hatırlıyarak knl· 
~ . 
'~ b.ı il.\>altı N ermincik 1 O çok üzt\lü-
~ YUk bir kederi ·,.ardı. Fakat anlr

< Is~ bnrnek o, hlııı;iyatını gizle
~UltU bana lakayıt dt:ruyormuş ... 

\ı~ 0, h:tnları düşünerek mektubu 
!.~b <tıdu. Satırlar arasında hiç bir 
~i~~~t tUrnıesi yoklu. Fakat lAka
,lltllt ta isteyen bu cün.leler içinde, kız: 

'l'ot kile \'e hassas kalbi nasılda his 
~U d~. liele kardeşiyle hiç bir mU-
tt,._ Ctı Ol k ~ • b" ''k b" ... "'l\t mayışı, eı egı uyu ır 

~ el:. dUıürdü. Asabiyele dudakları 
~ b·~cçrniı gU.-ıle~\ düşündü: 
ttc ~t kaç gece kardeşi Nermini 

ı.o~lı t•trnişti. Acab~ aralannda ne
C'"tı._ ltu? 
~-~t • 
•~ord htYlr 1 Kız o kadar katiyetle 
~'!)~ iti, tUphelenmek kab:l değil

licr ?ir coşgunlukla: 
~l>lc 'll.ırı::iğim f N erminciğim 1 - d i
\~ tldı. 

'l~~~~:rıiı benim i~in bir yabancı 
<ıJt~0lan yalnız sizdiniz!., cUmle

hQ ~a -doyamıyordu. Bu sözler 
~llıi }'tik bir inıirah veriyordu. 
~la rı lcııa hürmet etmiş olmasın

~ tta~ kar~cıine karıı büyük bir 
~t • lt hıısediyorou. 

\ ? .. 
111lıdj acaba Nermin ne yapı-

~% 
~ 'C.b latınm1k kolay bir gey de
~, tt}ıa· tecrübesiz elan hu kızcı

~ ... ~ı:ıtlt 11
kelere maruz k<ılmıyordu? 

~ it lle- hemen gitmeğe Nermin! 

N ıkleden : ( VA - NO) 

Bursaya bir seyahat yaptı. Genç ka
dının kaldığı otele koştu. Yeni adresini 

.i~renmck istiyordu. . 
Fakat maatteessüf o zaman Nermı

nin otele yazdığı mektu~ vasıl olmadıgı 
için kimse onun nereJe bulunduğuna 
dair bir şey söyliyemedi 

Bütün giln ne yapacağını, kızı nasıl 
bulacağını düşünerek ak§amı etti. A:a
ba niçin adres. vermeden kaçmıştı? Gız
li bir maksadı mı vardı? Ufak bir şüphe 
erkeğin kalb!ni kemiriyordu. İstanbu
Ja gitse, onu nerelerde bulacaktı. 

Ertesi gün kahvaltısını etmek üzere 
aşağı indiği ıııman, otelin müdürü, Ner
minden bir mektup g~ldiğ:ni, bunda 
da adresin bulunduğunu söyledi. 

Rü~tü, büyük bir sevinç içinde he
m~., vola di!züldü. 

. De~ek Nerrt'İn ondan büsbütün kaç
mamr~tı. Demek Nermin de onun ken· 
d:eini aradığını istiyordu. 

lstanbulla Bursa ara:ı:.ı hiç de uzak 
bir m~aafe değildir. Rü~tü bey hemen 
otomobiline atlıyarıık Mudanyaya gel
eli. Vapur hareket etmek üzereydi Ko
ş1rak yetişti. ~aat dört buçukta Ner

minin f r.tanbulda kiraladığı ev;n önün
d~ydi. I~apryı çaldı. Güler yüzlü, orta 
ya~lı bir kadın açtı. Rüştü N ermini sor-
du: • 

- Evet efendim. Bir kaç gündenberi 
o hanım bizde bir oda Y.iraladı. Pek ko
nu~gan olmadığı için hayatını bilmem. 
Fakat her sabah gidiyor. Ak§amları 
muntazaman geliyor. 

- Bir yerde mi çalışıyor? 
- Orasını bilemem etendim. Bir şey 

söylemedi. 

- Eve hangi aaatlerc!f' dönüyor? 
- Yediye doğru yiyeceğini alıyor. 

Odasına kapanıyor. Ve ertesi sabaha ka 
dar hiç görüı,müyor. 

- Gelen giden misafirleri var mı? 
- :Yok efendim. Hiç kimse gelmez. 

Gelse ben mutlak bilirim. Çünkü ka-
pıyı ben açıyorum. Nermin hanımı 50· 

ran ilk insan siz oldunuz. Akrabası mı· 
sınız? 

- Evet. 
Biraz sonra Rüştü: 

- Şimdi acaba onu nerede bulabi· 
lirim? Akşama kadar onu beklemek 
hiç hqum3 gitm:yor. 

- Vallahi bilemem ki .. Amma ku
lağıma ili§tiğine göre bir magazada ka
sadarlık y2.pryormuş. Kılığı kıyafeti de 
yerin·ledir. Onu g~ze gcrünen yere koy 
muşlar. Ben sizin yerinizde olsam, Bey
oğluna çıkar, magazal,ua bir göz ata
rım. Belki bulursunuz. 
Rüştü bey tavsiye m~cibince dola§tI· 

Fakat maatte,..ssüf Nernıini hiç bir yer
de bulam;ı.'.it. Yediye dc~ru kızcağızın 
evine gelirken, Nerminin elinde paket· 
le .. le :tapıdan içeri girdiğini gördü. 

Hemen a:kasından yt-tişti. 
Genç kız ayak sesini işitince batını 

çevirdi ve kocasını tanır tanımaz:, az kal 
dı orada yığılıp dü§ec.ekti. 

Yüzü bembeyaz kes;'rnişti. Ağzını a· 
sıp tek söz söylemiye mecali kalmamış
tı. Biran bakı~tılar. Sonra, Nerminin 
gözlerinden iri iri ya~ damlaları akmıya 
başladı. 

Rüştil omın hemen y.ınına koştu. E
lindeki paketleri alarak, yavaı sesle: 

- Nerminciğim, yavrum 1 - diye fı· 
sıldadı. • 

Sonra. koluna girerek : 
- Haydi yürü ... dedi 
Şimdi odadaydılar. Kapıyı kapadıktan 

5<>nra, Ribtü kızı göğFüne bastırarak, 
tatlı biı sesle: 

·- Uenn~nciğim! • diye onu okşama
ğa, "?miye başl~dı. 

Bir müddet, birbirll!rine sımsıkı sa-
rılı öylece kaldılar. 

(Devamı var) 

444 sene ev,,el bugUn ----------------
Kesik 
başlar 

Tabakla kumandanın önüne 
getirildi ; bunlar oğullarının 

başı idi 

Bir ga libiget'e Rumeli 
beyleıbegL iği de 

kazanıldı 
Yakup pa.§a bir sene lçlnde ufr&dığl Uç 

mağ:<ıbtyetın acııımı çıkarmak için sekiz bin 
ki§I ile yedinci defa qağı tstıryaya (iri. 

yordu. 
Yakup paıa. yUzUnU ağartacak, Jlddetll 

bir ıntıka.m alacaktı. Fakat Yale& önünden 
geçerken kale kumandanının kuvvetli bir 
hücumu karşısında bocalamağa ba§JadJ. Hay 
li :ı;aylat vererek perişan bir halde rtcat etti. 

Yaltup paşa rlcat etmekle mağlQp olmU§ 
deg-ildi. Yoluna devam etti. 

Hırvatistan prensleri hu esnada ara'arındn 
harplere bqlamı§lar, blriblrlerlle boğu§uyor 
!ardı. Fakat Yakup Pll§anm gelmekte ol<lu. 
ğunu duyunca. blrle§ere.k mU§terek düşman. 
!arına kargı durdular. 

Yakup paşa, harşısında kuvveUI bir dU~
ma.nla karşılaşacağını ummadan llerlerken, 
her tarafının ııanlmıı olduğunu gördü. Bu 

öyle bir vaziyetti ki, ncat etmek bile im. 
k&.nsızlaşıyordu. Dügmaıı kumandanına geri 
çeklleceğ'inl bildirerek harbe meydan veril. 

memesini bildirdi. Fakat bu vaziyeti en bU. 
yük cırsat bi:eıı kumandan ıu haberi gönd~r 
dl: 

_ sutUn ganimetlerle ealrler bize verilme. 
dikçe bu f&Ttlan kabul edemeyiz. 

Yakup paşa dUşllııdU. Buraya intikam al 
mıık için gelmişti. Kendiıılne yapılan muka. 
bll teklıf ııon bir mağl<lblyete daha uğram.ık 
demekti. Bunrtan ba§ka bu ıartı kabul ettll< 
ten sonra da harbe mecbur tutulabilirdi. 

_ Harbedecegtm, ya dUtmanı rnatlQp •· 
deceğlm yahut mahvolacafım., dedi . 

Yalnız Yakup pıı.şanm harp edebllmeal lçln 
bUyük ağaçları keıtlrerek aığmmıf oldufu 
rnıntakadan kurtulmuı l!.zımdı. lıtü.zake~. 

ıer dev;ım ederktn bunu temin etmıı ve u.. 
kert ile boğazdan kurtulmuıtu . 

Adblnada giri§!len muharebe çok kanlı 
oldu. DU§m&n bu ilk çarplfmada tıeı bin ye.. 
dl yüz ölü vennlfU. 

Hırvatların Uç reiıJ eatr edllmlf konUar. 
dan biri telef olmuı, bir diğer! yakalanmtı. 
tı. H93 yılı 16 eylOI gUnU •« sene evvel 
bugün kumandan Dereııgzeninln ikl oğlu dA 

eıılr edllmlıU. Yakup P&§& her lklılnln bl.f. 
!arını keaUrerek bir tabak lçlne koydurdu. 
Babalarının önüne çıkarttı. 

Yakup pqa mağlQblyetlertnin actamı kat 
kat fazla olarak çıkaımııtı. Kumandan da 
bir çok esirlerle beraber İlt&ııbula padlıaba 
gönderildi. 

Derengzen bt.aııbuJda Beyazıdm karııama 
çıkanldığı vakit ıunıan aöyledJ: 

- Harpte her ıey olur. Galib gelen bir gün 
matICıp olur ve ma#l<lp blr g1ln gallbten faz. 
la lııtıka.m aı1r. Yakup p&§a intikam aldı. 
Herşeyf yapmakta baklıd1r ... 

Beyazıt kumandanı idam •ttlnneden net. 
yetU. 

Yakup pqa bu galibiyetle p&dltabtaıı 
bir kılıç ,.e tstabel Amlreden bir at lbıan 

aldı. Rumeli beylerbeyi Bomaya netyedll~
rek yeri Yakup p&.§&y& verildi. 

Niyazi Ahmet 

D O KT O A 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ıekiz buçuğa 

ak•amları 17 den 20 ye kadar U te 
ti ;ayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada haatalannı kabuJ eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalannı parasız, Kurun, H a 

her okuyucularını dakupon muka· 

bilinde rnuayene eder. 

Tonton 
amca 

sporcu 

Çalınan 
çanta 

Rüstem, bir saniye, ayaklarının dibi 
ne düşmüş olan çantaya baktı. Öyle şa 
prınış, öyle araııamıştı ki, yıldırımla vu 
rulmuşa benziyordu. 

İğildi, aldı, bir adım ilerledi. Sonra 
birdenbire geri dönerek hırsız gibi kaç
mağa baıladı. 

" Hırsız gibi .. " 
Bu fikir, - yüz metre koştuktan son 

ra - tekrar onu yerinde mıhladı. Ba 
cakları titreyordu. Vücudunu soğuk bir 
ter kaplamıştı. Etrafına bakmağa cesa 
ret edemiyordu. 

Büyük bir gayretle c~varına göz a 
tınca, kimsenin onunla alakadar olma 
dığını farketti. Kalbi kopacak gibi göğ 
ıünde çarpıyordu. 

'' Bu çarpıntılar böyle devam ederse, 
hayatım pek uzun sürmez 1 Ne kadar S 
sabiyim 1 " diye düşün•fü. 

Rüstem, çantayı elin~e tutuyordu. O 
nu bulmut değil, yerden kaldırmıştı. 
Çünkü sahibinin kim olduğunu bili 
yordu. 

Hatta derhal onu iade edebilirdi. Bu 
nu yapmaması büsbiitün başka bir se 
bebtendi. Mahçubiyetle karışık garip 
bir cesaret. 

Koştu, evine döndü. Titrek elleriyle 
çantayı dudaklarına y1tneştırdı. Cidden 
harikulade bir tesadüftü bu. 

Rilstem aylardanberi meçhul bir ka 
dını sevi}"Ordu. Açılamıyordu. Her gün 
sokakta rastladıkça ka~ını takip ediyor 
du. takip ettikçe, nerede oturduğunu, 

adresini falan öğrenmişti. Artı her gün 
evinin köşesinde onu bekliyor ve kadın 
Fakat bir ağbgötürdüurg 

sokağa çıktıkça arkasına takılıyordu. 

Fakat bir türlü yanaşm.:ığa cesaret ede 
mİj"Ordu. 

İşte demin, çanta, harikulSde bir te 
aadüf olarak kadının lcolunun altından 
kayıp dütmUş, kadınııJ bunun farkında 
olmamıştı. 

Ne pnal Ne harikul!de şanı! 
Rüstem, fırsatın tam yanında oldu 

ğunu timşek suratiyle kavradı. Şayet 

çantayı derhal sahibesine vene, kadın 
teıekkür edip gidecek, kendisi de kaldı 
rimın üzerinde apdallar gibi kalacak. 

Cüretkir bir plin dıınağında doğdu. 
Kaybolan malı saklıyacak, kadını hiç ta 
nımıyormut gibi. ertesi gün evine gö 
türüp verecek. 

Çantayı açtı. Fakat ne bir zarf adre 
si, ne nüfus tezkeresi, ne bir kartvizit .. 

Filhakika kadının nı:rtde oturduğu 
nu bitiyordu. Apartmanı falan onca ma 
lUmdu. Ukin ismi? ismi ne? .• 

Fena halde bozuldu. Gidip kapıcıdan 
uzun uzadıya tahkikat yapamazdı ya .. 
Öyleyse ka:iına gidip nasıl "Çantanızı 
buldum!" diyecekti? 

Kadın bunun bir tes.ıdüf olmadığını 
anlamıyacakmiydi. 

Asabiyet ve heyecan içinde o günü 
geçirdi. Ertesi aabah, bir gazete.de kü 
çük ilanlara göz gezdir!rken, ıu satırla 
rı gördü: 

" Falan sokakta kaybedilmi, bir çan 
ta bulan lütfen falan adreste hayan Fir 
devuı setinin. ,, 

Delikanlı çılfınlar gibi yerinden hop 
ladı. Be§ dakika sonra, çanta elinde ma 
llım adrese koştu. 

Helecanından boğazı tıkanmıştı. Yut 
kunamıyordu bile .. Hele asansöre bindi 
fı zaman s.deta boğulur gibi oldu. 

Şık bir salonda ~v sahibesini bekler 
ken odanın pek kiymetli e§ya ile, biblo 
]arla ıüılenmit olduğunu görmiyordu 
bile ... 

Kadın içeri girdi. 
Erkeğin başı döndü. bakıyordu, bakı 

yordu. Fakat Firdevs bu halin farkında 
bile değildi. On dakika sonra kendini 

s 

j' 1 ı'lıJ.)ır . 
1 • ~~ıı'Jlı .. 

sokakta buldu ve ne büyük apdallık et 
tiğini anladı. Bir şey söyliyememişti, 

bir ıey belli etmemişti. Hayatının bu 
güzel fırsatını böylece kaçırmıştı. 

Günlerce ıstırap çekti. Kendi kendi 
ne öyle kızıyordu ki .. Sonra yeniden bir 
karar verdi: 

Artık o, her geyi gö.ı:e almıştı. 

Tekrar Firdevsin ap:ırtmanı önünde 
bekledi. Kadını takip etti. Kalabalığın 
kesif olduğu bir yere gelince, elini uzat 

tı. Kadının koltuğundaki çantayı çaldı. 

İkinci defa olarak, tekrar helecanla, 
ter içinde, kendini evinde buldu. . • 

Ertesi gün gazetede gene aynı ılan. 
Ve Rüstem gene aynı güzel salonda 

aynı kadının kargısında... . . 
Fakat 0 gün mesele c&kı ıeklınde ce 

reyan etmedi. Genç kadın gene delikan 
lıyı görünce korkarak baktı. .. .. 

Rüstem yerinden kalktı. Kapının onu 
ne geçerek ciddi bir tavur takınmak iste 
di. Bu hal Firdevsi büsbütün korkuttu. 

Bağırarak: 

- Ne istiyorsunuz? Buraya girmek i 
çin çantamı çaldınız, değil mi? 

Delikanlı, kadına yaklaıtı. 

Bir ıey söylemek üıere ağımı açtı. 
Fakat ev sahibesi heman zile kolunu u 
zattı. 

Delikanlı tekrar f ırsatt kaçırmak k<'r 
kusiyle ko§tu. Zili yakaladı. 

Kadın pencereye doğru hamle etti. 
Artık Rüstemi bir rezalet çıkması kor 
kusu da perişan etmi~ti. Ne yaptığını 

bilemiyerek kadını iki bileğinden &ım:ıı 
kı yakalayıp attı. Ürkek Urkek kendisi 

ne bakan Firdevsi bof uk ve helecanlı 
bir sesle: 

-Bilmezsiniz. Evet hırsızım. Fakat 
a§k yüzünden .. Sizi sevdiğim için .. Deli 

oluyorum.. Betbehtı~ .. Hayat benim 
için bitmiştir. Bun~' size söylemem la 

zımdı. Ben sizi seviyorum, seviyorum .• 
Ve i§te ... 

Kesik Kesik, boğuk boğuk anlatıyor 
du: 

İki aydanberi çektiklerini ıstırapları 
nı, çantayı ilke sefer nasıl bulduğunu, 

sonra nasıl çaldığını.. _ ----
Dertlerini döktükten sonra bir an o 

dada sukut oluyordu. Rüetsm aşk sar 
ho~luğundan ayılnuştı. Sıkıp kızarttığı 

ince bileklere şimdi mahçubiyetlc bakı 
yordu. Bu coşgun ııözled kar§ısında bir 
an afallıyan genç kadın hı!Jmla yerin 
den kalktı. 

- Utanmıyor musunuz? Evime ka 
dar geliyorsunuz 1 Deli misiniz? Üıte 
lik beni döver gibi aarsl}-·oraunuz 1 Defo 
lun bakayım ... 

Rüstem, son derece mükedder olarak 
kendini gene sokakta buldu. 

Ertesi gün, uykusuz bir gecenin saba 
hına, iki karar arasında mütereddiddi: 
İntihar mı etsin, yoksa uzak iyarlara mı 
kaçsın? 

Gözü gazetedeki küçük ilAnlara gene 
ilişti: 

" Falanc3 adreste kaybolan çantayı 
bulana mükafat verilmesi unutulmuJ 
tur. Aynı adrese müracaat etmesi riccı 
olunur." 

Nakleden: Hatice Silreyya 

Viodsor OUşesl mi? 

Yukarlkl reıımln kime nlt olduğunu tıt!trP
mı amız ?.tık bakı§la Vlndsor dU§Cııi dlyecck:d 

nlz, yani aabık lngWz kralı Edvardm evlen. 

diği eski madam Simpson.... hayır. Bu ma. 

dam Simpson değil. Vlndsor dUoealnin l"eğe. 
nt Mts Vltdlr. Amerlkada bir deniz yUz~ım 

lle evlenmesi dolayıslle alınmı§ resmini ı;ö. 

rllyoraunuz. !ki yeğen araıımdakl be~erllk 
harikulMcdlr. 



., 

Meşhur adamların 
garip çocuklukları. 

Makineli tüfengin mucidi 
fasulye ile bombardımana 

bayıhrmış ! 
Bundan bir müddet evvel, mitral. 

yöz mucidi Hiram Stevens Maksimin 
oğlu ve sessiz Maksim mucidi Persi 
Makııim, §erefine verilen bir ziyafet 
esnasında, dostlarına şu cidden garip 
hatırasını anlatmı§tır: 

"Tam beş yaşımdaydım. 
Bir gün, babam bana şunu sordu: 
- Bizim mahalleyi muhafazaya me-

mur polisin, her pazar sabahı, bir saat 
müddetle vazifesini bırakıp gittiğinin 
f arkmda mısın? 

- Evet, diye cevap verdim, nereye 
gittiğini de biliyorum. 

- Nereye gidiyor muş bakayım? 
- Evimizin avlusunda, komşuların 

hizmetçisile görüşmeğe gidiyor. 
- Sahi mi? 
Bilgiç bir eda ile cevap verdim: 
- Hizmetçiye kur yapıyor! ... 
Babam kur hakkındaki bilgime bir 

hayli hayret etti ve ciddi bir tavırla 
tıöyle dedi: 

- Buna uzun müddet tahammül 
edemeyiz Persi, bu polisin, namuslu 
insanlann rahatını temin etmek me~ 
buriyetinde olduğu zamanları kur yap 
mağa hasretmesine göz yumamayız. 

- Fakat onu, bundan nasıl men
edeceğiz? 

Mükilememizin başmdanberi baba
mın beklediği sual şüphesiz bu idi. 

- Bir tatar oku (mermi atan bir 
boru.) tedarik edip polisi kuru fasulye 
tanclerile bombardıman etmeliyiz. 

Bu güul projeyi, tabii, derhal ka
bul ederek, sevinçle bağırdım: 

- Gidip anneme anlatayım: 
Babam parmağını dudaklanna gö

türerek: 

- iİayU", llayır-;'~edl, bu, ikimizin 
arasında bir sır olarak kalmalıdır. 

Ertesi pazar, polisin avluya çıktığı
nı görünce, babamın yanma koştum 
ve bir tatar oku temin etmeği unutup 
unutmadığını sordum. 

Unutmamıştı ve dosyalann altın
dan, derhal, uzun bir boru çıkardı. 

Hemen pencereye doğru koşarak 

perdenin arkasına gizlendik. Fakat 
hayretle gördüm ki, babam, polise ni

İan alacağına, silahını, ko~u evin 
damma doğru çevirdi. Sonra boruyu 
dudaklarına yaklaştırdı ve yanaklan
nı şişirerek kuvvetle üfledi. Fasulye 
tanesi, bizden üç kat yukarıda olan 
dam kenanna çarptı ve tam poli.8in 
blzmetçile görüştüğü yere dtlştU. 

Altıncı fasulye tanesi de aynı yere 
dütilnce, polis heyecana düştü ve bi
zim aksi istikametimiroe bulunan bü-

tün pencereleri tetkike başladı. Biz.im 
pencere!erden katiyen şüphelenmiyor
du. Babamın, niçin doğrudan doğruya 

ona nişan almadığını o zaman anladım 
ve onun strateji meziyetini takdir et
tim. 

Poliıı boşu boşuna. avlunun her ta
rafında ko~tu. Ateş menzilimiz dahil!
ne her girişinde, yeniden bombardL 

man ediliyordu. Fasulye tanelerinin 
nereden geldiğini bir türlü tayin ede_ 
miyordu. Şüphesiz, semavi bir inti-

Makineli tüfeğin mucidi Sir Hiram 
St~ns Maksim 

smda ortadan kaybolduğunu gördü
ler ve bu, onları bir hayli meraka dü
şürdii. Sir Hiramın esrarengiz rande
vüleri neydi acaba? Hayatında ne gi
bi esrar vardı? Bir gün bir skandalın 
patlamasından korkuyorlardı. 

Hususi bir polis ajansına müracaa
ta da cesaret edemed'ler, fakat arala
rından iki kişi, bir gün, babamı takip 
etmeğe karar verdiler. Filhakika, ta
kip ettiler ve onun, saat yediyi on ge-

çe, Londranm kalabalık mahallelerin
den birisindeki büyük bir eve girerek 
dokuza on kala dışarıya çıktığını ve 
eve döndüğünü gördüler. 

Takiplerine devam ettiler ve tahki
kat neticesinde, ihtiyar babamın ta! 

van arasında küçük bir oda kiraladı
ğını öğrendiler. Nihayet bir anahtar 

tedarik ederek s:r Hiramın, gizli inzi
vagi.hına girdiler. 

Fakat orada, bir tek sandalye, uzun 
bir boru ve küçük bir çuval siyah 
renkte kuru fasulyeden başka bir şey 
bulamadılar. 

Babamın dosttan. Londranın bu 
mahallesindeki tahkikatlanna devam 

ettiler ve "selamet ordusu,. nun (hris
tiyanhğm propagandasını yapan bey
nelmilel bir teşkilat) her akşam, ba
bamın kiraladığı sefil odanın pencere
si karşısında miting yaptığını 
diler. 

Bir müddettenberi, mitingi 
edenler, dualarını'l hitabelerinin en 
mühim yerlerinde, fasulye bombardı
manına tutuldukları için, poliEe şika
yet etmişlerdi. 

Bu fasulyelerden biri Sir Hiramın 
dostlarına gösterildi. Bu, odadaki çu
valda bulunan fasulyenin aynıydı. 

Artık şüpheye mahal yoktu. Odadaki 
boru bir tatar oku, mücrim ise mitral 
yözün mucidi idi. 
Babamın zeka inceliğine bakın! Gü

pegündüz p:>lic:i bombardıman etmek' 
için beyaz fasulye fakat akşam "sela
met ordusu .. nu atelje tutmak için si. 
yah asulye kullanıyordu. 

HABER - }\J(şam postası - ~ 

Rumen 
güreşçileri 

Balkan birincilik
lerine iştirak 
etmiyorlar 

Bu sene tzmirde yapılacak olan be

ş· n :i Balkan güreşlerine iştirak eden 

Türkı Yunan, ve Yugoslav takımlan 

İzmire vasıl olmuşlardır. 

Bulgarlar gibiı Rumenler de müsaba_ 

kalara iştirak edemiyeceklerini dün ak
ş;ım alakal::larlara b:Idirmişlerdir. 

Kuvvetli pehl vanlardan mürekkep 
Rumen takımının bu müsabakalara iş

tirak etmemesinin sebebi güreşçilerin 

Tamşuvarda bulunmaları ve Bükreş • 
Köstcnce - İstanbul - İzmir yolunun 
kendileri iç:n uzun ve yorucu olması. 
dır. 

Son maçta gözlerinden 
yaralanan 

Tommy Farr 
Gözlük kullan
mağa başladı 

1ı l" "' • ' • ., J ;•--· 

Dilnya ağır siklet boks şampiyon
luğunu paylaşmak üzere Amerikalı zen 
ci yumrukçu Coe Louiz ıle İngiliz şam 
piyonu Tommy Farr'ın Geçen hafta 
Nevrokta karşılattıkları ve bu müsa
baka sonunda Coe Louzin sayı hesabi 

- ---- '-
Şimal memleketleri 

.. 

Atletizm 
müsabakaları .. 

Berlln 8-9 937 (Hususi muhabirimizden) -
Geçenlerde Londrada İngiltere ile Almanya 
arasında yapılan büyük atletizm müsabal•a· 
nı lngilizlerin gıılebesile neticelenmişti. 

Geçen hafta da lngillzler Flnltl.ndlyalılıırl:ı 
karşılaşmı~lar fakat bu defa rnat'lôp olmu,_ 
!ardır .. Maamafih İngilizlerin Helırlnklyc gön 
derdikler! takım dünya rekortmeni Voodel'" 
son ve marut 400 metreci Robertden m!\I • 
rumdu. Müsabakalarda olimpiyat atletizm 
programı tatbik edilmiş ve çok bUyUk bir ka• 
labalık toplanmıtır., 

Mllsıı.bakaların en ziyade dikkate değer ta.. 
rafı hiç şüphesiz Finllndlyalı meghur Mattl 
Jarvlncnin ciridi 76,47 metreye savurmas1-
tlrr. Bu suretle Jarvtenen dünyanın sayılı at. 
letıerinden biri olduğunu bir daha lsbat et .. 
mıotır. 

İklnclllti 73,10 ile yine Finllnd1yalr Nlk 
kanen alr·~tır. Disk atma: Birinci Kotkruı 
(FinlAndiya), 48,79 metre. Yüksek aUıımıı 
Kotku ıFinllndlya) 1.95 metre. 400 metre 
Brovn (İngiltere) '7,7 saniye 800 metre 
Btothard (İngiltere) 1:53,8, 1500 metre Sal"' 
kama (FinlAndlya) 3:113.4 ile birinci ve Tlıo. 
mu (İngiltere) 3:53.5 fle ikinci olmu,tur. 

3000 metre manialı birinci lso - Holo (F.) 
derece 9:33,6. İkinci Tuminen (F.) derece 
0:33,7 

5000 metre birinci Maki (F.) derece 14:3t 
lklnct Vard (F), üçUncU Salminen (F.) 

110 metre manialı da H,7 sanlye ile FJn .. 
ley ctng!litere)kaza nmıı.;tır. 

Almanlar ısveçli
lerle karşılaşacak 

Bu yazın en mtiblm ve son atletizm mfüıa_ 
bakaJarmdan biri olan Almanya .. İsveç at_ '~ )! 
ıetızm karşılaşması eylftJUn 18 ve 19 un. ı >ı 

/ 
•1• l • 1 lT'oodet80" · .ıg. ı.:: erııı mc§ ııır ' •. ....ıı Berllnde olimpiyat stadyomunda yapılacak_ • 1·CI"'' -

tIT. Her iki millet de bu müsabakalara ~ult u.crikalı CuungJıaın uı · - / 
büyük ihtimam ile hazırlanıyorlar. 1."lrarkCll __.,,,, 

Maamaflh Almanlarm galebe edeceğine---------- 80 
pek emin nazarile bakılamaz, zira İsveç _ı:'J• Mey d 8 D ok uy 
zctelerinln verdiği haberlere göre tsveçlll~- bo •. söre 
rin antrenmanlarda aldıkları dereceler dik· n ııt1I"' 

~:~~7yandIT. Bunlardan bazılarını kaydıırl!_ 5 aba ha ttir' 
Sınkla yüklıek aUamada Lindbald 4.10 ve d.p 

diğer iki atlet de. metreyi geçmiolerdlr. Al- Kalkan ce'/fJ 
manlarda ise 4 metreyi aoan yoktur. Aiti ki_ 
§i ciridi a1lını§ metreden yukarıya 8&\'Urmuş • r 
lar ve bunlardan Atteruvall 70 metreyi bul- verıyokı J, 
muştur. Bu müsabakayı Almanların kazan_ ~' 
maaı lhUmal dahilinde bulunabilir. Zira ollm. lstanbulun 51 kilo bO • 1":.~w 
plyat §aınplyonu Stöck 70 metreyi dafına Mehmet Cenger'in g~t~t>i ~ 
bulmaktadır. En gUzel derece 1500 metrede k d gu ~ ,,., .. ...d 
Nilsonun 3:54.2 ilk rekorudur. Bu mUaat-a.. siyle meydan o u u efiY .,,,..JJ' 
kada son gelen atlet dahi mesafeyi 4 dakJk:l.. haddin Kalkandan bu d aldl._ 
dan aoaft kofmuotur. Derecesi 3:59.2 dlr. tiğini bildiren bir mektUP ,,f' 

Berllnde fcra olunacak bu mUaabak&larz nen neşrediyoruz: . . S~ -... -
tam 100.000 bin kl§I seyredecektir. Netice 3_9_937 tarihli gaze~. •·•_ .. bul~ 
Ierinl blldfreceffm. k ıo ,ıpt&P"'. JIV 

SUAD EKU:R 

Karadenlzde yOzıne 
mUsabakaları 

Moıkova: 15 A.A. - Karadeniz
de Soçide bugün mukavemet yüzme ya 
nıları yaprlmı9tır. · 

İki kadının ittirak ettiği yirmi kılo 
metrelik yanıta bayan h·genia Ftoro 
va, 7 saat on sekiz d:ıkika ile birinci 
gelmi9tir. 

Dört erkeğın iştirak ettiği 30 kilo 
metrelik yarııta da Kuznetıov, 1 saat 
13 dakika 3-10 ile birinci olmuıtur. 

ile galip geldiği malumdur. 
Bu maçta katı yarılan, göıleri z~ 

delenen Farr timdi göz:Uk kullanmak
tadır. Yukardaki resimde İngiliz bok
sör gözlükleriyle görülmektedir. 

fasında. 1935 yılı 51 1 C ıı~lıl ~ 
piyonu boksör Mehmet tl~ iJJ 1', 
Uçer dakikadan 10 ra'VD duJIS~ 

- ... · okU 
maçına davet ettigtn1 -rle ·~, 
rukçu meslekdaşım Cenır;~ ":' ~ 

unUJll· ~""' eacağımdan çok meınn ıul,_ı ;oS' 
kalede oturuyorum. ~ it 01.ıı ıf 
panayırında tertip edı~ ~ ff:. 
müsabakasına. Türk ~cil~e ~, 
rak edecğim. Kendisıyle kaaJlld• 
lacak olan boks mUsal>a 
pışmıya hazırım. . I{o11' 

Salxlhattifl 

kama maruz kaldığını zannediyordu. 
Bunu bana babam söyledi ve emniyet 
memurlarına mucibi seli.met bir tann 
korkusu vermenin gayet iyi bir şey 
olduğunu ili.ve etti. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tatar oku ile ateşimize her pazar 1 

sabahı devam ettik. Nihayet polis kur 
yapmaktan vazgeçti ve yahut da ran-

devUlerinf bqka yerlerde vermeğe 

başladı. Mütearrızlannın kim gJduk
larını ise hiçbir zaman öğrenemedi. 

Birçok seneler sonra, babam İngiliz 
tabiyetine girdi. Maksim mi~rnlyözle
rinin Sudan sefer: esnasında.. İngiliz 

ordu1ar n"l vapt1'71 h 'z'l'etkr:len dola
yı, kraliçe Viktorya babama asalet 

unvanı verdi. Artık ismi ~ir Hiram 
lt.evenı Maki'imdi Ve mühim hRZT 

işlerin b~mda bulunuyordu. 

. Artık mcsıe:;i"ln zirvesinE' erd ğil 
hır 11!1'1.da, dostları, onun her gün 
muntazaman, saat yediyle dokuz ara- 1 

• \.t:. KID E: 

• Beeldlyede işi olanlar ancak şube mü. 
dür ve Amirleriyle temas edebileceklerdir. 

• Zincirli kuyuda asrl mezarlığın tc.s1.iyei 
turablyeaı baş'amrgtır .. 

• Taksi saatlerinin ayarlanmaaı l§I bu ay 
sonunda tamam olacaktır. • 

• lzmlrdekf para,ut kulesi Rumen ve Yu
nanlılar tarafından beğenilmiştir. Bu kulrnln 
bir ayni SelAnlk ve BUkre~te yapılacaktır. 

• Radyo 11irektörltigtı bir anket açara't 
halkııı nel<'r lstedl~inl sormuştur. 

• Uzun mUddettenberl şehrimizde bulun . 
makta olan Maarif MUsteşım Rıdvan Natlt 
dtbı akoamkl trenle Ankaraya gf tmlğtlr. 

• Maarif inzibat mecUst dUn toplanarak 

Uç muallimi taltif ve yedi mu&lllml de kc
zlyeye karar vennittir. 
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PERŞEMBE 

EYLÜL - 1937 

Hicri: 13116 - Recep 10 
Olln"tln dotutu Gllnrşln bahtı 

11,41 18,19 
Vakit Sabab Otıe lklndl J.lqam Yat.il lml&l 

4,18 12,09 lll,40 18,19 19,112 4,00 

• Ankarada aon bahar at yanılan 3 flk 
teırinde bqlayacak ve Uç batta devam ede. 
cektlr. 

• Bayan ln6nU İzmirden 
ml§Ur. 

UI Ş ARIDA: 
• Vlyanadakt Alman elçtll von Papeııln 

Roma elçillffne tayin edflecefi haber veri"' 
mektedir .. 

• Japonyada büyük hava manevralan bq. 
lamı§tır. Manevralar beş gtln .Urecektir. 

• Yunanı.tanda btrlncite§rinln Uk günUnd'l 
Sera mllalakil fırkuma menaup bUtUn ıu. 

taıann ıotırakfle manevralar yapılac&A'ı Ht.r _ 
biye nezareti tarafından tebliğ edflmifUr • 

• Pari8ten blldfrildffine gllre P'raıuıantrl 

cenubi garbi ey&leUerinde bazı ;yerlerde kar 
Ya'tmııtır. 



~LOL - 1937 

!?şanmış -f ~~ia/a-;dan : 
HABER - Akşam poıta.aı 

eniz ortasında 
Yangın felaketi 
8 l(emı yolcuiuğun son günü sahilden ancak bir kaç millik 
tlıesafede imdat istemeden yanmıştı. Yangını Urten 

~ııııı - esrar perdesi bir türlü sıyrılamadı 
"-ı &un ıon geçesi idi. Ertesı 

8 
de Nevyorka varacaklaridı. 

~ilence, dans. şarkı gecesiydi, 
lt-tksl,, gem"siyle, sıcak Hava • 
~ı. \'c güne§nidcn, vatana doğ
""rı b'• ~ Utün Anıerikalı seyyahlar, 
ltıdcydi. Muzik ve kahkaha ha. 
tıyordu. 

~ıl,. lüks bir gemiydi. He
'cne evvel suya indirilm'şti ..• 
•tcrline yapılmıştı. Seyyar bir 

~·'Ydi. Neş'eli bi,. muhit .. Öy. 
birıt ~~· insanlar. onun üzerin -

ltıuddet için kederlerini unu 

~de b' - b • k ır yıgın genç agrışara 

tU~~· Bazıları neş'eden kanhr • 
b .. uYor, keyif için yerlere yatı

"knler kalkamıyordu. Çünkil 
· tlrip Küba kokteyli onları a

c larhoş etmişti. Sonra, ka 

l ""İl) Yardımiyle, kamaralarına 
ı"Rtı Otlardı. . -

~~ cacn rüzgar gittikçe ·artma 
~ 1"a1tat gemidekileri~ ne~esi 

il. lrtıyorldu. Sahile doğru gi -
\,l*tııi,.,~'" Jenıey'in ışıklan uzak • 
~~eğe başlamıştı. 
~~ ~l re kahkahalar yavaşladı. Ve 

: 
1tUan ağza bir rivayet dola. 

~ 
'~~il Ölrnüş. Neden ölmliş?. 
'~~n kalb buhranı geçi~ .. 

lıı .. .,.n old"' nı· ·· l';~ct, ur muıı •• 
· l<aptan ölmii§ .. Kalbi dur. 

~I\ 
~~~~resinde mi bulunmuı?. 

~~-~aptan ölmüş. 
kap~n Robert Vilmot 

Tam bir anft b~ba günü .. Gemi a1ev1er 
muş, kimi kendnü denize atarken, kimi 

)evler adeta yelpazelenerek cehennemi 
bir hale ldönüyordu. 

Betbaht Moro Kas] gemisini, ancak 
mucize kurtarabilirdi. 

Telsiz kabinesinde baş operatör Ro
cers başına ıslak bir havlu dolamış oL 
duğu halde, artık zamanı gelmiş olan 
imdat iıarctini vermek üzere bulunu -
yordu. 

içinde yanıyordu, herkeı paniğe tııtul
deJi gibi ıarkı ıöylemeie koyulmu,tu .. 

kalamıyacak bir vaziyettedir? S. O. S. 
işareti versin mi?. 

Kaptan Varms etrafına heyC"Can ve 
ıstırap içinde baktı. Sahil ancak sekiz 
mil kadar ötedeydi. Acaba yetişebilir 
miydi? Yangın söndürü1ebilir miydi? 
Geminin kumandasını henüz eline al
mışken bu felakete, bu hezimete aciz 
içinde kendini bırakabilir miydi? Aca. 
ba .... 

Sorgu tekrar cldiliyordu: 
- Telsiz memuru, daha fazla daya

namıyor, ne emreden>iniz? 
aptan bir daha sahile baktı. Fakat 

gemiyi oraya sevkedecek vesaitin bir ço 

= 
Atatürk 
alimle 

(Baş tarafı 1 incide) 
Daha evvel profesörler refikası ve 

asistanı şerefine Tiirk Tar:h Cemiy~i 
Asbaşkanı Bayan Afet tarafından Ata
türkün Floryadaki deniz evinde husu. 
si bir öğle yemeği verilmiştir. Bu ziya
fette M. Pittarddan başka Madam Pit
tard, M. P:ttardın as'stanı Madam Dol 
lenbach, İstanbul mebusu Bayan Fat -
ma Öymen, Bayan doktor Perihan Can
ver ve mebuslardan General Ali Fuat, 
Kılıç Ali, Cevad Abbas, İsmail Müştak 
ve refikaları hazır bulunm:.ışlardır. 

Atatürk. Mösyö ve Madam Pit -
tardla Madam Dollenbach 'ı mesc.: o. 
dalarında kabul buyurarak kendileri'e 
üç buçuk saat konuşmuşlar ve bilhım:. :ı 

"Güneş - ~!l,. teorisi ve bunun tatbika
tı üzerinde profesörün çok büyük dik • 
kat ve alaka ile dinled~ği :zahatı ver -
mişlerdir. 

Profesör Pittard ve refakatinde bulu 
nanlar Atatürkün yüksek ilt'fatından 

ve bu mülakatın zenginliğinden duy • 
dukları hayranlık içinde Ulu Öndere de 
rin şükranlarını sunarak geç vakit av
det etmişlerdir. 

Diln gelen ltalyan proresörii 
Roma radyosunda arasıra Türk di -

Jinde konferanslar veren genç İtalyan 

profesörlerinden Rossi de Tarih Ku • 
rultayına işt irak etmek üzere !dün şeh1 
rimize gelmİ§tir. 

Profesör Rossi kendisiyle görüşen 
muharririmize şunları söylcm.=ştir: 

''f: ~-na üniversitesi Türkçe müder -
risiyim. ftalyanca intişar eden (Yeni 
Şark) mecmuasının da muharriri bulu. 
nuyorum. 

Yeni Türkiyedeki siyasal ve kültü -
rel inkılapları İtalyaya tanıtmağa ça -
hştım ve çalışmaktayım. Fakat şimdiye 

ecnebi 
görüştü 

Prof cssör Rostfi 
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kadar ki mesaide kendimi bir talebe 
addediyorum.. Bu kongreye Türkiyeden 
öğrenmek için geDdim. Türkiye için 
hayırlı işler göreb!lirsem memnun ola. 
cağım. 

Evvelce arabça öğrenmiştim. (Yeni 
Şark) mecmuasında çalışırken Türki
yeye ait haberleri ve malümatI Türk 
menbalanndan almak arzusu ile Türk 
dilini kendi kendime öğrendim, 

On sene kadar evvel buraya gddi
ğim zaman kütüphanelerinizde tetki • 
katta bulundum. 933 senesinde tekrar 
şehrinize gelerek İstanbul Halkevinde 
"Jtalyadaki Türkiyat tetkiklerine umu 
mi bir bakı§,. mezvulu bir konferans 
veıBim. 

Bu defaki kongrede mevzuum (Türk 
tarihi iç:n İtalya arşiv ve kütüphane -
sindeki mehazlar,. dır. 

Tezimin Türk talebesi için 
olacağım ümit ederim.,, 

faydalı 

Emniyet ikinci şubl' \ Otomobillerin 
mudur u:ıua:,!~!~~~ .. i pl8ka resimleri 
~ ~... kilat kanununa Soförlerln müracaatı 

göre, İstanbul em. ~ 
niyet airektörli!: reddedilmiş değUdlr ~ du Onu, arkadaşları, kabinesin 

~fınak ıuretile ölmli§ olarak 
· Geminin doktoru, Kaptan 

~ ~n bir kaç ge:in içinde uğra. 

Geminin üzerinde çığlıklar, kıyamet 
kopuyordu. Halbuki ayni gemide az 
önce bu sesler, birer musiki nağmesi, 

birer neş'e &ayhası halinde, yükseliyor 
ıdu deitl mi? Ne talin 1.- Umumi tehli ~ 
ke işareti verilmişti. Kaptan, "teneke, 
filan ne bulursanız bulunuz, garültü -
yapınız, herl<esi uyandırınız.., diyordu, 

ğu harap olmuştu. Yangınla kullanıla- • 
mıyacak hale gelmişti. 

ğünde bazı ta
yin ve tebeddül. 
]er olmuştu. .Bu 
arada ikinci şube 

m:ildürlüğüne ta
yin edilen Nevzat 
ile müdür mua
vinliğine tayin c. 

Bu sabahki gazeteleredn biri şoför 
ter cemiyetinin plaka resimlerini in

dirmek için belediyeye yaptığı müracaa 

tın reddedildiğini yazıyordu . Öğren
diğimize göre bu haber hakikatın ta
mamen zıddıdır. 

dıı r hazınısız!ılctan tedaviye uğ 
~ l?aıtat netice çok çabuk gel. 
.'Ot! d .. aPanasız yakaya yapışmış, 
'

11
Unya seyahati sona erm:4ti. 

\t~l Zerine gemi de, resmi mahi. 
ia~~Celer lağvedildi. Vilyam 

q~ı Cl ıttdeki diğer bir kaptan ku. 
\ e lldr. Gemide sükunet .avdet 

' llrı~ berab . . .. . d 
t ht er, gemının oteı:n e 

bııpı la dünyadan haberi l!lmıyan 
~.:ı ilr '"l 

\ "b;I\ eg encelerine devam edi _ 
tı tlerd . ''•I en zıl zurna sarhoşların 
ı er· 
~~, • 

1 geliyordu. Bunlardan ba 
~ıt; n bir müddet için, kend'le. 
h,," 1aınakta olduğu neticeden 

tlıJ "'Ocr c • 
tctkı tı olmadan, dünvadan ge. 

trdi. 

it, ıc: ~ • 
>'ar 

, 1 ~~ 
111

••• Vardiyalar deği§tİ.. Dı. 
'l l. l fı,.._ 1 v 

'1c...,_ · •ına r ve ıoguk.. Moro 
~~ tid~rka doğru devamlı surette 

'rı 
1

Yor .. 
lg3i laat üçü .• Yeni bir gün bat-t'rt Senesi eylülünün 8 inci gil. 

~'ıci, elde ;ardiya bekliyenlerden 

\ h·t y~~in hiç münasebeti ol
~ ' tinden duman çıktığını gör 
' ııı_ll lrot gemnin k-:itüphanesine 
h_ t~ ıJ•ıı odasını açınca. yüzüne 
~~ r alev dalgası vurdu. 
"il "Yaz· \ ~ "-li 'Jtj 

1Y~t ıüvariye haber veril. 
; ~~}' ncı kaptanı gönderdi. Ha-

\_ ~l'ct Otdu. 

"" ı.. Solt fe "d· G .. • uıt b na ı ı. emının yazı 
~ltJc •ca gibi tütüyordu. Alev _ 

\~ bo~ :.•Yılıyor, etrafı yalıyordu. 
~Ot }' 61erne1er çıtırdıyan sesler 
~'ıı' •rıgın ikinci kat güverten:n 

l "1.,• ~adar aanyordu. 
~ "tl\trı. reminin yangın söndür. 
01~\ll \tcut en modern vasıtalara 
~ ~ unu b1liyordu. Fakat ne 

k.~lttıl\lar, Yerinde ve isten 'Jdiği 
."~itı ~11rtanuıtır. Ve neticede 
.'~~ •Yıtrnı malolan bu yangı. 

' ~1ktıg• da i'iğrenilmem:ş-

tı frtttnıh oluıu. yüzünden a. 

Kamarotlar ve gemiciler, kamarala -
nn kapılarını vurmuılar, yahut kırmış
lardı. 

Yolculardan bazıları hala sarhoş sar
hoı yatıyordu. Bazıları kamaraların -
dan ayrılanuyacak kadar korku içindey
di. K:misi yan çıplak vaziyetteydi... 
O halde dışarı çıkmaktan sılalıyorlar -
dt. 

Kaptan köprüsünde ıoüvari Varms, 
alevlerin tah!:siye kayıklarına doğnı 

uzandığını gördü. Öyle ki kayıklar he. 
men hemen yaklaşılamıyacak bir hale 
geliyordu • 

Tayfa ve yolcular, kaptanın tahlisi
ye kayıklarına binme emrini vermesini 
bekliyorlat1:iı. 

Diğer taraftan telsiz odasında baş 

telsiz memuru, S. O. S. işaretini vermek 
için emir beklemekteydi 

Lakin hiç bir emir gelmemişti 
Baş telsizci Rocers, bulunduğu ycri, 

her ne bahasına olursa olsun terketme -
mek için büyük gayret &arfediyordu. 
Bu sırada açık denizde bir geminin 
Nev Jersey kara istasyonuna şunu sor. 
duğunu şitti: 

- Nev Jersey açıklarında bir gemi 
yanıyormuş.. Hab:riniz var mı? 

Nev Jenıey istasyonu cevap ver
di: 

- Bir şeyden haberimiz yok .• 
Telsiz memuru Rocers, oturduğu yer 

de kıvranıyordu. Parmakl.ıriyle muha -
vereyi kesmek için içi yamyordu. Bu. 
tün mevcudiyetiyle şöyle haykırmak :s 
tiyordu: t 

- Evet, ev':t .. Yanan gemi bizim ge 
mimizdir, derl\al iıtndat bekliyoruz .. Biz 
Moro Kas! gemisiyiz .. 

Fakat diı'plin. onu demir çemberi 
içtris:ne almış olan disipline. o kaıdim 
deniz an'anesine muhalif hareket ede
mezdi. Sustu. Oturduğu yerde duman 
!ardan öksürerek, tıkanarak bekledi .. 
Alev, kabinenin etrafınr yalamağa ve 
içeriye duman dolmağa batlamıştı Göz
lerini yakıyor ve o hala kaptanın emri. 
ni bekliyordu. 

Kaptana haber verdiler: 
- Telsiz memuru, artık kabinesitide 

Makine dairesiyle irtibat yoktu .. Te. 
lefon, elektrik tesisatı hep bozulmuş -
tu. Kaptan, yeis içinde: 

- imdat isteyiniz! Emrini verdi. 
Derhal telsiz odasına ko~u1ar. Du -

man ve alev içerisinden güç bela geçe. 
rek içeriye atladılar. Kaptanın emrini 
tebliğ ettiler. 

Rocers, S. O. S. i bastı. Bir laaç ge
mi birden lderhal cevap verdiler. 

Telsiz memuru Rocers: 
- Daha fazla dayanamıyoruz, alevler 

radyo odasına kadar geldi; diyebilmiı
ti. 

Bayılmak üzereydi. Bu sırada, gene 
kaptan köprüsüne kO§up, telsiz ~1emu
runun, kabinesini terkedebilmesi i~in 

kaptandan mezuniyet alan arkadaşı a
cele ile geldi. Ve Rocerse: 

- Hayldi, dedi, çıkalım .• 
Rocers ölüm halinde: 

- Hayır, cevabını verdi. Çıkamam, 
emir almadım .. 

- Haydi çık diyorum sana.. Ben 
kaptandan emir aldım. 

Ve arkadaşı, bunu söyler söylemez, 
Rocersin cevabım beklemeden onu ya _ 
kaladı ve dışarıya sürükledi. 

Güvertede yolcular, korkudan deli gi
bir halde denize atılıyorlardı. Geminin 
her yerinden çığlıklar işitiliyordu. 

Sarışın ve yan çıplak bir kız, bir lum 
buzdan 'dışn sarkmış. daha ileri gidemi
yordu. 

O küçük penceredkten içeri de gire. 
m!yor, ve alevler vücudunun alt kıMnınr 
alabildiğine yakıyor, kız. yürekler par
çalarcasına haykırıyordu. 

Mevcut tahlisiye kayı!dan denize 
ind'rildi. Bir ço~unun içinde tayfa bu
lunuyordu. 

Geminin kıç tarafında bir çokyolcu. 
lar birib:rlerine sokulmuşlar, can kur -
taran kayıklarına girmekte·1 korkuyor
lardr. 

Bir papas, yüksek aeslc dualar oku. 
yordu. Birdenbire birjsi. delice bir şar
kı söylemeğe bşladı. 

Bir kaç k=şi daha bu şarbya iltihak 
etti. Korku feryatlarının üzerinde bu 
garip musiki, fırtınaların gürültüsüne 

' 

dilen Tevfik Doğanoğlu ay başm-

da yeni vazifelerine başlamışlardı. 
Fahriden boş kalan emniyet ikinci 

şube müdür muavinliğine Kadıköy mer 

kez memuru iken emniyet amirliğine 
terfi eden Tevfik Korkmaz tayin edil _ 

rniş, yeni vazifesine 'başlamıştır. Bu 
suretle emniyet ikinci şubesinin başın 

lda şimdi biri (Doğaoğlu), diğerr. 

(Korkmaz) soyundan olmak üzere iki 
Tevfik bulunmaktadır _ 

Bayat palamuttan 
zehirlenenler 

Üsküdarad Toprak sokakta oturan 
Mehpare, Mürşide, Nuriyet Nevres is

minde dört kadın dün bayat palamut 

balığı yemişlerdir. Bir saat sonra dör.: 

dü de sancılanmış. hastahaneye kaldı
rılmışlardır. 

Evlenm~ tHrent tehiri 
18 Ey?fü Cumartesi gecesi Tokıılli. 

yan otelinde yapılacak olan GUmüşa. 

ne mebusu Ali Şevketin kızının ev. 
lenme merasimi 24 eylul çarşamba 

gününe bırakıldığı haber alınmıştır. 

ve alevlerin oğultusuna karıliıyordu . 

İmdada koşan gemiler göründü. Der 
hal kayıklarını indirerek denizde bo:a
lamakta olan bir çok kimseleri kurtar -
dı . 

B ir çok kimseler denizde yüzüyor, 
diğerleri de. şık tuvaletlerle can kurta
ran simitleri içinde baygın bir halde 
yatıyorlardı. 

Son tayfa ile birlikte kaptan Varms
ta gemiden çıktı . 

Sonradan bu :kaptan iki 5c:nc hapse 
mahküm oldu. Ondan başka iki kişi da 
ha mahkum edilmişse de, en feci haki. 
kat asla keşfedilememiş, gem:yi kimin 
yaktığı öğrenilememiştir. 

Bu sabah kendisiyle görüıtüğümüz: 

şoförler cemiyeti umumi katibi · Azi& 
Nami bu hususta demiştir ki: 

(- Gerek belediye makamları. ge 
rek bu işi tetkik eden heyet plaka res
minin fazlalığına kani olmuş ve şehir 

meclisinin önümüzdeki devresinde tet
kik edilmek üzere bir proje hazırlamış 

tır. Meselenin adalete en uyğun şekil
de halledileceğinden emıniz.) 

Mareşal Çakmak 
•• •• cumartesi gunu 

gidiyor 
Dün şehirimize gelen mareşal Fev 

zı Çakmak ve mayeti cumartesi günü 
limanımızdan hareket edecek Adatepe 
mhuribiyle Yugoslavyanın Split lima
nına hareket edecektir. 

Mareşal, dost ve müttefik Yugoslav 
ya ordusunun manevralarında bulun
duktan sonra gene Adatepe ile limanı
mıza dönecektir. 

lııtanbul asliye Sinci hukuk mahke 
mesinden: 

Davacı Mezruka tarafından Fatihte 
Macar kar.deşler caddesinde 88 numa

ralı hanede İbrahim Hakkı aleyhine a
çılan Beyoğlunda Mek!ep sok:ığında 

nısıf hane üzerindeki haczin kaldırıl

ması davasından dolayı miiddealeyh 
İbrahim Hakkiya ilanen vaki olan da-

vete rağmen 14-9-93 7 tarihli tahkikat 
gününde mahkemeye gelmemiş olduğun 

dan hakkında gıyap k<ı: an verilerek tah 
kikatın devamı 26-10-93/ salı saat ona 
tali!{ kılınmış olduğur.eian müddealeyh 
İbrahim Hakkının muayyen olan günde 
mahkemede hazır bulunması ve gci
mcdiği takdirde bır da~a mahkemeye 
kabul edilmiyeceği H . U. 1\1. K. nun 
401 inci maddesi mucibince müttchaz 
karar tevfikan ilan olunur. 



• 
srarengız 

Şanghay 
Dünyanın en garip şehri ve 

beynelmilel kaçakçıhk 
me1 <ezidir 

1 

...._ 
Şanghaydakl arsrulusal mmtakanın mUds raası !çfn g'5nU11U bir kuvvet te§l.il e:mmı,tır. 

flu Jmvvetln plyade sınıfları İskoç, Yahudi ve Çinlilerden, aUvarlsi Çlndeki beyaz Ruslar. 
ılan ve hafit mitralyöz bölUğU Amerlkalılar<lan mUrekkeptlr. 

Bunu arsıulusal bir menfaati mUda!an. için t.e§kll edllmlı olan arsıulusal ilk kuvvet 
P.ddctmck mUmkUndUr. Bu kuvvetin muhtelif ıallletlcre mensup insanlardan te§ekkUlU, 111-
ı.Un birinde :r.rnıeUer cemiyeti tarafmdan teşkil -edilebilecek amu!Wial ordu bakknida bir 
fikir vcrebillyor. 

Resimler soldan bqlamak Uzere bu ~l\1lllU kuvveti muhtelit mllletıere mensup olan. 
tarını g8sterlyor: Amerikalı mitraly6zcUler - lskoçyalı piyade - Yahudi Piyadeler - Be. 
yaz Ruslardan mUteşekkll sUvari - Çlnll piyadeler - Kumanda heyeti ... 

Bataklık bir körfezce, sivrisinekle- f 
rin ufunetleştirdiği boğucu sıcaklar al
tında, asırlardan beri birkaç sefil balık
çı ailesi yaşamaktaydı. 

sayısı ancak iki bindir. Komşuların ih
tiraslarını bileyecek bir vaziyet değil 

mi? Fakat Fransız harp gemileri daimi 
olarak Vang • Pu nehri:ıde demirlidir; 
bir alay asker ve Şanghaydaki Fransız 
polisi bu §ehre muhafızlık etmektedir. 

180 Fransızın kumanda ettiği Annam
lr, Çinli ve Rus iki bin adam. Bu kuv-

Şimdi, ayni saha üzerinde, dünya
nın dördüncü şehri yakseliyor. Daha 
doğrusu bir ''§ehirler mecmuası,, ki 
m1cmu nüfusu dört buçuk milyondur. 
Bu şehrin en uzak iki ur.unun biribirine 
mc:oafesi 42 kilometredir. (Pariste 
16.) Burada dev binalar düzünelerle 
sayılmaktadır. Büyük caddeleri olan 
Bund ve Nankin - Road dünyanın en 
lüks caddelerindendir. Uzak şarkın ma
li merkezi buradadır. Çin ticaretinin 
üçte ikisinden fazlası burada temerküz 
eder. 

Avrupa milletleri Çine nüfuza baş
ladıkları ve kendilerine nüfuz mıntaka
ları elde ettikleri zaman. bu bataklık o
vanın ekonomik kıymetini takdir etti-

ler. Şanghay, Yang - Tse nehrinin bir 
kolu olan Vang ? Pu'nur. munsabında 

dır. Yang - Tse, 2500 kilometresi sey
rüsefere elverişli olan dünyanın en bü
yük nehirlerinden biridir ve bütün şi

mali Çini sular. Bu nehir Çinin kalbine 
doğru tek nüfuz yoludur. 

Hatırlanmalıdır ki dünyada en aşa
ğı dört yüz milyon Çir:li vardır. Dün
yanın dörtte b!ri Çinlidir en büyük e
konomik pazar. Giydirilecek, beslene
cek, modern insanın daima artan ihti
yaçlarına alıştırılacak d:.>rt yüz milyon 
insan! Şanghaya bakiır. olan, Çin pa
zarına da halrmdir. 

Uç ~ch·r 
İdari bakımdan Şanghay üç şehre 

ayrılır: Fransız nüfuz rr,mtal:ası. enter
nasyonal nüfuz mınta~ası, ve Çin şeh
ri: Pu - Tong... Bunlardan ilk ikisi 
Vang - Pu'nun sol !!ahil!nde. üçüncü
sü ıııığ sahilindedir. Pr.:tik bakımdan 
enternasyonal şehir tn~ilizdir. Bugün 
;çinöe yaşıyan, çırpına'l , birieşen, düş
man olan, casusluk ede:ı otuz bin avru
palr, otuz bin Japon ve dört milyondan 
fazla Çinli vardır. 

Fransız §ehrinde üç yüz bin kişi 

yaşamaktadır. Buradaki Fransızların 

met, en mükemmel silahlarla (tank, mit 
ralyöz, zehirli gaz) mücehhez olarak 
daimi bir tayakkuz halinde bulunmak
tadır. 

Dünya kaçakçılık merkezi 
Muhakkak ki Şanghay enternasyo

nal kaçakçılığın merkezidir. Burada pa
muk, çay ve ipek satılmıyor mu? Şüp- . 

' hesiz. Fakat daha başka şeyler de ..... 

Bütün keyif verisi ilaçların, afyo
nun, eroinin gizli ticaret merkezi Şang
haydır. Bu gizli alış verişin miktarı mil
yonlarla rakamlanmaktadır. 

tçeri Çinde yarı haydut. yarr gene
ral "harp derebeyleri., kaynaşmakta
dır. Bunlara silah, cephane, tayyare 
lazımdır. Bu sebeple Şanghay dünya
nın en büyük kaçak silah pazarıdır. 

Normal zamanlarda ay geçmez ki 

Şang!1ay yeni bir isyanın patlak verdi
ğini görmesin. Siyasi mücadele'er. 
tahrikçi unsurlar. şu veva bu istil?cı 
devlet"n bulanık suda !-alık avlamak is
temesi. Her vasıta mübahtır..... Ve 
Çinliler aı-lıktan ölmekted:r. 

O zı:man polis harekete gelir. Stra
teii'~ nokt"'1?.ra birkaç t<:nk. birkaç mit· 
ralyöz .... B"rkac idam .... V c gelecek ne
fere kz. ·ar mescle.ka.,amr .. 

Ayrı adli nizam'ar 
lle1'lsİ bu kadar değil. Üç ayrı şehrin 

at11i ni7arnları hiribir"~den farklıdır. 

Hic bir AvruT>ılr. ko:ısolosunun m~saa
rtesi <''m:ırl~n tevkir edilem:z. Bfüün 
C'nliler birib:rin" benzerler ve ı;~b:t 
is:mleri yo!~tur. Bu itibcırla, adam ka
ç.ırm<ılar. dolandırıcılıklar, silahlı te
cavüzl~r. i .. +il:am ka~diyle katiller biri· 
birini kovalar. 

Asya, karışık müzakereler, muvak
kat ittifaklar. mahirane politika oyun
lannın aahasıdır. Muhtelif casusluk ser-

HABER - J\J(sam DOatası 

Memlekette tetkikler 

Top a 1 

sanılan daO . ~ay 
itikadınca dişid 1 ' ~~ 0 

imdada yetişir! ~1 
Dersinılilerin 
ve Hızır gibi 

Niyazi Aht11e~~ ~ker 
Bir yazımda Dersimin ayni zamanC:a 

bir hürafeler yeri olduğuna işaret et. 
miştim. Cahalet ve hurafenin en mebzul 
bulun:luğu yerin ne kadar tehlikeli ol
duğunu söylemeğe hacet yvk. Dağları 
dolaşırken bir gün b"r Dcrs~mli karşı • 
mızda yükse1en bir dağı göstermiş ve 
şöyle demişti: 

- işte eo-ası Zcyl dag.dır. 
Sordum: 
- Zeyl kimdir? 
- Düzgünün hemşiresi! 

- Demek o dağ dişidir?. 
- Dişidir amma bizi o kurtaracak!. 
- NoJen kurtaracak?. 

- Her şeyden .. Eğer bizi mesela bu. 
ralardan kovmak isterlerse Zeyl top a· 
tJrak bize yardım edecek! . 

Bu hurafeye inanan pek çoktu .. Asır 
ların kafalara yerleştirdiği bu hurafe 
son harekat esnasında tamamiyle silin

di. Türk aske:leri ilerlerken mukave. 
met etmenin imkanı l:almadığını gören 
Dersimliler: 

- Zeyl ne vakit top atacak? 
Deme~e başlam•şlar .. 

Başı gene kendi ad~mhın tarafın • 
dan k:s=ten Ali Şir ile Seyvit Riza: 

-Daha vakti var, demişler. Zeyl 

topları bkden atmaz, ha<.ı: lar. Sonra 

hepsini birı:len atar. O vakit karşımız
da kimse kalmaz ! • 

Fakat muhalifler, Munzurun buzlu 
dağl~rı arasına sıkışacak kadar kendi • 

!erini çemberden kurtarmak için kaç

tıktan sonra Zeylden herkes şüphe et· 

meğe başladı ve bir Zeyl dağında Türk 

bayrağı dalgalandıktan sonra Dersimin 

bu en koyu ve tehlikeli hurafesi ebedi. 
yen tarihe karıştı. 

• 
Hozatta, bir Dersimli ile Zeyl dağı

na !dair uzun uzun konuştum. Sözlerin

de çok samimi olan bu Dersimlinin an. 

lattıklan çok alaka uyandıncıdır. De:. 

simlinin cehaleti hakkında kafi bir fi
kir verir. 

Ona sordum: 

- Görüyorsunuz ya, dedim. Zeyle 

bu kadar inanırdınız. Hani niçin top 
atmadı? 

Dersimli ilk önce cevap vermek iste-

medi. Düşündü. Bir şeyler söylemek is. 

ted1: 

- Bize öyle söylüyorladr, dedi ve 

ilave etti: 

visleri Şanghayda birleşir. Avrupada 
Fransız ikinci bürosunun, "iki harfli 
casus., larla başı beladadır. Şanghayda. 

casuslar, denilebilir ki beş hükümcte 
birden hizmet ederler. 

''Profesyonel öldüürücü,, lüğün Şang 
haya hfic; mesleklerde., b:ri oltluğuııu 

~,.vlcrsck ş-.şar mısınız' Umumiyetle 
r::!am ö!dürme tarifcd.yiiz dolardır, bu
mın yansı peş"n verilir, yansı da i~ gö· 
rii'·'"~kten sonra ö~enir. 

Bir sene kadar önce, zengin bir 
Çinli ç:n şehrinin JCü~ük bir ~k'ağın~a 
mıl<tlıl ol ar;k buİuncıı Bu, birkcç p.ı'm 
için Sr..,-ılıwa .... elen Nankinli bir tüc
cJrdı. Hiç bir düşmanı yo!<tu. Katil 

hırs•zlrk maksadivle de yapılmamıştı. 
Sonra. bir başka cinayet dolayısiyle 

l.i a::lında biri yakalandı. Sorguya çe
kilince. büyük bir sükunetle cinayetini 
itiraf etti: 

- Nankinli tüccar rr..:ı? Onu ben öl
cHirc\üm. Cok teessüfe dt-ğer

0

bir ;ş. Pas
Ts~n ism:nde birini öldürmek iç;n ne
şine'l .50 dolar rlmıştırn. Onu bana ta
rif etmişlerdi. Nankinli bu adama ben· 
ziynrdu, yanılmışım. 

Sordular: 

- Pekala, avansr F,ert verdin mi:' 
- Hacet yoktu. Ü~ gün sonra, ha-

kikisini öldürdüm. 

-

!tal•; ıs'•tlıat scyes!ııde seyit ve af; cı. 
l!Irın tclkinlcriyle ::chirlenmedca lcım 

bi,- cw.ılııtriyct ı:ata:ıda.Jı oLa.ral; yeti. 
{Ccck b;r Dcrsimli çocul; 

Dersimin artık tarihe karı~aıı seyit 

ve aiJalarından birer tip 

- Ağalar da, seyyitler de inanıyor
lardı. Onlar doğrudur, dedikten son-

. ·I iıale 
c!e ç1pheleri ~mamı) e 
..J w•ı •• d•!I 'l.l::riı c..ı: da oıı " 

- Belki bir şey oJdu, 

atmadı 1 de::li. 
- Ne olabilir 

- Kimbilir? d tere sefil' 
- Şimdi seyyitlcre, de e 

b 
musunuz?. rıııfla 

uı a 
- Sormnz olur muY ' , 

şey söylemiyorlar.. J11l ·sl•~ 
utlall 

- Acaba topun bar ~ 
mış? ded=m • kU· pııdJ 

.. 'ne ba Haso gJzlerirnııı ıçı 
1 

larını büktü ve: 
1 

acele ıc~ 
- Belki .. doJi ve acc e ~ 

tlı' Indı: :saf1l ' 
-- Belki öyle olmuştur. 

lanmu~tır ! .. 

Nihayeti okunamıyor .. 

Başka bir yazı : ~ ,..;; 
olf ııı 

Yarap bu ulursuz gccenln :1'~ :f!' 
Mahşerde mi blçareJerln ~!l ~# 
UbudcUe nazar kıl bana ' oııı· 

Mağruru hayat olma güzergAll (~ 
. "'t"~, 

Evin sahibini merak ettırtl .. 11tıft'. .~ 
~ sıfll " 051 

tüm. Yazılanların 111ana ·rı ı-v ~? r efll • fakat onun için her ke ıın ... de 
b . y·erı .. 

var. Çünkü tavanın ır p 
tanı evvel diye vaı:ılnU~·· oıJ~ 

" I lcİ rıe 
- Peki, dedi ınadeın. 

nu bilmiyorsunuz ... 
Derhal atıldı: 

- Seyyit yazdırdı. ) 

"' 11- • uııııcill1 
Bu misalleri çoğaltrrıalc rrı pe~ 

. • ... e)'• , . .Al 
N eticcl:le göreceğırıı.ı => .ri.11ıı-ra.... ·rı se1ı 

Sin nahiyesinin bir köyüııde oturdu. mı:=ur ,fena olan h~~ ~e)'~·rıüı· 1~1' g~ unu ve adının Haso olduğunu söyle- ağadan geldiğini gorur:ıu • ,Afi~ 
Nı>~ 

y~ı~,~~b~~k;şu<k;n Çİ n c ()-Z 2) rr1 
aşılanan mahkOf11 

ıı 

oıara7> ~: 
Dli.ııyaııııı cıı feci 1uısta?ı{jı o1aıı ciiza muı tedavi çaresi °k(ıt~ıDYet o~ııt' 
bulımamamı§tır. CUzam~ y.:kaZanau b!r lcimsenin önıriL tıı lıtetjf t ~6p51 
dir. Amerika.da bu hastalıiJm tedavi şeklini tesbit için nıtlızonıT'~ 
ler yapılm.aktadır. Bu arada bir idam 1n,ahkümmıa cazam_a§ 
lece hastalığm seyri takib cdilmi§tir. 



~~~~~~=-:._._~-~-======~~=~~-=-=-=-~~~-~=====:==:::::-:::==~'=H~A:B:E:R====A:;;;:k~sa~m;;,,;P~o~s~;;;;;sr::::=============================:====-=~~==~--....,.---~~~---.. 

Ahretten 
dönüş! 

ayabm karmcalara borçlu olan 
~Onbaşının feci macerası 
~ taınan zabitlik yapmış bir ah- da şehit olup gömülen Topuz! Yalnız 

l>a lıılattı: hali pek fecidi. Şişmana yakın olan 
~ ~~rluk devrinde arapça ve vücudu bir deri bir kemik kalmış, ya_ 

1 'de~:ııneıer kullanmak modası kışıklı çehresi gudubet bir §ekil al-
biıtu 1 e~rlere değil mülki ve as- mıştı. Gözleri ömrümde tesadüf etme-
be n. hUkumet dairelerine yayıl- diğim bir biçimde şaşılaşmıştı. Sağ 

lara{nız kenarı yerine Lebi derya, göz sağa, sol göz sola bakıyordu. Za.. 
'~ib· Yerine canibi yemin, sol ta- vallı Ramazan bir gözünü kapamadan 

er~ 1 ye!ar, ekmek nanı a:f.z, pi- bir ~ey göre~iyor, yürüyemiyordu. 
~y '. bugday htmUı, arpa ~eir, Kurşunun ınamlmaz cilvelerinden 
.ı- le~ı ruganizeyt, odun hatab, kö- ve askerliğin garib tecellilerinden bi-
?tce .rn. gaz ruganigaz ve daha rinin karşısındaydım. Sol şakağa ras-
~(e 1 ~~irn.. lıyan kurşun beyni delip geçmemiş, 

ıı~ • ~ 6 r ı.:te b~nbrd ~n en çok kul1a- hi"atasınm görünmez yollarından se-
l b 'nedi ile re/ti i:ii. Asker \•eya kerek, kemikle beyin zarı arasından 

il'~ rıer ne suretle olursa olsun kıt- açtığı bir yoldan geçip sağ taraftan 
'ıt aYrıldı mı: çıkmış! Yalnız bu ı>eyir esnasında Ö-

ır Qreıı e~~ ref ti, lıastaııeye re/ti, nüne raslıvan her ~eyi tabii tahrib eL 
~r Ur 'reftı, tcrhiscn re/ti gibi kayıt miş ve bıı kadar fenalığı kafi görerek 

/,·'·e döndUğü zaman da: za,·alh Topuzu öldürmeden gitmiş. 
r f '11ıd ~ gbi on. cimcdi, ha..'ltanedcn umcdi Tonuzun avdeti yıldırım süratiyle 

~~! ~e.hş! dahi kayda geçerdi. tabura ve kasabaya yayıldı. Herkes 
• ~~~ dılıınizdeki geldi gitti kelim~. sevk:ya~ etrafına toplanmıya başla -

4lr ~ 11 kullanılmazdı, hala aklım er. mıştı. 
'~. l~ı1 11 Rama~an onbaşıyı oturttuk, eline 
() ~ ~da ~ne~inde Asirdc ~uhai! kasa- bir cıgara verdik. almama1t istedi. Is-
cJ ~·ı· Ulunuyorduk. Mustakıl mu - rar edince yaktı . Bir de kahve söyle _ 
~ .'il ~· k ve miistakil fırka merkezi dik. Artık aram11.da merasim kalma -

fr ._~tıı, ~ r~~ posta ve telgraf servisi mış~ı. Hem o. hepimizin mafevki, mH. 
~ ~,1 lUhim ve acele haberler, yol şirden de büyük bir riitbe sahibiydi: 
e~ ~ .4."ldıkç:ı hükümete hizmet eden Şehiddi. Macerasını şöyle anlattı: 
f' tide r hhrdıın neccab'lar vasıtasiy-

Qll:ı.~ gelirdi. - Birdenbire bir ~ancıyla kendime 

~ \._:,8~tı birinde Asirin KızıJdenizde geldim. Sanki yüzümü oyvyorlar. et _ 
"' .. ':% Olan Kanfid:ıdan gelen bir !erimi koparıyorlardı. Kalkmıya dav _ 

tırı,'"11, 250 develik bir erzak ve eşya ranııyım, <le1im. Her tarrıfımda b;r a. 
ı._'"eg ~! ibrlık vardı. O anda öli\ diye gömüldü 
~ }' e 18000 altın liralık bir pa. 

Ola çıkarıldığı haberini getir _ ğümü anladım. Can tatlı, üzerimdeki 
,/) ~ ağırlığı yarama rağmen, nefesim tı -

!~~ide bulunmıyanlar bu habe- kanarak. kulaklarım zonklıyarak, c:ır-
~e 1.CtCağı büyük sevi.nci tahay _ pma tepine kaldırdım. Allah gene Ye

t 
1 
lll~Ier. Aç, susuz, ve ümitsiz menden razı olsun. Baş}<a memlekette 

~ ertnde kalmış olan yahudiler olsaydım, kurtulmanın imkanı yoktu. 
~nen maide karşısında ancak Neyse. kum yığını da~'llınca, ra11at ra. 
~ b·~ sevinebilmişlerd ir. hat nefes almıya başladım. Ay ışığı 
) n UyUk müjde Helyosta (pırıl- "'ardı. Yerde koca koca karıncaların 
~rı~ tnerke?.e bildirilmekle beraber dolaştığ nı gördüm. Bunlar olrnasay _ 

n h8.disesiz gelmesi için de ta. dı belki de ayılmayıp ölecektim. Ka _ 
teıel!eçrrıe efradından 80 kişilik bir nımı içtiler, bir parça da etimi yediler. 
t bı derhal yola çıkarıldı. Beş se- Ama helalı ho~ olsun! Çünkü bu saye. 

\ l . r tUrlU gelemiyen terhis tez_ de ve acı ile ayıldım. 
-. ~e ~ bekliyerek Asir gibi bir yer. Kalkmak istedim. Her tarafım. bil-
'% e~ türlü mahrumiyetler için:le hassa başım sızlıyordu. Sürüne sürüne 
~ ~ atınden ve ne de ne~esinden bir bir çalı dibine kadar gidebildim. Tek-
de:.betıniyen Somalı Rnmazan is. rar bayılmışım. Gözümü açtığım za.. 
~8 

1 0nbaşı da gidenler arasınday_ mnn güneş doğmuştu. Karşımda eli tü 
~'ii~ boyu, şişmana yakın vUcudu fekli üç arab duruyordu. Kendilerine 

'\·~1 lllekten ziyade yuvarlanıyor mümkün olduğu kadar vaziyeti 
llJ Ver~n Ramazan onbaşma man. anlattım. Beni koltuklarımdan tuta. 

~du~eren Ramazan onbaşıya man- rak kaldırdılar. Biraz ilerde iki deve, 
~l dan kinaye Topuz derler, fazla iki merkep ve bir kadın duruyordu. 

%s arkadaşları da dokuz, topuz Kadın hemen deveden bir su tuıumu 
~ıııı 'ile uydurdukları domuz ismi- indirdi, bir miktar içird'kten sonra ya 
~lir anırtardı. ralarımı yıkadı ve büyük bir bezle ba-

~.o ~ıe Musabbah vadisine varın _ şımı S'!rdı. Beni merkebin birine bin-
~~ :an isyan etmiş olan Seyid dirdi'er ve düşmemekliğim için tula -

!et.in· taftar I\ancı ve Elbahir ka. rak yürüme.re başladılar. 
~ ~i~n gebbileceklcri yolları tu _ Beni köy!crir.e kadar götürdüler. A-

tiı-er ı sonra kafi'e de gelir, vadi- teşim günd..,n güne arttı. Yüzümü ısı
~ı.. ~lr b. l'aın ynrı yerde bir tüfek a. ran k"r·ncalnr zehirliymiş, her tara -
i.Ya.Jar aslar ve yarım saat sonra eş. fım dnvul gibi oldu. Yaralarım aıdı. 
llıaı d kaçarak para selamete çıkar. Üç defa yaralarımı kızgın demirle dağ 
'\>aha ilk ateşte: ladıl:ır. Vadem gelmcm·ş. kurtuldum. 
l:ıı~ andırrı ı • • * 
~ o:b ellerini b:ı!3Jna götliren Rama· Topt•z bu meraklı hikayesini bitir. 
ı;4 ~t~ı Yere yıkılır. Sol e:ıkağın - dikten sonra kendisini bekliyen arka-

llııa.11 ıı bir kuraun sağ kulak to - daşlarının yanına gitti. 
la.ı- 5~kınıs. Evirirler çevirirler. ba Bu Psnada kapıdan tabur katibi dil-

• ~ın1 • llerı· erler. Nefes filan yok. Ka- şünceli bir tavırla içeri giriyordu. Ta-
~ be 

1
Yor. Vazife \'ar. Bahtsız To- bur kumandanı sordu: 

U"er~en oracığa, kumların içine _, Havadisi duydun mu? 
!;)~ b ıp dönerler. -... Duydum beyim, ne yapacağım 
~at~lerce emsaline bir fazla oln- diye sormıya geldim. 
" b an Ramaz1nm şehadeti bö _ - Neyi ne yapacaksın? 

il erkesi müteessir ett!. Neyse.. - Ramaz'ln onbaşı meselesini soru-
l'tıahatadan birikmiş Eekiz aylığı. yorum. Bütlin kayıtlara Şehidi ~ı·d 

\ 3Ub n bir maaR alabildim. To muamelesini yaptık. Varislerine veril-
' 1 .ıa"ot.t - -:!u . :ıgı keder her acı gibi u- mesi için mııhalle/atmı ve rikimiş ay-
1\ta ı ~Mti. hklarına mahsuben hazineden alacak 

an •. 
ıttt aort av geC'misti. Bir gün senedini gönderdik. Redif taburuna 
~l"'' "lıırurt e,, kar.ıc:'nn b'r A- şchid vukuatı verdik. Halbuki Topuz 

1:ndu. ~a1 clıvle sağ gözünü ölmemiş? 
llu' ;\"an yan yilrüyorclu. Tabur kumandanı katibin bu derin 
~ ... da kim? diye bakarken kar- endişesini bir kahkaha ile dağıttıktan 
~ e1ıp ,. . .ı:-ı· • kt· ··te b <' •rıı ~ w:-·1., .... c., çc ı ,.c sonra: 

~~tll, Ir 8elı\m verdi. - Düşündüğün şeye bak dedi. Amedi 
. btt }'arabbi ! Çıldırmak işten de. sütununun en geniş yerini ikiye ayı_ 
b~ Topuzdu; Musa.bbah rır ve üzerine surh (kırmızı mürek.. 
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Yıldızların gıpta edi ecek 
güzellikleri yokt r ! 

Bayanlar ! Coğunuz onlarla 
mukayese edilemiyece 

kadar güze siniz 
İçlerini çekerek, 1u \oeya bu sinema 

yıldızına benzemediklerine esef eden 
genç kızlar, muhakkak ki ekseriyeti 
teşkil eder. Çünkü H~livut yıldızları, 
onların nazarında dünyanın en güzel 
kadınlarıdır. Halbuki böyle düşünen 

ve hayran kaldığı bir sinema artistine 
ben:ıemediğine üzülen genç kızların ve 
kadınların - hiç mübalagasız - yüzclc 
ellisi bu artistlerden daha güzeldirler. 
Buna iyice kanaat getirmek ister misi
niz? 

Şu halde, Marion Davies, Greta Gar
bo ve Bette Davis'in b:ı sayıfa.daki re
simlerine dil;katle bakı~ı. Onlan güç -
lükle tanıyorı.unuz, deği! mi? Halbuki, 
ta kendileridir. Bu korkunç tahavvül 
neden ileri geliyor? 

Gayet basit. Bu üç fotoğraf, Aktüa
lite operatörleri tarafından gizlice a
lınmıştır. Greta Garbo bir garda bulu
nuyordu, Marion Davies bir suare.dey
di. Bette Davis ise bir İngiliz mahkeme 
sinde ....• 

Görüyorsunuz ki yıldızlar, her yer• 
de ve her zaman güzel değillerdir. Si· 
zin gibi, onların da fena ve iyi zaman
ları ve gene sizin gibi ,onların da ku
surları Yardır. İyice kanaat getirmek 
için, diğer fotoğranara da bakın; bun
lar, tabii, uzun uzadıya poz alınarak 

çekilmiş fotoğraflar değildir. Bunlar, 
film esnasında, küçük kusurları meyda
na çıkaran basajlardan alınmıştır. Böy· 
lece Klodet Kolber'in burnunun hiç 
de klasik olmadığım, hatta, oldukça, 
''patates,, i andırdığını görüyorsunuz. 
Bu, Klodet Kolber'in, burnunun güzel· 
liği şöhret bulan ''Kleopatra., rolünü 
almasına mani olmam!~tır. Marlen'in 
burnu uzundur ve yukaaya doğru kıv
rıhnıştır. (Dikkat edin resim tama.
miyle bir filmden alınmıştır. Esasen 
Marlen'jn tam profilden' alınmış bir res 
mini bulmak imkansızdır !) 

Jessie Mathers en küçük bir tebes
sümde bile, diş etlerini meydana çıka-

rır - ki, bÜ hiç güzel bir şey değil-
dir. • • . 

Mat ~yon Deyvis hAkikatte başl'n 
ıİ;ıemada başka bir çehreye 

malik tar 

kep) le Ahretten anıedi kaydını koyu. 
verirsin! 

O günden sonra bizim taburun cime. 
di sütununa bir kalem daha iliı.ve edil • 
miş oldu. 

N. Yok.ntZ 

f,b.ı-'.en Ditrih, Joan Kravfcrd ve l~lot! et Kolberin hatalı birer fotoğrfları 

Greta Garbo tabii halinde ve "ilahi 
kadın" halinde 

Fakat herhalde, henüz tamamiyle l 
kanaat getirmiı değilsiniz, bunun için 
devam edelim. Jan Arıür'ün burnu, 
profilden çok çirkindir. Greys M ur'un 
kafası çok sivridir. Loretta Yung'un 
dudakları iyice sarkıktır. Virjinia 
Bruce'in alnı ölçüsüzdür. Joan Krav
fordun bacakları • vücuduna nisbeten 
çok kısadır. Mirna Loy'un topukları ka
lın ve ayakları çok büyük tür. Norma Şi
rer hafifçe şaşıdır. Miriam Hopkins'in 
yüzü yassı ve sakattır ve üstelik gözü 
şaşıdır. Merle Oberon\•n kalçaları çok 
geniştir. Joan Blondel'in gözleri, tıp

kı dana gözüne benz;yor.Ruth Şatcr
ton'un burnu yayvan ve geniştir. 

Bu saydıklt:rımız, t>ll güzel sayılan 
Amerikan yıldızlarıdır. Holivut yıldız
larının güzelliklerini bir tablo halinde 
tesbit etmek icap etse, dört kategori 
yapmak 15.zım gelir: 

1 - Kati güzeller (ki çok ender
dir). Misal: Esmerler arasında Gail Pat 
rik, sarışınlar arasında Madlen Karol. 

2 - Az çok muntn.:am güzel yüz· 
lüler (Jean Artür, Roşel Hudso'1. Cin 
Parker. Mari Karlisl, 

3 - Çok gayri muntazam yüzler 
(güzellik cihetinden sıhra ya'kın, fa
kat cazibeli ve dikkati celbedenler) 
Katarin Hepburn, Marlcn Ditrih 
Simon Simon, Norma Şirer. 

4 - Bu katagoridekilere tek bir 
kelimeyle tavsif etmek kabildir: Acu
belikten gUç kurtulanlar. Misal: 
Greys Mur, Sonya Heni, Ebeanor 
Pavel, Lili Pons. 

Bunlar, bazı ihtisaslarından dolayı, 

tesadüren sinemaya gel.ıı:şlerdir. 

Gelelim nasihatlere ! 
Sinema filemi hakkında hiç biı" ma-

liımatıolmıyan bir insan; her yıldırın 

en fazla muvaffak olmuş fotoğrafına 

göre, onun muvaffakıyet .derecesini ve 
aldığı parayı tahmine kalkarsa, muhak· 
kak ki yanılır. Çünkü lıirçok defalar 
tel:rar edilen ve o nisbctte doğru olan 
bir söz varsa oda, sinemada güzellik 
tamamiyle ikinci planda olan bir mezi
yettir. 

Hayattaki muvaffakıyet te, tıpkı si
nemadaki muvaffakıyetin amillerine 
bağlıdır. Eğer bahtiyar olmak istiyor
sanız, (bu, genç kızların ekserisi için 
pek haklı olarak. hissi saadeti ifade e
der) muvaffak ol~n bir sinema yildızt 
gibi hareket etmeniz laz.ımdır, Yani şu 
noktalara dikkat edin: 

1 - Kusurlarınıu tashih edecek ve 
hatta bunlardan istifade çareleri bula
cak kadar kurnaz olun. 

2 - Bunları gizliy(cek kadar me· 
ziyet sahibi olun. 

Noksanlannızı tashih etmek gayet 
kolaydır. Gazete ve mecmualarda, size 
güzelleşmenin sırrını öğreten biribirlc· 
rinden güzel nasihat ve tavsiyeler bu· 
lursunuz. Azmederek biraz sabırlı ol
dunuz mu sıhhatiniz yerinde ise çabu
cak taze bir tene ve güzel bir vücuda 
malik olursunuz. 

Meziyet sahibi olamak ise, iyi yaşa
mak demektir. Muvaffakıyet kazanan 
bir yıldız, oyunlarında eamimi olan yıl
dızdır ... Siz de hayatınızda samimi olun, 
cesur, namuslu ve bilhassa şen olun. 
Canlı ve şen bir ka.dın hayatta daima 
muvaffak olur. 

Hiç bir şeyden korkmayın. Böyle, 
oldunuz mu, Veniis gibi güzel olmadığı· 
mzı düşünmek hi~ kims~nın aklına bi
le gelmez ...• 

* • 

ilet Deyvis hakiki llaY,.atta 
ye ainenıııt.dA .. 
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Beyoğluoda Kabristan sokağında 37 
numaralı evin Ust katında 'faşnak 
relslle gizil bir anlaşma yapmıştık 

- Bu hareket size karşı itimats1zlık buriyetinde kaldım. Pansiyon hakika -
sayılmaz. Arkadaş Hamparsum şahsan ten bir saray gibi döşenmişti. istirahati 
size fevka~de itimat ettiğini, hatta siz- mi temin için herşey düşünülmüş b:rşey 
den başka İstanbulda şayanı itimat ar. 
kadaşı olmaldığmı temin ederim. Fa
kat etrafınızda sizi çekemiyenler bu -
lunduğunu bildiği için ihtiyatla hare -
ket etmekte, vaziyetinizi müşküllqtire 
cek en ufak hareketlerden bile sakın • 
maktadır. Fırka merkezinin buraya 
nakli hususunda şimdiye kaidar size bir 
§ey yazılmadığı !doğrudur. Fakat arka
daş hamporsom bu meseleyi sizinle 
müzakere ederek kendisine bir rapor 
göndermemi benden bilhassa istemiştir. 
Esasen ben size açılacak ve yardımını 
zr rica edecektim .. Görüyorsunuz ki hi. 
diseler işimizi çok kolaylaştırıyor. 

Şimdi geJelim asıl meseleye: 
Benim fstanbula geldiğimi kimse 

bilmiyor. Teklifini kabul eder de daimi 
surette seninle tefriki mesai edersem 
derhal iş meydana çıkacak, Erivana 
jumallar yağacaktrr. Diğer taraftan 
kimsenin haberi olmamak ıartiyle 

en sıkı şekilde biribirimizle teırik:i me· 
sai etmek mecburiyetinde bulunduğu -
muzu da kabul ediyorum . 

İşte bu sebeplerden dolayıdır ki tek. 
lifine derhal cevap veremeıdim .. Bundan 
sonra artık vaziyeti beraber müzakere 
ederek bir karar verebiliriz. 

- Verdiğiniz izahattan dolayı te§ek 
kür ederim .. Bu vaziyet karşısında sizin 
mevcudiyetinizden kimsenin haberdar 
•lmaması l&rrmdır. Pansiyonu tutmakta 
acele etmekte haklıymışız.. lnşaallah 

bu mesele bugün hallddiJir ve bu gece 
yerleşirsiniz .. Bundan sonra her gün 
muayyen saatlerde görüşür ve vaziyeti 
müzakere ederiz.. Erivandaki vaziyet 
hakkındaki izahatınız beni çok miltees
s ir etti. Arkada~ Hamparsumun bet • 
hinliğinde ne derece haklı olduğunu an· 
lamak için ilk iş olarak şehrimizdeki A. 
merikan, İngiliz ve Fransız mahafilinde 
hakkımızda neler dJşünüldüğünü öğ • 
ren meliyiz. 

- Bilhassa Amerikalılarla tngilizle. 
rin Türkiye ve Kafkasyaya karşı ıiya • 
setlerinde ne gibi değişiklikler olduğu • 
nu öğrenmek lazımdır. Fransız cephesi 
ni Henriette'in idare edebileceğini zan. 
netlerim. 

- Evet Henriette o tarafı temin e • 
der. İngiliz ve Amerikan mahafilini de 
bana bırakın, benim adaınlanm var
ldır. 

- Öyle ise bugünden itibaren bu sa. 
hada faaliyete girişmek lazım .. Nerede 
i~e arkadaş Hamparsumun talimatı ge· 
lecektir. O zamana kadr boş durmama· 
lıyız. 

- Bir saate kadar arkadaşlara icap 
eden tailmatı verir, ilk neticeleri yarın 
ak§<lrna kadar elde etmeğe çalışırım .. 

- öyle ise yarın gece buluıur, ko • 
nuşuruz .. 

- Evet, yarın akşam ben gelir evi -
nizden sizi alır, rahat bir yere gider, 
haşhaşa görüşürüz. 

- Yalnız tekrar ediyorum. Bütün bu 
sözler aramızda kalacaktır. 

Hraç elini bana uzatarak: 
- Namusum üzerine söz veriyorum, 

dedi. 
Bana uzanan eli sıkarak ayni yemini 

ben de tekrar ettim. Kabristan aoka • 
ğındaki 37 numaralı binanın üst katın. 
da bu gizil itilaf aktedilirken Henri • 
ette birdenbire salona girmişti .. 

Esrarıenırlz panslyon 
Henriette'in yüzündeki sevinç pan -

siyon mescles'..nin hallediHiğini göste • 
riyordu. Nitekim, odaya girer girmez 
kollarımın arasına atılarak şu müjdeyi 
verdi: 

- Sevgilim, evini tuttum. ş:mdilik 
yaln•z oturacağın yuvayı kendi elimle 
döşeyerek bir kral sarayı haline geti. 
rcceğim .. Pansiyonu tuttuktan sonra 
mobilyeciye uğradımı beğendiğim mo· 
bilyeleri alıp eve gönderdim, Bütün ek. 
sikleri tamamladım .. Yeni evinden son 
derece memnun kalacağınızı umarım •. 

Öğleden sonra pansiyona gittiğimiz 
zaman Henriette'e teş.ekkür etmek mec 

ekıik bırakılmamıştı. 

Henriette beni ev sah:bine takdim e
derken: 

- Size kiracı~z mösyö Jozcfi tak. 
dim ediyorum, demişti ve ihtiyar Fran 
sız kadını beni süzerek memnun olduğu 
nu lütfen bildirdi. Sonra Henriette'e dö 
nerek: 

- Kimsesi yok mudur? diye sordu. 
Ev sahibinin maksadını anhyan Hen

riette, hemen atıldı •• 
- Size söylemeği unutmuştum. Mü. 

teveffa kocamın en yakın arkada§tdır. 

Zavallı kocamla kardeş gibi id:Jer. Bi
ribirinden kat'iyyen ayrılmaz, biribir • 
leri için can verirlerdi. Mösyö Jozcf, 
kocamın öldüğünü haber ahnca Suriye 
den buraya geldi. lstanbulda bir sene 
kadar kalacaktır ... Sonra belki yine Su
riyeye döner. Şimdilik helli değildir. 

Bu itibarla burada kimsesi yoktur, ai • 
lesi, akrabaları hep Suriycı:ieler ... Esa
sen kendisi de Suriyelidir ve zavallı ko. 
camı Beyrutta tanımı§tır. 

- Ben kiracılarımın hususi hayatına 
karıtmak istemem .Yalnız kiracılarımın 
evimde sıksık misafir kabul etmemele· 
rini rica ederim. 

- Nasıl misafir?. 
- Meseli siz tutmadan evvel bu da. 

irede bir Alman oturuyordu. T-ck batı· 
na bir adamdı, fakat sabahtan akıama 
kadar ziyaretçinin ıonu gelmezdi.. Er. 
kekli kadınlr ziyaretçilere kapı açmak -

tan brkmrıtım. 
- Merak etme madarncığım, Möıyö 

J ozcf in benden ve bir iki arkadaıından 
bafka ziyarıetçisi yoktur. Arkadatları • 
nın da buraya gelip gelmiyecekleri 1Up· 
heli .. En '9tk beni görecekain .• 

- Sana bakma Henriette'ciğim.. Ev 
ııeı\indir, ıen iıtediğin zaman gece gün· 
dilz buraya g~lebilirıin. 

- Öyle ise uzatma, ben burada ol • 
duktan sonra, kimse seni rahatsız et -
mez .. Hem ben senin ne demek istedi. 
ğini anlıyorum .. Mösyö Jozefin lstan
bulda kadın ahbabı yok .. Benden ba~. 
ka hiç bir kadının bu eve ayak hasmı -
yacağına daiT teminat verebilirim. 

- Mesele kalmadı. O halde size iki 
anahtar vereyim. Biri sende, diğeri 

mösyö de kalsın .• Malum ya ben artık 
ihtiyarım. Eskisi gibi evin içerisinde 
dört lclönemiyorum. Bu anahtarlarla 
istediğiniz zaman eve girebilirs 'niz. 

Ev sahibi kadının bu sözlerinden ev. 
de yalnız olduğunu anlıyarak: 

- Madam, dedim, niçin bir hizmetçi 
tutmuyorsunuz, s:ze yardım eder, işini 
zi görür, bu yaşta yorulmazdınız. 

İhtiyar kadın gülerek cevap verdi: 
- Bir değil, çok şükür on hizmetçi 

de tutabil:rim, fakat işime gelmez. Hiz 
metçi demek casus demektir. Vakia be 
nim gizli kapakla bir işim yok, fakat ne 
de olsa her şeyi gören, işiten, hususi 
hayatıma her an şahit olan biris'nin e
vimde bulunmasından hoşlanmam.. Bu 
sebeple işlerimi gördürmek üzere gün. 
delikçi kadınlar getirtivoruın, Her bi
ri evime sabah gelip akşam gitt'kleri 
için hususi hayatıma karışamaz. Misa. 
fir gibi geçip giderler. 

Bu esnada gün.delikçi olduğuna ~üp 
he edilemiyen genç ve güzelce b 'r kadın 
kahve getirdi. Hizmetçi odadan çıktık-

tı\n sonra . ev sah ibi sözüne devam etti: 
- Bu kadın dah:.. bu 'iabah buraya 

geldi ve akşama gidecektir. Sizi gördü, 
fakat k'm oldcunuzu, niç·n buraya gel 

diğinizi, bitska 7.aman b?ni ziyarete ge. 
lip gelmecliğ :n: zi bilmez ve hariçte de
dikodu yapamaz. Ha1bnk: mcıa ı. allah 

daimi hizmetçim olsa. eskidik,.e kafa tıı t 

mı 11a b'lslıyt>c-ık. t:vimc ve1enlcr hakk·n 
da binbir ceşit hika!·eler uydurac::!t, 
kimbilir dahi\ neler yap.,,.a!ttı ?. 

fhtiyar kadının konfcı an!'iının uzun 
sürece~in : tahrnin <"den P eıır' caı::: 

- Lütfen hizmet'"İ"e r •.,retse ;ı 
0

7. de 
b:ınvovu vak·ııı.. Mö3yÖ lozef y0Jr1an 
geldiği için yorgundur. biraz istirahat 
edecektir, dedi. (Devaffil var) 

HABER - J\kşam posblsı 16EYLU~ 

1 arihi tetkikler 
.------------·--------XVI ıncı asnn en büyük geograf~ 

ır ltlı ır k A IITfil ö ır ca ~ o 
Piri Reis 

A fet 
-4-

Zaten Türk amiralı Bahriye isimli ese 
rinde, o zamana kadar mevcut olanlar
dan çok daha mufassal bir harita hazır
ladığını ve oraya '' Hint ve Çin deniz
lerine " müteallik malumatı da kaydet
tiğini yazmıştı. Haritanın kenarında bu
lunan kayıt. bunun, Banriye mukadde
mesinde bahsedilen barıtarun bir parça· 
ıı olduğunu ispat ediyor. 

Dikkat edilirse, haritanın şarka teka
bül eden kenarına yazılı notların orta
dan keıilmiş olduğu anlaşılır. Ve bun
dan bu haritanın heyeti umumiyesinin 
dünyanın o devirde mc.lum aksamını 

ihtiva ettiği istidlal olunabilir. İlk na
zarda anlaşılır ki, haritanın elimizde bu· 
lunan parçası, tam haritanın ancak üçte 
birini teşkil etmektedir. Yırtılan parça 
bütün araştırmalara rağmen bulunama
mıştır. 

Müellif, haritasının bir derkenarında, 
kendininkinin vücuda getirirken tetkik 
ettiği haritalardan bahst.diyor ve Antil
lere tahsis ettiği başka bir notta, Antil 
ad~la~ı ve sahilleri ile ala.kalı bahislerdi 
Krıstıf Kolomun harita3ından istifade 
ettiğini söylüyor. 

Piri, derkenarlar yarJımiyle, harita
yı ne tarzda tertip ettiğini anlatıyor ve 
ilave ediyor: 

İtbu harti misalinde harU asır içinde Jd_ 
me.snede yoktur. Bu faklrfn elinde telif olup 
çimdi bUnyat oldu. Huausan yirmi miktar 
harUler ve yappamondolardan • yani laken. 
deri ZUlkameyn zamanmd& teli! olmuı har. 
Udlr ki rubu meskQn anm içinde malQmdur; 
Arap tayfası ol hartıye Caterlye derler _ 
anm gibi sekiz Cateriden ve bJr Arabi Hint 
bartiıılnden ve dört Portukalm ıtmdl teııt 
olmuı hartllerindcn kim Slnt ve Hint ve Çin 
dJyarlan hendeııe tarikJ üzerinde ol hartile. 
rln içinden meııturdur ve bir da.hl Kolombo. 
nun garp tarafında yazpığt hartlden bir 
kıyas Uzerlne istihraç edip bu şekil hA.lııl oL 
du; §Öyle ki bu dJyarm harlial bahriler fçlni1e 
nice ıahlh ve muteber ise mezbur hartı de 
dahi yedi derya öyle sahih ve muteberdir. 

Bahriyenin mukaddemesinde, Piri re
is, diğer söyledikleri arasında, Antille
rin Kristof Kolomb tarafın.dan keşfini 
zikir ve ~unu ilave ediyor: 

'' Haritası bize vasıl olmuş bulunu
yor. " 

Kristof. Kolomb haritasının Piri Rei
sin elinde bulunmasına hayret edilebi
lir. Fakat bunu şu şekilde izah etmek 
mümkündür: '' XVinci asrın sonunda 
ve XVIıncı asrın başında, Piri Reis, 

amcası Kemal reisin re'akatin.de, İspan
ya sahillerindeki deniz muharebelerine 
iıtirak etmisti. Filhakik'l, kitabında, Ke 
mal reisle müştereken yf'.di İspanyol ge
misini esir ettiklerini yazıyor. Diğer ta
raftan, Antillerden ve Antil yerlilerinin 

kiyafetlerinden behsı:deı ken bir muhare 
be esnasında, bu yerlilerin giydikleri • 
papağan tüyleriyle süsıü - bir ba~lığın, 
hatta demiri bile kestiğ· !Öylenen ıiyah 
ve sert bir nevi taşın •Herine geçtiğihi 
hikaye ediyor. Dünya hadtasınm derke
narlarından birinde de: Kristof Kolom
ba Amerika seyahatlera;de üç defa re
faket etmiş ve bilahare Kemal reise e
sir dütmüş olan bir gemicinin Kemal 
reise bu mevzu üzerinıfe şayanı dikkat 
ifşaatta bulunduğunu okuyoruz. 
Bu İspanyol gemiciainın Antillerden ge 
len eşyanın ele geçirildiği aynı muhare
bede Kemal reis \ara'ınJan esir edil
miş olması mümkündür. Ve bu izahat
tan şu çıkıyor ki, Piri rdsin elin r1" bu
lunan Kristof Kolomb haritası 1498 de 
çizilmişti. Kemal reis ıe Piri reis lspan
volları 1501 de mağlüu ettiklerınden . 

Tiirk amirallarının bu haritaları o muha 
rebeler sırasında ele geçirmi§ bulunma· 
larr çok m';mh:ündür. 

Dünya harit:ısının el.mizde bulunan 
par~ası: Avrupa ve Afrikamn ga:p sa

hillcriııin bir kısmı ile t tlas Okyanusu 
ve m: r!:c::i t\meril:a : ıe cenup Amerika
sını ihtiva ctm::k:e:Jir. 

I Iari:?. ceyl~n dcrisı i:ı~rine muhte
lif rc:ı 1:1 :::-le ci ıilmiş tir. O devrin bi.itün 
harital.,rı gibi,tul ve arz daireleri taksi
matını havi ı:;c ğil-'ir. Or?.da. biri ~imal· 
de. biri r.•"1.unt'l 1"1 m:o 1~ iizere iki tane 
rüzgar gülü görülür. ::iüllerden her biri 
otuz iki kısma ayrılmış ve taksimat hat-

Anlatan • Pır. 1<.n' 
• Tarih Kurumu -'9l>ILŞ 

l rıfll •r 
ları gül muhitinin dışına kadar uzatıl
mııtır. Her rüzgar gülü:'ıün bir mili hah 
rı mikyası bulunuyor. 

Harita bir çok nakı~larla süslenmi~
tir. Denizlerde ve sahiller.de bir çok ge· 
mi resimleri buluyoruz. Haritanın muh
telif yerlerinde hazan ru:imlerle alaka
lı olmiyan muhtelif haı:;iyelcr görüyo 
ruz. Bir kaçını zikrettiğim bu notlar 
çok kiymetlidir. 

Bu haritalarda dağlar resmolunmuş 
ve nehirler kalın hatlarla gösterilmi§· 
tir. Piri reis, bu harita:i,ı:da,Bahriye ki
tabının 28 inci sahifesinde işaret etti
ği remzi işaretlere dair kaideleri de tat 
bik ediyor ve böylece k~yalık yerleri si
yah ooktalarla, kum kademelerini ve 
sığ suları kırmızımtrak noktalarla, de
nizin içinde ve gemilerb göremiyeceği 
yerlerdeki kayalıkları da ııaliplerle gös· 
t 

. • 
erıyor. 

Garbi Aft ika sahillerini çizerken e
lindeki mehazler sadece Portekizlerin 
vücuda getirdiği haritalar değildir; 

Türk gemicilerinin kitaplarından ve 
bunların aynı sahillere yaptıkları seya
hatler esnasında topladıkları malUmat
tan da istifade etmişti. Filhakika hari
tasının Garbi Afrikaya taalluk eden 
kısmında, Babadağı, Akburun, Yeşilbu
run, Altmırmak, gibi l'ürk ismi ta,ıyan 
bir çok yerler görülüyor. 

Bu sahillerin harita üzerindeki vazi
yetine gelince, bu cihet büyük bir sıh
hatle gösterilmiştir, Cenubi Amerikaya 
dair olan kısımda gene görüyoruz ki, 
Piri rei~ Portekizlerin yeni haritaların
dan istifade etmiş ve Amerigo Vespucci 
Pinzon ve J an dö Solis tarafından 1 S08e 
kadar cenubi Amerika -.;ıhilleri hakkın· 
da tesbit edilen .mütalealarr ~linya hari-
tasına avnen gecırmi~tii. · 

- (. • ~ • ;;ı... .. t ,. 

Kara kısmı Platanın cenubunda şar-
ka doğru fasılasız uz:ı.nıyor. Haritanın 
bu kısmının. Batlamyus telakkisine gö
re vücuda getirilmiş kürei musattaha· 
ya imtisalen çizildiği anlaşılıyor. 

Fakat sekiz yıl sonra, Bahriyeyi yaz
dığı sırada, Piri reis eserin mukadde
mesinde La Platanın cenubunda kara 
değil deniz bulunduğunu yazmayı ih
mal etmemiştir. Bu şek :Jde, Türk coğ
rafyacısı, daha sonraki kC'şi'lerden ha
berdar bulunuyordu. 

Coğrafi keşiflerin, tarihi bakımından, 
alimlerin dikkatini en çok merkez Ame
rika çekiyor. Dünya haritası üzerin.de, 
hakiki Antil adaları, ada olarak değil de 
- Kristof Kolombun da zannettiği gibi
bir kıta olarak gösterilmiştir. Filhakika 
Piri reis, merkez Amerikayı ''Antil Eya 
leti"ve cenup Amerikaaı sahillerini"An
tıl kıyıları " tesmiye ediyor. 

Atlas Okyanusu üzerindeki bir haşi
yede Piri reis 1494 de ;.lctolunan Tor
desillas muahedesinden ve dünyayr İs
panyollarla Portekizler arasında tak
sim eden hattı fasıldan bahıediyor. 

Piri reis dünya harıtasına Kriıtof 

Kolomb haritasını - ki bu daha önce çi
zilmiş bulunan Toskanelli haritaaında
ki malumatı ihtiva ediyordu- alrp geçir
mekle bize Amerikanın en eski harita
sın.dan bahsetmiş oldu. Ve böylece, ke
şifler tarihinin en eheınmiyetli safhala-

d·t nolct1 1 ·f· rından birinin mütcad 1 .. rafi 1cet1 

dınlattı. H ülasa bu harita co;siicalarıV~ 
ler tairihinin en kıymetlı v 

birini te§kil eder. • tasıttltl 
Piri reisin dünya harı 

ikincisi yıı ıoıır' 
Piri reis. Beliboluda on be~ 'tası yaır 

1528 de, ikiııci bir dünya harı ını ta• 
'b' iınıas 

mıştı. Bu da birincisi gı 1
' 

tıyor. --;DrJ 
(Devam• 

Şikayetler, ~ e 
Eski bir BeledlY ti 
~otörünlln ~tkıiYe 
~ dk' ~ DUn §Öyle bfr mektup al 1 

• biye ıııU 6" 
"İstanbul beledlyulnc alt sıb bfll f'1 

yelinin 117 sayılı ha."lta otoıno nwnnUP fi~ 
QdUrl"ll t t 

idim.Geçenlerde s-&rajda 111 •eıt rl8)1' ııll' 
hl ve tahriri taılmatma harflY> ı.etlr:P 

ki bir hare d~ 
rıri§ olnıak endl§~ile va ı:ııı' 
bütün aykırı bir netice verdi ve 

atılmamı mucip oldu. aıııııı.tı; 
Garaj duvarında asılı yaı.ıtar t 00tısrte 

bı olarak ıııhhlye otomoblllcrl _ _.IJ 01°' 
ıere 1111-"' oıo

gözlerinln kesmediği dar yer ]3lr gtıı' c;ediıı 
moblll~rlnln girmesi yasakttr.gtttıgtrıı .• tf'ı 
mobili tebhlr ettirme!< uzere blJl' ~ 
p&.§a t~bhirhanesinln kapısını ~lllıc ~ 
ve arabanın da geri vıteıdnln ~~ 

evrt'>1 
muı hıuıebile lAzungelen man ot ~ 
bileceğimi gözüm kesnıeınlf ve p!JllSI fi# 
birçok defalıı.r yaptığnıUZ gibi k• 

de tebhlr ettirmek isteıni§tlJıJ. ıtt"'~ 
Tebhlr hane doktoru tçerlY9 

1;,c.ıı ,, 
ısrar etti fakat otomobllln uğra .tttıı"' .ti 

eırul 0ıac..- ~~ bir hasardan bile ben m Jt,_.ısı pi 
esasen talimata göre de gözUtll°:ıefll ~ 
yere girmem lmkAruıızdı. Binsen ğl\J t' . .i 
kul yolu tutarak otomobili Beyo ttl'""~ 

t bhir e ~· 
ne11lne götUrdUnı. Ve orada e t;Jl ı·~ 
Eellı"n o1omobil de Beyoğluna ar j;tfı\ , 
makta.Ytıı. BU hareketim takdirle ,tP1 

i•iıı:ıdell mak !Azım gelirken nedense .. ,,. 
lığımı mucip oldu. ı;; _.., tik 0 ~ .... 

Benim bu vwyetlınl serke§ 
ketlll 11 

bul ediyorlar. Kuzum bu hare ıJ' 
ıerkeılik vardır. bit' {~ıtil'. 

Böyle blr ıı için benim gibi raıcııır ııı1 ~ 
meğine mani olmak adalete ~ ,.,ıı; 

Ufradıtun halmzlıfı ınuht~ı:,n1dufl11 
ta vekAlete kad&r anıatınafı .tttl\dlıı'" J 

dnçı;v ııı' 
Fakat rahatsızlık vereceğim c fllıt' · J3ıl dl-"' 

Şirudi gazetenizden rica edlY0 nşı&tf 
1 riınızin tubumu n!şredlp bUyUk e / 

katini celbedlnlz.. -----.,/' _ _.~~ -

HA B .:;:~ 
AKŞAM pos1' 

I DAR E E ,, I: add'sl 
lstanbul Ankara ~1 ı•' ~P 

l'osl• lıutusu ı l9t•• tf-"'e 
nt>IJ1 1S Telgraf adresi: ısta ,.58 

Yazı ışterı ıeıeronu'. ;,11• 
idare. lf&n ,, • 

A~I 
ABONE şARfL "''•' 

ror•'•' !1~ "'' ' t. o -Sl'nl'llk t.400 hr· • ı.•~ ı 
6 aylık 730 •,. 11oO " ( 
a ıyhk 400 • so9 " 
1 •1hk t:>O " .___ ______ 

11 
.. Ja'a: 

Sahibi ve Nepigaı•mJ ıJ' 
Hasan Ras•rı; .. ,.,~··, 
Baaıldığı flU (J'A"'" ;~ 

.. ,,.,. 
_G_ü_z_e_D_T_ü_r_k_n_y_e_tdl_e_n_m_a_n_z_ar• 

~muraclan bir aörünüı 
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idamı mümkün 
olmayan adam 

J~ defa ip boynuna geçirildikten 
~ra müebbet hapse mahkam oldu 
~tı Utnumiyeyi en !azla alaka- l Meşum 2n .. '. Fakat hi~ bir şey~uku 
~ tatillerden biri hiç şüphesiz bulmuyor. Zemın kata açılması lazım 

'"Mert Dotcl,, İonh Lce'dir. geltn kapak açılmıyor ve mahkum ol· 
le Yeni olmamakla beraber ya- duğu yerde duruyor. Biltün hazırunu 
tc değer. heyecandan heyecana sürükliyen altı 

hükmünün infaz edileceği dakika müddetince. c~llat, evvela yal-
4:renin kapısı açılıyor ve bir nız başına. sonra da. \Jaşkalar.ınrn ya~-
~~~e giriyor. Höcrede, bütün dımiyle, ölüm mekanizmasını ışletmege 

11ın blşı ucun\.!a kalmış olan çalışıyor. Jonh Lee. gene soğuk kan-
lıılq • • 
i rnah?~umdan başka kimse lılığmı kayiletmıy?r. . . 

t (at Yirmi yirmı bir yaşların.da Nihayet ma~l:um .kenara çekılıyor 
'1ıç lllahkiım. dtı in bir uykuya ve celat, mekanızmeyı yoluna koyuyor. 
br ı:. • • ~· .. h kt B 'll '"-ahip, omu:=unu sarsarak o- Artrk ışlıyecegıne §UF e yo ur. ~ u-
lldırlllak . . d k lı nun üzerine John Lee, tekrar kapagrn 
loh mecl:>unyctın e a yor. . .1. k b'' .. 

~ ıı L k d" . . b kl" k üzerine yerleştm ıyor. Fa at, utun 
-.ı Jı· ee en ııı..nı e ıyen a ı- · . . 

1nor'· 'b" •. .. .. gayretler boşa gıdıyor ve kapak gene a-
~ b' •·nıuyor gı ı gorunuyor. _ 

ır aox. k k 11 kl •. 1.. il- çılmryor. Herkes hayret ve deh~et 
ı;U an ı ı a gu ums . 1 . . • · d"l 

~-· içinde.... Makıne erın ıyıce tamır e ı -
'ilıtCıın . . m::si ic:n, mahkum hapishaneni bekle-
.._ sakın sesıyle ma::um~ye- ~ ··t" "l" "'fare . me ~.a'c'1t1'1'.l go uru uyor. 
ı:ı dıyor ve şıı ş:ıyanı hayret H 1 d k'k ı 
"llYliiyor: eyecan ı a ı a ar 

'tıa,.. b .. .. ~ . d On dakika müddetle, celat ve yar-
d ~n uoun olcceg!m e mu- k . . . d" 1 
CğiJı B 0 

• .. ö d" dımcıları. me anızmeyı tamır e ıy<>r ar. 
ı._ u gece hır ruya g r um. . . · · K k "k" 
~ğlr 1 • •• Tecrübeler ıyı netıce vcrıyor. apa ı ı 

o arak ıdam sehpasına go-
Otıırn ~ . • . defa muntazaman açılrp kapanıyor. Ar-
~aka · Cellal ıpı boynuma geçı- tık mahkumun kurtulmasına imkan 

• ~H~ t hm bu sır cıda b:r şeyler o- kt 
1• ucni k . .. ,. yo ur. 
~... te rar hap:shaneye gotu- Fakat, mahkum yerine get!rilince, 

. idam hazırhctı 
~~ liapishınenin d·~ında büyük 
~(ıı lık toplanmı'i, ve siyah bay
~ ile bir şekilde dalgalanıyor. 
b. Cellat d h" . . H ~td; a ocreye gırıyor. er 
~ t. Mahkumun kolları ve ba

iotıqg~?ryor ve herkes ölüm oda

~Y~rüyor. 
n ınfazı için her şey hazır

. lavanda yepyeni bir ip sar-

~?hn Lec 'yi kolundan tuta
töş .. tııt bir şekilde zemin kata 

~nıenin üzerine doğru sürük
a İpi boynuna geçiriyor. 

lthresindeki sakin ifade, ken
~ ~n bile tcrketmiyor. 

gizlice, makinenin mucizevi inadr Ü • 

çünvü de~a tekrar ediyor. Cellat heycca 
nından bayılıyor. Odaya korkunç bir 

dehşet ~öküyor. 
Nihayet rahip bağmyor: 
- Dur.durun 1 Bu adam üç defa ö!ü

mü yaşadı. Eğer devam edilirse, cina
yet işlenm' ş olur 1 

Nihayet müddeiumumi mahkumun 
hapishaneye götürülmesini söylüyor. 

Mllebbet hapis 
Bu korkunç sahnenın vukundan bir 

saat sonra, müddeiumumi trene binerek 
Londraya gitmit ve adliye nazrriyle gö
rüşmüştür. Vakıa mesele gayet basitti. 
Bütün hafta yağmur yağdığr için tahta 
kapak şişmişti. Ve bir türlü inmiyordu. 

Fakat, meselenin ccreyanr o kadar 
'ıa~ J 

~ g taraftaki duvara dogru emsalsizdi ki, nazır, idam hükmünün 
~ "'e .. ·~ . Uzerindeki manivelayı, bil- müebbed küreğe tahvil edilmesini im-

~'Yle kendisir.e doğru çeki- zaladr ve kr~liçe Viktorya da ,bunu tas-
\.. dik etti. 
'------------

~<e>eUJİlk lnl©lft©lSO 
1~ediye kazananların 
~1111erini nesrediyoruz 

1 iQı. tarıhu bilmecemiz (301 ltO)"Unu) u:sı. 28 - Kt-nan Ka::ımpa=a orta okul:.ı 
~:(), ~ 50:>, 29 - A. Salt. Bakırköy mensucat fab. 

Frank boyuna ı 
düşüyor 

Bir lnglliz lirBsı 
karşılığı 140,5 

franga kadar geldi 
Geçen hafta içinde, dünya siyasi va

ziyetinde düzens:zliğin en bariz tesir • 
}erini borsalarda gördük. ötcdenbcri 
siyaset dünyasının aynası olan para ve 
esham borsaları şu en naz:k zamanda 
dahi "bu vazifelerini!,, fazlasiyle yaptı-

lar. 
Akdenizde yüzen meçhul denizaltı 

gemilerinin attığı torpillerin su yüzün· 
de bıraktığı haıkalar sanki genişliye 

gcnişliye dünya borsalarının üzerinden 
geçti. Frangı, İngiliz lirasını ve franga 

tabi tahvilleri düşürdü. 
Denilebilir ki geçen b~r hafta zarfın

da frank mütemadiyen düştü ve nihayet 
cumartesi gün:i şöyle bir sükun devresi 
ne girdi. İngiilz lirasının memleketimi
zin Türk parasına göre kıymetini tesbit 
eden Cümhuriyet Merkez Bankası hafta 
sonunda sterlinin kıymetinde tenzilat 

yapmağa başladr •. 
Haftanın son gün bu kıymet bir İn -

giliz lirasr mukabili 625 Türk kuruş, 
alış ve 628 kuruş satış <idi. 

Frankla yakından münasebettar bu. 
lunan Türk borcu tahvilleri de bu gidi
şin tesirinden uzak kalamazdı ve nite
kim kalmadı da .. O da busukut esnasın. 

da nasib'ni aldı. 
Şu vaziyetleri dikkatlice gözden ge

çirirsek beynelmilel 6iyasi hadiseler -
den başkaca müessirlerin tesiri olduğu
nu sezmek kab'ldir. Bunu da Fransada 
.ağların hükumetin mali prensibine tek 
tar yaptıkları hücumlarda aramak hiç 

te yanlış olmaz. 
Bu hafta dünya para borsaları daha 

şayanı dikkat vechcler gösterdi. Fran. 
gın sukutu Puankarc hükumeti zarna
nındanberi görUlmeın!ı bir haddi bul
du. Son normal kıymeti, bir İngiliz iL 
rası karşılığı 133 frank iken dün Lon
ldra borsasında bir günde 6, 18 frank bir 
den sükut ederek 140,5 franga kadar 

geldi. 
Bakalrm ön:.imüzdeki günler nasıl 

bir sürpriz arzede::ek .. 
A. F. 

Borsada vaziyet .. . 
Evvelki akşam Londra borsasında 138,57 

de kapanan frank hakkında diln sabah Uk 
gelen teıı:-raf bir İngiliz lirası mukablllnin 
138,i9 rrank olduıtunu bildiriyordu. Bundan 
sonra frank sUratıe sukuta başlamış ve mU. 
teaklp tclgraflaı· frangın l'il .37,5, 142,91, 
143,37 140,50 ve nihayet 141,75 e dtiştUğtinU 
göstermiştir. Bu suretle frıınlt bir İngiliz :ı
rası kar§ılığı kısa bir müddette, 6,18 franı< 

dUşmilştUr. 

~: ~~ TAKiMi KAZANAN 1 rikası, 30 - SUleyman Kanrut tııtanbul Jic;e 
~lıduııcadlr Uman Alman ll~esi si 1324, 31 - S"bahat Cağaloğlu 19.l 32 - Memleketim•z-'U\' Hilımti Akalın tııt&nbul erkek liııeai, 33 -

Ol\_ RESiM ALBO.'.'v10 Maide SaraçhanebB§ı nefer ııokak ıs, :;4 - de petrol ve 
KAZANAN B . . ÇaSlı Saınl\tya milli mtida!aa caddesi, 1 

~\1tıı 3:1 - Yurd:ıgtil çevik Sirkeci aydın oteli kıır 
~ Ttızer Çatalca linci ılk o. şrsmda ı. ::s- Nuri Gelenbevl orta mektebi benz•ın 
d~ l 3i - Nebahat Halk Robert Ko~ej, 38 - Nl-
q :' ~ OSYON KAZANAN yazı Sezer Sirkeci karyola fabrlkaıım1a, :rn ı • 

~- • evkı Tramvay şirketinde vat. - Cevdet 54 UncU ilk okul, .CO - t. Billur m ese es 1 
S.\Q • ~:dtmekapr 55, ~ı - Mehpare llLlell csddesf I .Al I f d 

&~~ \JN MAHFAZASI VE 44, 42 - Müberra Acımuııluk 19.1 43 - Suoi lslihsa n ş e 
\_~l \Jf>.f KAZANANLAR Mükerrem ıılrkecl demlrkapı 42, 44 - Nlkoın d ( I l 
,~ltfrÖnen Fatih 18 inci ilk okul. 2 Özgtiven Ankaracadde11i 167, 4:1-Bll0.1 Şe. tetkik e yor 

'tıt ~hreınını Es.ray meydanı :\5 flk vefa erkek llseai 667. 46 - Ad.nan Akıır Petrol ve benzin kumpanyalarmm 
it,~ ~llnıu Bakırki:i • 1 inci ilk okul, er Bahçckapıda berber, 47 - M. B_lllur E. mayı mahruk Hatlarına zam yaparak 

tr ~ ) dirnekapı 09, 48 - Zeki tncay vefa lıııeııi 393 ~ 
~·- galı belediye tahsildarı, ~ •9 - Cahit P rt ı al lisesi 370 "O - P. • bundan bir müddet evvel dogurdukla-
q""41<!et KaragUmrllk ilk okul "' e evn Y _ ' u .e · 
~ l'\ denız 

11 
d k t 

7 
!et Benli vefa lleesl 281, &hlce Kemal t•'atıh.

1 ı'ıı~;eıı:ı:ıy y:cı~:e:. :~~.' ça;~ BiRER KORELt KALFıWTIRAŞ 
"~ '\"enırnahalle tayyareci soka!: . KAZANANLAR 

'\.ltııı~ ~ latantnıl birinci vakıf han 31>, 51 - Hasan Yüksel Fener balat cad,'e81 
\~ ~ arıatıqı peşkirci sokak 111. 62, :12 - Erkan Gattaaaray liııesi, 63 - Se 

;::, 1'\:~'tıönU Akalar mahallesi Bu~· ba. Meray Cağa\ollu bB§musahlp sokak, 54 -

~b~;;-.:°~ANA_ıı_ ANoLğllu~HUsLEMeyln BUAI. Hilmiye Çırçır parmaklık sokak, 51'i - -
'\~ Fevziye hocapa~a Emin Kemal sokak 57. 

M - Şükriye posta memuru Hakkı kızı, 57 
- tcJA.1 Erenköy k1z ııııest. 68 - F. !.lukaı! 

~ Uzer Pertevnll'&I 4'8, 12 -- deıı Fevzlpa§A caddeıd Fatih, 59 - Semih ı 
3 tur, 14 Neriman Tanrı İııt:ınbu\ Kumlnne Fatih Çelebi Süleyman ııokak 21):) 
'a Semra Cemal Maçka Ömer 60 - AsUman Nedim Akkuzu. 61 - Nezl~e 
~ak 21, 16 - M. Kemal latftD Çapa öğretmen okulu, 62 - Nurlye Sezer, 

1!: • 17 - Niyazi Fındıktı ııetu~. Ka.rayUmrUk ilk okul, 63 - Dürdane Bahriye 
tıııı:ı Şım~ek Bakırköy Cevizlik köy dere ııokak 20, 64 - Zeki Tuncel Anka. 
• 19 

2t Sım Beşiktaş Ba'mum. ra Ana:amlar pollıı merkezi &miri İQtfl oğ. 
\,;:"~· 20 Mehmet Şahin Cezaevi ıu. 6:1 - Mustafa Cemil Şehremini, 
\...""ı ~nkara 21 - Marl Tuna Ak. BiRER TARAK KAZ.ANANLAR 
l~ 23 19

• 22 Ncjat Banç Calata. 66 Muzaffer Onerltel Bahçekapı ta,han 
\ıı: ~,h. JUra Vll1an Ankara P,T.T, 68 H ı Ed 1 ..._~ "~ 6i - Mem<tuhe Şehremini, - a e ip 

~' 1 Unde Niyazi km, 24 - No. :-)ehremlnl tat·ıkuyu, 69 - Süheyla r'4 UncU 
~>iti> ~b:ebıc: 11okak 52. 2~ - Nevzat ilkokul, 70 - Rıdvan 63 Uncu llk okul, il -
b~ ~ıcı çelmesi zcmzmı sokak ş. Evgft Edimekapı 37, 72 - Abdullah A'J. 

'·"'l'lJ LEM MAHFAZA ıan can Şehremini, 73 - Cahlt Pertevnlyul 
~SU kAzANAN LAR tısesı, Tt - Nihal Bengi 64 uncu ilkokul, 
~ ~ \ıt Sirkeci bUyUk ıstiklAI oteli 71! Bedi Kerman Kurtuluı Pavlovto apartı. 

- Peyzı Çatdq Vefa. erkek man, 

rı hareketten sonra, petrol ve benzinle 
bunlardan çıkan ma.ddelerin inhisar al
tına alınması etrafında Ankarada bir 
komisyon tarafından tetkikler yapıl
dığını yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre. bu 
komisyonun yaptığı teikikler 

tir. 

hususta 
bitmiş-

Komisyoıı mayı matruk işini muh 
telif cephelerden ele :tlmıştır. Bilhassa 
bir harp vukuur:.da mayı mahruk teda
riki işi, bugünkü satı§lar, vücuda geti
rilecek stoklar ve tasfiye tesisatı üze
rinde tetkikler yapılmıştır. 

Diğer taraftan iktisat veklaeti teş
kilatı bu işle esaslı bir şekilde meşgul 
bulunmaktadır. Ezcilmle kömürden 
Hidrojenatione yeliyle coğrudan doğru 
ya p:trol istihsalı. lir.yit ve turptan 
petrol ve ağır ynğhr i• tihs~li. benzin 
ve alkol istihsali. kolz:; v~ nc:;ati yağ
lardan mayı mahrt>k çıkarılması, kö· 
mürden •ağır yağlar çıkarılması, Sen
tetik benzinler istihsa!i, odundan istih-
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Belediyenin verdlii. "ararın tktısadi 
bakımdan zararlı o!duğo iddia ediliyor 

Du yüzden bilhassa meyva fiatları
nın düf{tüğü, üzüm gibi ~buk bozul. 
maya müstait meyvalarda yüzde elli 
tenezzül olduğu ve bunun müstahsile 
büyük zararlar tahmil ettiği iddıa o. 
lunmaktadır. Seyyar satıcılığın kıs. 

men dahi olsa kalkmasiyle eu netice. 

Ay başından itibaren, hı:ıruallığın 

bir nev'i ve son şekli olan sırıkla o -
muzda yük taşımanın da menedilmesi 
alakadar mahafilde - şehir iktrnadıya. 

tı bakımından - mühim bir dönüm nok 
tası telakki edilmektedir. Filhakika 
bu yasak kararı alışılmış olan ve şeh
rin istihlaki cephesinden en mühim ro 
lü oynıyan seyyar esnafın külliyyen 
değilse bile kısmı azamı itibariyle 
kalkm:ı.sını intaç edecektir. 

· lerin doğması tabii görülmektedir: 

iddia edildiğine göre şimdiye kadar 
lstanbulda yalnız seyyar şekilde yi -
yecek maddeleri satan 1000 • 1200 ka-

dar esnaf vardı. Bunlann şu son haf
tada 300 e kadar düştüğü kat'iyetle 
söylenmektedir. İstanbul gibi inişli 
yokuşlu bir şehirde arabayla gıda 
maddeleri satma imkansızlığının bu 
neticeyi verdiği öne sürülmekteuir. 

1 - lstanbul halkı gıda maddele • 
rinden ekserisini kapısının önünden ve 
kendi mali vaziyetine en uygun sey. 
yar satıcıdan almıya alışmıştır. Şiıncll 
bunu r.ıanavdan veya pazardan daha 
yüksek fiatla ve daha zorlukla alacak 

tır. 

2 - Ekseri maddeler, bilhassa mey. 
valar müstehlik tarafından ihtiyaçtan 
ziyade görenekle alınmaktadır. Mese-

la kapıdan elmacı geçerken içi çekea 
ve fiatını uygun gören müstehlik onu 

almaktadır. Onu görme7.Se belki almt. 
Zeytinyağı 
mahsulü 

• yacaktır. Bu yüzden istihlak düşe .. 
cektir. 

Bu yıl son seneler
deki mlkdardao 

fazla oluyor 
Bu seneki zeytinyağı istihsalatı hak 

kın.ela son yapılan tahminler çok yüz 
.güldürücüdür. Zeytinyağı istihsalatı
nuz, muhtelif sebeblerin bir araya gel
mesiyle, son beş senedir mütemadiyett 
azalmış ve nihayet geçen sene ha.<ldı as 

gariye inmiıti. 
1932 senesinde 3.SOOO ton olan zey 

tinyağı istihaalatımu; 933 de,,ŞOOOO. 
934 de 25000, 935 de 21000 tona düş; 
tükten sonra geçen mahsul sen~ 
sinde ancak 18000 tonluk bir istihsalat 
yapılmıştı. Halbuki bu ıene resmi ma
kamlann yaptığı tahmin zeytinyağ is 
tihsalatımrzın 32000 ten olacağı mer-

kezindedir. 
Zeytinyağcılıkta memleketimizin üç 

rakibi vardır. İspanya. İtalya ve Yu
nanistan. Fakat §imdilik bunlardan İs
panya ortada mevcut değildir. Yalnız 
rakiplerimizin istihsalatı bize nazaran 
çok yüksektir. Geçen istihsal senesinde 
İspanyanın rekoltesi 400000, İtalya
nın 151000, Yunanistaran 65000 tondu. 
Yunanistan ve İtalyada mahsul vaziye
ti son beş senedir. biz de olduğu gibi, 
bozuk gitmıştir. Yoksa 1932 senesinde 
İtalyanın istihsalatı 210000, Yunanista 
nın 134000 tondu. 

Dış piyasa da olduğu gibi iç piyasa 
da da zeytinyağ fiatlan 1933 senesin
den beri muntazaman yükselmiş ve niha 
yet 1936 de tereffü nisbcti bir yıl ev
veline nazaran yüz.de 66 yr bulmuştur. 
Bu tere'fü elan devam etmektedir. 

G~rek dış, gerek iç piyasada bu 
yükselişin sebebleri şunlardır: 

1 - Geçen istihsa: senesi rekolte
sinin son yirmi sene vaııatisinden yüz
de 20,3 az oluşu, 

2 - Stokların hemen hemen tüken 
miş bulunuşu, 

3 - İspanyanın dahili vaziyeti do
layrsiyle piyasadan çekilişi. 

Geçen sene dünya b;: zeytinyağ dar . 
lığı içinde iken rekoltemizin azlığı do
layısiyle pek az ihracar. yapabilmiştik. 
1936 zeytinyağ ihracatımız ancak üç 
yüz on yedi bin yetmiş bir liralıktrr. 

Halbuki mesela 1933 ihracatımız üç bu 
çuk milyon liralıktı. 

Bu senenin ilk altı ayında ise yeni 
mahsulun yüklü olacağı anlaşılınca ih 
racat fazlalaştırılmış ve 1266525 liralık 
zeytinyağ ihrac edilmiştir. İhracat fia
tı yekunu vasati olarak yarım liradan he 
sap edilmiştir. 

salat. hayvani yağlardan mayı mahru
kun yerini tutacak diğer bir istihsalat, 
gazojenin motörlerde kullanılması me
selesi, odun kömürü v: ham odunun 
İrolinin kullanılması, asitilen kullanıl
ması üzerinde ayrı ayrı tetkikat yapıl
mış ve yapılmaktadır. 

3 - lstihlakin düşmesiyle müstali • 
silin şimdiden başlıyan zararı genişli.. 

yecektir. Şimdi seyyara verilemiyen ii
zilmler zaruri olarak şrracıya veril. 
ınekte ve kilo başına on kuruşa kadar 

müstahsil aleyhine zarar kaydedilmek 

tedir. 
4: - Yoğurt, kiraz, üzüm, incir, viş

ne gibi sarsıntıya tabaınmülil omu. 
yan maddelerin 1stanbulun bozuk kal. 
dırımlannda el arabalariyle gezdiril. 

mesine imkan olmadığından bunların 
seyyar satı§ı adc~ Jırtadan kalkacak
tır. 

5 - Seyyar satıcılık için her sene 
lstanbula Anado1udan yüzlerce, hatta 
binlerce kişi gelmektedir. Bunlar şim.. 
diden köylerine dönmeye başlamışlar
dır. Bu hal köylünün iktısadi vaziyeti 

üzerinde de menfi tesir yapacaktn-. 
Biz sadece şurada. ileri sUrfilen iddL 

alan kaydetmekle iktifa ettik. Yalnız 

şu cihet sarih olarak göze çarpıy~r kl 
bu mesele üzerinde çok meKUl olmak 

lazımdır. 

HÜÇÜH 
Ekonomi Haberleri 
• Tasfiye 'halinde bulunan Trakya §ekct 

fabrikaları ~rkeU heyeti umumlyeal bu ayın 
27 sinde yapılacaktır. Tasfiye l§l elA.n bitme. 
diğlndcn tasfiye memurları müddetin uza.. 
tılmasını lstiyeceklerdlr. 

• Bundan sonra a1:ııacak fa.brika, imalA.t. 
hane ve emsali müesseselerin acıtıp işleW. 
nıcsl ı1:1n müracaat \'Ukuunda evvel! alt oL 
duğu mıntnkanın be'edlye şube,( idari ve 
maha111 mahzur olup olmadığtnı tetkik ede. 
cek, vaziyeti merkeze bildirecektir. 

• Son zamanlarda şehirde yük kamyonları 
fazla!aşmı§lır. Bunda hamallığın kalkman 
A.mil olmuı;ıtur. 

• İstanbul , tzmlr \'e Trabr.on llmanlarma. 
alt altı aylık tenztı!Uı tarife dUnden ltlbaren 
tatbika başlanmıştır. 

• İhracat emteamızın standarize edilerek 
ihracı A\TUpa piyasalarında çok mllsalt te 

• ıslrlcr uyandırmaktadır" 
• Piyas.'l, Almanya ile yeni yapılan anJ~ı 

malar hakkında resmi makamlara malOmat 
gelmeıılnl teha!Ukle beklemektedir. 

• 1ktısat VekAleU mllııte§&n Faik Kurt 
oğlu ve Türkofiıı umumt relıd Burhaıı Zih 
nlnin Almanyadan sonra Ho!Andaya ulrrya 
caklan söylenmektedir. 

• Sıhhiye Vekı'.Uetl göçmenlere ait keres 
te bedelinden Romanyay,a verilecek 280 
bin ıırayr :Merkez Bankasına tamamen ya 
tırmıştır. Bu ııurcUe Romanyadakl bloke 
Türk paraaı tamamen karııılanmıştır. Ro 
manyanm burunda 1.880.000 liralık bloke 
para.sı vardır . 

• Milli sanayi birliği reisi C:oktor Halil 
sezer Belgrat sergiııirıi tetkik etmek Uzere 

Belgrada gidecektir .. 
• Sanayi birliği ltha!At kararnamesine 

bağlı •'ki,, ve "il,\ listeleri Uzerlnde tetkikat 
yapmaktadır. Bu listelerde bulunan fakat 
memlekette imal edilen bazı eşyanın ithali 
nln meni istenecektir. 

• İktısat Vek&.lctl, erkek ve çocuk çorap. 
larmm da ııtandardizosvonu lcln bir nlzarnna 

mo hazırlamıştır. 
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Doktor - Donu~k baoaklannız tit. 
riyor, {labuk yorgunluk hissediyorsu • 
nu.:. Kaç ya§mdasınız1 

- Otuz be~! 
- Şu halde hafıza zaaf ma da uğra. 

mı.şsınız. 

Hafıza 
Arkadaşına karısından şikayet edi -

yordu~ 

- Mübarekin öyle bir hafızası var-
dır ki.... • • 

- Çok mu unutkandır?. 
- Bilakis 1 Hiç bir şey unutmaz ve 

asıl f elik et de bu 

Aman AUaJıımt Be?ıi §'imdi bir 
k"U.§ yapwBT, ne olur/ 

Namuslu kadın 
- Üzerime varmayın, ben namuslu 

bir kadınım.. Hem kocam neredeyse 

geleccld Böyle tedbirsizlik olur mu? 

Röntgen müte/w.ssısı evini ailui 
efradının /otoğraflariy1e si18liiyor. 

Radyo 
Gece yatısını geçmiş, fakat Bay Ah· 

metlerin radyosu bala susmanuştı. A • 
partımarida daire komşusu duvarı vura 
rak ecalendi: 

- Şun~ susturun yahu! Gözüme iki 
sattir uyku girmedi. 

Şaştılar: 

- Tuhaf şey! Halbuki Mozart'ın 

ninnisini çalıyoruz J 

Vestıyerdeki Jcı::: - Affe.dersi>ıiz e. 
fendim, B'fzc yanlı§1ı1da hokka.bazın 
§apkasını vernıi§im! 

t./esaıet 
Bayan Selma, kaynanasiyle beraber 

dişçiye gitti ve: 

- Bir diş çıkartacağım, dedi, fakat 
uyuşturmak filan istemez. Çünkü işi. 
miz ac.:le .. 

Dişçi tebrik etti: 
- Bravo bayan! Hangi <li}İniz? 

Koltuğa buyurun. 

Selma cevap verdi: 
- Benim dişlerim clhamdülil1ah sağ

lam .. Kaynanamın dişi ağrıyor . 

lkıamiye 
Kohen trende yanındaki çocuğunu 

kontrole göstererek sordu: 

- Çocuk için ne vereceğiz?. 

- Beı yaşından ufak galiba? 

- Evet.. 
- O halde hiç bir ~ey istemez. Beı 

yaımdan küçük çocuklardan bilet iste. 
miyoruz. 

Kohen sevindi: 
- Aman ne iyi! Şu halde gelecek 

hafta çocutu evde bırakırsam üste ha.na 
ne kadar para vereceksiniz?. 

Mumya nediı ? 
Öğretmen: - Mumya nedir oğlum! 

Talebe: - Şey bay öğretmen ... 
Firavun pastırması! 

Göz yaşı nedir ki ••• 
Eczacı, karıaiyle kavga etmişti. 

Karısı ağlamağa başladı. Eczacı hiddet

le: 
- Ağlamakla benim üzerimde tesir 

yapacağını mı sanıyorsun? Göz yaşları 

nedir ki? Bir miktar fosforlu tuz, bir 

parça sodyun klorid.... Alt yanı sut. .. 
Haydi kes sesini; 

- No oldun' 
- Fena bir nez?eye y!lkalrınrnt§l m. 

Tablo 
- Bu tabloyu görüyor musunı işte 

onu kızım yaptı. Tablo güneşin batımı 
gösteriyor., 

-Ya ... 
- Kızım Avrupada resim tahsil etti. 
- Tevekkeli değil. Bizim memleket-

te güneı hiç bövle batmaz. 

- Biraz daha acılla., lrooact.ğım/ 

Mahkemede 
Mü:idciumuıni, mahkemede israrla 

masumiyetini iddia eden maznuna hi. 
tap etti: 

ğer bütün maznunlara inanmak 
ilzımgehseydi dünyada mücr~m olmaz· 
dı!. 

Nüktedan bir adam olan maznun 
derhal cevap verdi: 

- Eğer bütün müddelumunülcre 
inanmak lazımge!sey:ii, dünyada ma -
sum kalmazdı! (Fransızcadan) 

Lüzumu yok ki •• 
Sokakta rastl:ı.ymca açtt ağzını, 

yumdu gö;,:inü, başladı söylenmeğe: 
- Mehmede aleyhimde söylemedik 

laf bırakmamışsın •. Ne doalndırrcılığı • 
mı bırakmışın, ne sersemliğimi .. 

öteki itiraz etti: 
- Yalan! Ben böyle bir ıey söyle • 

medi:n .. Söylesem bHe Mehmede söyle

me:n .. 
öteki şaşkınlıkla sordu: 
- Neden Mehme:ie söylemezsin?. 
- O bunları zaten bilir. canım .. 

Meıak etme ••• 
İki k:dın arasmda; 
- Ezer onu aMatırsam kendisini 

öldürceeğ'ni söylüyor. 
- Aman adamcağıza yaz·k olur!. 
- M'erak etme, tabancasını &akla -

dım .. 

Haklı değil mi ? 
Küçük çocuğunu yatmağ:ı. razı etmek 

için kadıncağız dil döküp duruyordu: 
- Küçükler daima erken yatar yav

rum. Bak civcivlerden ibret aJ, onlar na 
ııl erken yatıyorlar. 

Çocuk itiraz etti: 
- Evet amma, anneleri de onlarla 

beraber erken yatiyor. 

Alaturka musikiyi 
Çorba içerken 

caiz midir? Dinlemek 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Gaz:etelerdeki mualki b&hBl ıUrUp gidiyor. ( 
AJabildJğine .Urllp i;ldedursun blz gelelJnı 

tavaya konan ha.maiye .•• 
Bu ~te herkes bir tUrlU eöyter dururken 

geçen ıUn biri de tutmuş, "Kurun,, gaı:ete. 
ainde r;öyte diyordu: 

••. • • • hele aon zamanlarda ııporcularm 
pek eevip de hep bir ağızdan bayıla bayıla 
uöylediklert besteei fevkall.de güzel bir: 

Hamal koydum tavaya 

Zıpladı, gitti havaya! 
Şarkısı vardır ld ibugünUn pirlerl bunun 

fena olan güftesini de,C"l1ttrm"ll nı onun ~·e. 
rlne beste:61 kııd:ır neflı yenl bir g\lf~ yarat.. 

m:ı.lıdu.,. 

Eh, doğrusu bun& diyecek yolt itte! 
''.Ho.msi koydum tavaya., diye iki türlü 

§arlo vardır. Bunlardan biri eski Tra.bzon 
havalı.tnlıı mcıhur; 

''Hamil koydum ta\·aya,. 

"Ba~ı oynıunaya!., 
Şarkısıdır, biri da geçen glln Kurunda. ya. 

zıldığı · gibi baZı sporcularm §UT1Lda burada 
terennUm! ettikleri: 

"Hahahıınuıl koydum tatatavaya,, 

•'Zıp zıplayıp gitti hahah&vaya!., 

ŞekUQe ısoktukları, o caJd mabut §&rkmın, 
bir başka tarzla, başka ahenkle söylen.ilidir. 
Fakat bunların birincisi olsun, tklnclsi o'ırun, 
ikisinin de beste cihetinden blribirnden pek 

farkı yoktur. 1k81nln de besteleri birlbfrinde:ı 
daha kUlllstUrdUr. GUzel, en!u, fevkalA.de 
bir bestedir diye buluna buluna bundan iba,_ 
ka bir pey bulunamadı mı ki mualld mUbahı. 
r.cstnde güzel besteye örnek olarak bu, gU!. 
leler ve besteler artığı nllmw:ıe g-österilmelı: 
isteniyor? 

Şu hıı.Je göre bizde böyle dt.ha nice nlc~ 
enfe.1, fevkalAde besteler varmıı da bizim ı 

haberimiz yoltmU§ demek ... Mesel!, ba~\ayı. ! 
§ı: • 

''Ilahahamıı ko~dum tatatavaya,. 

TUrküsUnUn h&§langıcma pek benzlyen: 
"Aynalı pen~ derler ha:ls., 
''Ha~ dl mık.'\lrm, hnydl., 
"Göbek a.talım haydi!., 
Kantosu g1bt •• 

Musikiyi ne ile dinlemeli 
Alaturk.ı musikiyi içkiden ayırmak lstı.rezı 

lerle iııtcmlyenler kaç gündUr gazete eUtun. 
Jannda tosla§ıp dunıyorlar. DUn. mustkfyl 
lcktden ayırmak tııtıyentııırden blrllıe sorduk: 

- Pül, musikiyi büııbUttın kUpkuru mu 
dinlemeli, çalgılar çalmukeıı hiç bir ı-eyclk. 
!er de içilmemeli m1? 

Bize fU cevabı verdi: 
- Ne için hiçbir §ey içmemeli? Mesell 

musiki dinlerken peklll çay, aut, sUtıU kah. 
ve, cigara gibl ıeyler pekllA. içilebilir. 

- Peki ama alaturka ıarkılarm lı;;lnde 
b1ze böyle feyleri için di:ı,·e tavaiye edf>n bir 
ıarkı yok, onların çoğunda ''içiniz!,, yahut 
••ıçeUm!,. diye herkese tavaiye edilen ~eyler 
hep rakı, oarap, konyak. bira gibi ceylerdtr. 

Bunun Uzerine o zat pek a.z dU~ndUkten 
l!IOnra: 

- Yağma yok, dedi, blzlın ıarkılarde. bize 
çaydan, sUtten, ıUUU kahveden, clgaradan 
bahsedenler de var. )d:egeltı.: 

''N"rde ka.ldm kınalı ıelln taydan nıı 
seçtin,,. 

"Yanakların al al oımu1 konyak nu Jçttn!',. 
TllrkUsllıılln bl.rtnef. mısraı işte çaydao 

ba.hııecliyor ııte! Sonrıı.: 

''SUUll~cd'°ll ,~.tın ml, ıütlU kahH' 
lçtın mi?,. 

TilrkUsilnde de ı~te bal gibi .Utıü kahve. 
den demvuruluyor. Ve gene sonra: 

"Clgaramm dıını:uıı., 
"1"oktıır )·arln imanı!,. 

TtlrkUsUnde clga.ra öne slirü!Uyor. 
- Demek, mumkl dinlerken, bJr çokları, 

artık rakı, şarap yerine bUnları içmeli! 
-Tabi\! 

- Çorba içmemeli mi ders!n? 
- Ne münasebet T 

- Ne mllnaeebetl \'&T' mı ya 7 Biz.de çorl..'l. 
dan babse~en ~n.rkılıır, tUrkü!er de var. 

- Dlr tanesini söyle \>akayım! 
- Pek! söyUyeytm: 

"Örd(k manca.•ına. tarba11a ı;orbaııma,, 
1'Mlt3flr olıu-Ağım ben!,. 

- Günde 11cka<lıır süt -vcriyor1 

- Altı litre. 
- Neka.rlarını satıyorsuma? 

- On litre! 

- Evet. evet, o halde .mualkl dinlerken 
çorba da :lçllebllir. 

- Da.ha nl!ter'! 
- Ama feftallll garkılarunız da pek çolc 

tur. 
- onıar nasıl oeyler be.kayım! 
- Mesel&.: 
"Entarl"ll ala benziyor,. 
•ışcltalJsı bala benılyor • ., 
- Öyle ise, ıe!tall de yeneblllr. 
- Ya. ka.be.k kızartma.sı, yahut dolmam? 
- .Artık o, olamaz. 
- Ama ka.bağm da prkıııı var: 
''Kahek da plıtl tuz l&ter,. 
''Hıı!lltanm canı rma lırter !., 
-Haydi kabak da yensin cantm ! 
- O halde musiki dinlerken insan bun;ıı.a 

da yiyebilir. 
- Hurmayı da §imdi nereden c;ıkardm 

canım! 

- Kızma yahu, onun da hot bir t.UrkUsU 
vardı vakti le: 

- Naını oeydi o! 

- tıte bö)·le: 
"ll'l\-..ds turna.. ıeaı lf!Jir, 
••r\::uıadı burma,. 

"Aj'z.ı dolu ~·em letlrlr,. 
''Şt!ıerlJ burm3!,. 
- lla:; Gi o da yencin, ba§ka kaJdı mı ,o.. 

raca:;ın? 

1
- Başka §unlar kaldı: M"RIA a)"·a, ııar. 

marul gibi şeyler? 

- Ama onların da J&rkıları var 1 
- Onlar nasıl ıoyler? 
- İ!ile böy}c ııcyler: 
"Ayva yolla, nar ~·olla,, 
''Bir tombulca yıı.r yona!., 

- Haydi ayva ile narı anladık, ya maT'Jlu 
nesi? 

- Marulun tUrkUııti de ~yle değil mJ ys: 
"Anne ben hııstaymı ma.ru1 ıst~rlın,, 
- Hay Allah mUatahakkmı versln, daha 

kalmııdr ya 10ro.cnğln? ' 
- Daha çok var ama, stitunlard& yer kal. 

mııdı diye §lmdlllk kesiyorum. 
Ceçenlerd:ı musikiye dair Haberde çıka.ıı 

iki yazım üzerine t:lr pazar gecesi, çaJııtı 

bahı;:e!erC:en birlzı.dc katalan tUUUllyerek a. 
laturka ııaz dlnllyen Uç, dört kişiden biri N. 
nim fc;ln §öyle demJı: 
"~m:ın Cenı:ıl hhnll bir züppe Cllabcr) 

çaı:ete Jnde abmrka JnU!!lklnln al"yhlnde 
bulunmuş .... ,. 

Bu söz benim kulağıma çalmmca hem Jf11. 
meden kaUldım, hem de ic;lmdeıı: 

- Çok ~UkUr. ölmeden zUppt> de! olduk 
dedim. 

sman Ce 

·I 

- BaM i!oıım<Y"" bir ~ 
- Kaynar su! IJll 
Na tür Moı t ıa,... 
Arkadatı olan ressama "' 
- Sergide tablon vaz ıtlJ 1• .. --~ 
- Evet bir '.Nature ?tfo~ , 
- Neye ooyle aerklı bit 

tihap ettin?. 

- Şu b=klafl bir11Z ~ 
- 1 mkanı yol~, onıar btJ 

ıı;ıa_I / 
Mua.llim - Bu vazifeyi ,.,t1· p, 

be.ban yapmı§ .. öyle de~· 
Talebe - Evet DaY ıs 

kat ben de ona yardıın etdlO" 
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'P.\RDA"!ANTN rcızt 

anıa;ınca zaten mahvoldt:ğu.nu anla· 
lnıı bulunuyordu. 

ar:ı!;mda kaldırdı ve göğsünde sıkara1ı 
yatağa doğru yürüdil. 

Artık onun etinden kurtulmak 
lklUmkün değildi. Konçinlnin yüzü ~h 
;etten buruşmuş, gözleri dönmUş ol-1 
Ufu halde lnci çiçeğinin üzerine · e ... · • 
gıldi. Biraz evvel ıe:ldedilen buseyı 

ctbren alır.ağa hazrrlandı. 
Biçare kızın hali berbattı, son bir 

~Üdaf aada bulunmak üzere etlerile 
3.Ydut herifi itmek isledi ve bu anda :.Yri ihtiyari "Ode, Ode., diye bağır-

d Sevgilisinin ipini söyler Söylemez 
:ı Yerdeki halının iizerine ruhsuz b ·r 
cısim gibi uzandı. 

Ro!lçini şaşınnı!,2tı.: 
it - Acaba öldü mu., diye dUsündü. 

albine koydu. !{alp yavaq yava.~ çar-

~anına giderek yere eğildi, elini onun 
l>IYordu. 

1 
- Oh .. Sadece bay1lmış - diye söy 

endi. 

d O ?.amana kadar her kadın tarafın 
ı:n tevilmeğe ve ~ımar~ılm:ığ'a alı§ 
,. ış olan bu çapkın adam, birdenb re 
dınitıendi. Bu hal sinirine, kıbirinc 
'!..kundu, dişlerini gıcırdatarak: 

,, - Bu kadar nefret edivor ha .. Ba 
Jtl . " 
1~ acak kadar .. Bu kız demek benden 
areniyor. 

~Bu. dil§Unce ile genç k!zdan Yazge· 
h·c ğıne bilakis dqha fazla şehvet 

lliıs tmişti. 1nci çiçeğini uzun<'a bir 

~l?nan seyrettikt ·n sonra göz'eri p:ır
~l'arak sırıttı, a~dma çok güzel bir 

Y gelmişti. 
~ - Neden hali duruyorum . dedi.! 
lb. u ll'ltikcmm~l fırsattan iı:tifade et
lı ~m ne büyilk hata etmiş olaca· 

tn. 
Genç kızın ince vücudunu kollan 

X.XXIV 
KONÇLNlNIN KüçOK EVİNDE 
Ocle dö Vah·er Pardayanıı. bütün bil

diklerini uzun uzun anlatmit!, Şövalye 
de bunları dikkatle dinlemişti. 

lhtiyatlı hareket etmeği çok aeven 
Pardayan deHkanlmın nişanlı olduğu 
ve deli gibi sevdiği çiçekçi kızm Kon
çini ile Mari dö Mediçinin evlitlan ol· 
duğunu söylememişti. 

Pardayan bu mUhim sım daha son
raya bırn kıyordu .. Bu suretle hareke
tinde bir gayesi olduğu şUphestzdi. 

Bittün konuşacakları bittikten son
ra Valvcr şöyle bir teklifte bulundu: 

- Daha çok erken, günler de uzun, 
eğer kabul ederseniz size bir şey tek
lıf edeceğim; Grengay beygiri getir
miş olacaktır, ben de atımı alayım be
raberce Fontenoroya kadar şöyle bir 
uz.analım. oraia mini mini torununuzu 
da görmüş olursunuz., olmaz mı? 

Parday~n g5zlerini kırpıştırarak 

cevap verdi: 
- Aynı zamanda siz de sevgilinizin 

~;izel ..,ö:z'erini görmüş olursunuz de
ğil mi? 

Vah:~r biraz kızardı. Utanmıştı. Fa· 
kat açık"a söylemekten çekinmedi: 

- Hös.rö, siz de benim yerimde ol· 
san·z. böyle düsünmez misiniz! 

Pardavan gülerek: 
- Artık renim yaşım geçmif oğ. 

lum .. Sonra da c1ddiyetle ilave etti: 
- E\•et haklısın. gideyim. Çocuğu 

görmenı ve genç kızı tanımam la
zımdır. Bana anlattıklarına göre. bu 
mini mininin torunum olduğtına inan-
rJ·nı fakat bir defa da gözümle göre
yim. 

Aııneai hastadır, eğer ona bir yan-

' 
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PA'RDAYANIN !tIZI 

lemekte olan kadına teslim ettL Şunu 
ıöyliyelim ki, bu kadın çocuğa. gayet 
iyi hakmıı, korkusunu gidermek için 
elinden geleni yapmııtır. Stokko ise 

çocuğu bırakır bırakmaz doğruca \ 
Luvr civarındaki Konçininin sarayına 
gitti. Leonora kendisini bekliyordu. 
Hemen yanma giderek raporunu ver
di: 

- Çocuk şimdi Kue eokağında.ki 
evdedir. Möeyö de bu eve doğru yola 
çıkmıt olacaktır. 

Leonora bu haberi glSeterişte bUyük 
b~ soğukkanlılıkla dinlemişti. Sordu: 

- Genç kızın kendi isteğiyle bu eve 
geleceğine emin misin? 

- Emin mi? İnsan kadmlara em
niyet edilebilir mi? Yalnız şunu söyli
yebilirim ki, mösyöden alacağım bin 
pistGl merine bahse girişirim. 

- Senin t>u llÖü-rinden k'lZlll gele
ceği anlaşılıyor. Demek oluyor ki yüz.. 
de yüz eminsin. 

Stokkoya bir kese para ur.attıktan 
sonra §U emri verdi: 

- Hesabıma mahsuben şunu al. Ben 
dönUnceye kadar burada bekle. 

Parayı gören Stokko, sevinçle gU -
lerken Leonora. odadan çıktı. Gittiği 
yer pek uzak değildi. O, Luvr sara -
yında Mari dö Mediçiyi yani İnci çl. 
çeğinin annesini görmiye gidiyordu. 

Şimdi Leonora ile Mari dö Mediçinin 
görüşmesini de bir kenara bırakarak 
Konçininin ne yaptığını yazalım. 

Mare~al Dankr yo!da giderken atı. 
nı ileri sürerek yalnız kalmak istedi. 
ğ"ni yanındakilere anlatmııtı. Kafile 
hiç telaş etmeden yavaş yavaş yol al. 
maktaydılar. Konçini de çok rahat ve 
memnundu. Hiçbir korku, hiçbir vic.. 
dan azabı hissetmiyordu. KUçUk çiçek 

çi kızın keneli arzusu ile ona geleceği. 
ne emindi. Bu neticeyi diliilndükçe o 
kadar seviniyordu ki, tarif imkwız ~ 
dır. 

Arkadan gelmekte olan Roktay 
Longval, Eno, Lövinyak ise :reisleri o. 
lan Rospinyakın çiçekçi kıza k&r§I 
duyduğu qkı bildiklerinden ona baka.. 
rak hafifçe gülilyorlardı. 

Roııpinyak ise onlarla me§gul değiL 
di. O, bu vaziyetten sonra Konçiniye 
fena. halde içerlemişti. Sert sert bakı. 
yor ve §Öylece dUşUnUyordu: 

- Bu İtalyan karatası kendisini ser 
best bırakacağımı mı sanıyor. Hele btt 
güzel kız Kase sokağındaki eve bir gel 
sin, Konçini istese de istemese de ora. 
da bulunarak onun kıza el uzatması.. 
na fırsat vermiycoeğim. ~ayet bir şey 
yapmak isterse barsaklarını deşeceği. 
me emin olsun. 

Nihayet Kase sokağındaki eve geL· 
diler. Rospinyak hiçbir şey sormadan 
Konçininin arkasından içeri girdi. Ma.. 
reşal kalın halılarla örtülü merdiven. 
den yukarı çıkarken Rospinyak adam.: 
!arma dönerek gu emri verdi: 

- Siz karakola giriniz ve emrim oL 
madıkça oradan kat'iyyen çıkmayınız. 

Ne Roktay, ne Eno, ne Longval ve 
ne de Lövinyak; Rospinyak'm kızı 
teslim etmemek için Konçiniyi öldür. 
meye karar verdiğini dli§ilnmediler 

bi1e. Onlar. Fontenroz'da oldufu gibi, 
Rospinyak'm Konçini önllnde geri çe. 
kileceğinl sanıyorlardı. Maa.mafih bu 
işin ona pek acı geleceğine de emin. 
diler. Bütün arzulan onun bu feda • 
karlığı yaparken alacağı tavrı gör .. 
me\tti. Bunu göremiyeceklerini anla.. 
yınca kızdılar, fakat bir şey yapmalt 
imklnlan yoktu. Rospinyak ise gittlL 
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PA'~nX?XNtN KTZT PARI>AYA'NTN KIZI 167 ,,,,,,,_,,,. 

-------------------------------------------çe daha ziyade sinirlenmekteydi. Ko~ kada bir mucizenin çıkma.~nnı bekli • gözUndeki garib değişiklik, büyük bir leye b~ile "hayır., işareti v~rdi. de-
çininin arkasına takıldı, peşini bırak- yordu. buhran geçirdiğini göstermekteydi. Konçini ona yaklaştı, scsinı son 
mamaya karar vermişti. Birinci kata Konçini, İnci çiçeğinin odaya girdi. En kUçük bir darbe onu öldürebilirdi. reco tatlılaştırarak: .. bU· 
varınca Konçini bir kapı açarak içeri ğini görünce hemen ayağa kalktı. Kı. Fakat yegane kuvveti karşısındaki - Beni dinleyiniz - dedi • SiZl ıuca 
girdi, burası süslü bir salondu. Küçük 1 zın önünde iğildi. Artık istediği ol. ahlaksızı öldürebileceğini sanmasıydı. raya getirmek için şiddetli ve :zo~at1 
Luiz bu odada teslim edilen kadınla maktaydı. Sevinci yüzünden belli olu. Cknç kız Konçininin bir hareketini bir iş yaptım. Fakat bunun kab 
beraber oturuyordu. Mareşal Dankr yor, gözleri parlıyordu. bekliyordu. Onun ilk hareketinde, s!ze aittir. Jci· 
kadına birkaç vazife verdikten sonra - Size geleceğinizi söylememiş miy. avucunun içinde sakladığı hançeri ile Siz bana öyle bir arzu aŞıladınız·c;itı 
çocuğa bakmadan kapıyı kapadı. Baş- dim? İşte geldiniz - dedi - Gözlerini hücum edecekti. Bu arzumu yerine getirebilmek 

1fa-
kabir odaya girdi. Bu oda bir yatak kıza dikmişti. Kan damarlarında şid • Konçini bunların hiç birinin dünyada her şeyi göze almıştı~· bUl 
odasıydı, bir köşede büyük bir yatak detle dolaşıyor, gözleriyle zavallı İnci farkına varmamıştı, yalnız kızın dü- kat r.ıadcm ki bugün istediğirnı ıcaifli· 
duruyordu. Konçini bu odada iki üç çiçeğini sanki soyuyordu. Daha bu şüncesini görüyordu. Deminki sözle- etmek lütfunda bulundunuz, l{~O~er-
saatini bazı oturduğu koltukta düşü • vaziyetteyken bile karşısındaki bu te. rinden de sevinmişti: nin sizi zorla getirdiği iddia cdıled. jS· 

nerek, bazı da sinirli bir halde aşağı miz vücuda kendisini malik olmuş ad. - Neala - diyordu: Başına gelecek Ben eminim ki, siz iuraya kefld~yi· 
yukarı dolaşarak geçirdi. Üç saat ka- dediyordu. Zavallı kız ise, gözleri ya. §eyleri iyi karı?ılıyor, doğrusu akıllı tcğinizle geldiniz, buna "e\"et,, hdit 
dar sonra kapı açıldı; bir kadın ya • rı kapanmış, vücudu titriyerek düşü. bir kız, öyle ya, aksilik cders~ ne niz :)akayım. Bakır.ız şimdi teııa~"· 
rımda tnci çiçeği olduğu halde içeri nüyordu: bu canavarın evine kendi a. olur, hiç?. Fakat neden elini göğsün- etmiyorum, yalnız rica cdiyorurrı jniZı 
girdi. Güzel kızı bıraktıktan sonra yi. yaklariyle gelmekle nekadar büyük de tutmakta ısrar ediyor, ne olursa di ~imdi dudaklarınızı bana ,·er 
ne girdiği kapıdan dışarı çıktı. J\:apı. bir kabahat islemicti. Artık mahvola. olsun kendisini biraz daha kandırma- onları öpeyim.. un 

~ "-' ~ . • k'S oıt 
yı da güzelce kapadı. lnci çiçeği çok caktı. Soğukkanlılığını kaybetti. Bu ga çalışmalıyım.. lnci çiçeği gerilemedi. Bıla ~ 
aolhtmdu Fakat emin adımlarla yürii. esnada aklına yalnız bir şey geliyor. ,/ Zili saldı, Luize bakan kadın kapı· kendisine yaklaşmasını bekledi· 58~-
yordu. Elleri göğsünün üzerindeydi. du, o da Konçiniyi öldürmek. dan gözüktü, Konçini kadına: Konçini yaklaşınca göğsünde_ }bine 
Onu görenler şiddetle çarpan kalbini Elindeki hançeri son derece iğren .. - Biraz sonra .. Madam bu odadan ladığı hançerini çekti ve onun Jca 
tutuyor sanırlardı. Halbuki göğsünün diği bu alçak herifin kalbine sokmak çıkacaktır, o zaman muhafaza etmek- doğru salladı. ıcab3 
aras·ndaki bıça~ı saklamaktaydı. Gü. ve onu parça parça etmek. Biçare kız te olduğunuz çocuğu kendisine teslim Bu h:ıreket esnasında bir kahıa: 
z~l kız ne yapmak istiyordu? Bu suale bunları yapmıya hazırlanırken, bu ka. edersiniz ve size ne emrederse benim duyulda, Konçini alaycı b;r tavır J)e"' 

o da!dlrnda kendi~i bile ceYab \'ere • dar nefret ettiği adamın kendi babası cmrimmiş gibi yaparsınız, fakat tabii _ Vay efendim vay _ diy?,rd~I\ is· 
rne~"i l\U-:iik Luizi çalarak kendisine olabi!ecı'~İni bir an bile aklına get re. burada olduğu müddetçe.. Haydi gi- mek !:i zavallı Konçiniyi ötdurrrı 
T~0,.;inınin yant•ğı o menhus puarhk. mezdi. l~onçi!"i: diniz .. dedi. tiyordunuz .. Öyle mi? bir 
t;ınt-c 1 ne ~·ap3cağını düı;ünmüş. fa · - Geldiniz. C:edi. K:zın·zın size sağ Kadın da yerlere kadnr iğilerek: Mareşal Danko kıiı yakJaşırl<~0 dil«• 
k:ı.t IJlr türlü kat'i bir karar vereme - ve salim teslim edilmesi için ne yap. "Başüstünc efendimiz.. dedikten an şüphelenmişti. Bunun için ç~ıer;Jle 
mh~t i. r.nnn istedifö ı;ey hem çocuğu mak lazımsa yapacaksınız, değil mı 1' sonra od:ıdan çıktı. Konçini c:!önerek: katli hareket etmiş, hançer çıırslC 
kıırbrmaı{, he.:n rle namusunu koru · Kız yere bakarak şöyle cevab ver. - Nac;ıl memnun musunuz • diye doğru gelirken de yana doğru 1'3 

m<>k1t F'a'mt bunlan yapabilmek ic:in di: sordu. 8uraqrnı düşününüz ki yalan bundan kurtulmuştu. arıidl· 
bir rare bulamamıstı. Ye~dıne ilmini - Dediğinizi yapacak olursam, siz söyleme;e hiç ihtiyacım yok. Siz sö- Hemen genç kızın bileğine 5 ıcara1< 
dir~1e'd hanrerle kendi kalbini ri ı de sözüniiz:le duracaksmız değil mi? ziinüzde dunınca ben de nrdiğim sözü Kuvvetli kollarilc onun elini ~~"esin" 
nıe!\t<>,di. .. Bu da kolay bir iş değil~i. İnci çiçeğı bu sözleri o kadar sakin, tut<\ca~ım. bıc;ağı attı \'e odanın öblir }to~,.1z;ıO 

·ıe ,.. 
Hllyatrnın baharında olan bir insanın. o kadar kederli bir halde söylemişti Çocuğu ~ze vermemekle ne kazanı- fırlattı. Sonra da sert eııcrı iple~ 
d1ha ill< rlefa aı:k duymıya başlamış ki, bu yüz karası pazarlığı gürel kı. rım. 'bir dev değil'm ki onu yiyeyim. omuzlarını tuttu ve gözleri a.ca 
o1P., kalbini paralamaRı muhakkak ki zın bu kadar kolaylıkla kabul ctmesL Başka bir istcdiğin!T. de varsa söy- miş: istet' 
~cı.t gilçtii. tnci çiçeği buraya öln1ek nin bir sebebi olduğunu gözleri dönen leyiniz. - Şimdi seni yakaladım. ar.tı~8vf'.İ· 
l~in gelmişti. Fakat içinden gelen bir J Konçinidcn başka herkes anlıyabilir. Genç kız bunları duymamış gibi ha- fsteme7. benim ohcak~m .. ~.cdt. edip 
his ona bir ümit veriyordu. Son daki. di. Kızın şaşkın bakışları, heyecanı, reketsiz duruyordu, yalnız son elim· lı kız bıçağile hiçb;r iı;ı goreın 

~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~.........;,~~~~~--....... 
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llgQnkO 
t &dyo 

r..re dana ınualldn 19,30 spor mu. s t Şeilk taraımdan 20,00 Ce. 
k:~an t&ratmdan TUrk m\l.lfkSıl 
' 20,ao ömer Rıza tarafmdan 
'l'\ı,.k2o,43 Suzan ve arkadqtan t&. 
~) ınuatklaf ve halk ıarkıları, 
~ 21,13 orkestra 22,15 aja.n.e ~e 
~'11 

Ve erteai gUnUn programı 
tora. '°101ar, opera ve operet parça. 

~· 

~lı YaYin 18.35 musiki 19.t!'} 
~,1 20.30 h&lk yayını ve p.rkıl&r 
~~ fıkralar 22,05 musiki 23.HI 

' ve saire 23,23 daıııı muatklı;t. 

' ıa 03 
konser 18,85 p.n koııaert ., 

._ 'ı;, karııık musiki 20,00 günUn 
~ llııı.tO<!a nıu8lklıi 2ı ,05 haber!!r 
'lıt lttıı 23,05 haberler. hava, s]>'>r 

"lları ve eflen~IJ mu8'kl. 

"" it tt~ ~rt 20,30 çingene orkesratr 
'arp, Claude Farrerein 22,ı:ı 
Q ~-Oton, konferans 2{,05 cazbard 
.,.berıet. 

'Of • on, konreranıı 20.~ şarktl:\r 1 

b~~ Otk 1 
""Ot eııtra konseri 22,35 kano:ıt 

: 'Ce koıııerl 23,60 haberler-

~ 
'Ilı ~rkılan ı9.2:5 konser 20.3~ 
S 22berıer 21,05 konser 21,3:5 5t'n 
\ ıı.._ 086 prltJlar, haberler 23,2:1 
~. ~ nıuaıkıat. 

ı!- "e ı.:,'tllı "l'fyolonsel l{l,{:5 ukert bando 
~ ıı_ l'lYnı 22,1 O dans orkeatrı. "'' s:• konseri 23,20 filrler 23.~:; 
~' 24,3:5 haberler, bava, ıramo. 
oı 
s'l'.ı: 
~" koıuıert 19,0:5 nrg kont-~ri 
. "it 1ıo~8.ô0 gramofon, h&berler, "'· 

tdt 23.50 1rramoton, l\llva. 

~ııı ..... :-.ıı 
111 

Utiklııl 11'.55 karışık ya vın 
~ ıt Uetkı 22,0:5 komedi 23,20 kl'_ 

.o~ haberler, hava 2t.20 •fa:ııı 

Kendi kendine 1000 k!1i.mc ile 

lngilizce dersi 
Resim 26 

Theatre 
(Tiyat ro) 

ı - The thcatrc: tiycıtrn. 2 - An 
actor: bir aktör. 3 - An actrcss: bir 
aktri,'f. 4 - The audicnce: di1ılcy fcilcr, 

seyirciler. 5 - The uppcr circle : en 
ıist k131m. 6 - Thc boxes: localar. 7 
The seats: yerler. - Thc pit: arka 
taraf. 9 - Thc stalls: ihı sıralar. 10 -
The orchestra: orkestra. 11 - Thc 
conductor: orkestra ~efi. 12 - Thc 

l ·ı uı· s·d scenery: sahne. •> - n ıng; ı c -
scenc: lctılis. 14 - The curtain: perde. 
15 - Front (side) box: sahııe önii . 
16 _ The box.office: gişe. 11 - Thc 
attendant: hizmet gören culam. 18 -
The cloakroom: t:cstiycr. Hl - Thc 
circle: galeri. 

\ t n:::m::r.:;.-m:::::::m r.::m::a::::ı:mn::::::ms:. 
~ ~· eczaneler 1 DOKTOR U 

~ - " '~ıı ınubteur semtlerinde nıs. Kema t ozsan n 
tııı eler ıunlardır: !: 

ttılldekıter : Uroloğ . Operatör :: 
~ " ltu (lfehmet Klzım), Br.yıı.zıtt.ı Bevliye mütehassısı n 
~:Pazarda (Hikmet CemilJ, Karaköy - 1:<:kselsiyor mağazası :H: 
t,._"'IQ?ıet AUamaz), Şehremlntnd~ <ıNnında Her .,.ün ö<Yleden sonra .! 

lıı:"'rtimrük F J - • ,., ~ .. 
,,J, • te < uatı. Akaaray"a 2 d 8 kadar: 1 ~l : 41235 H 
~h~·thxadebqmda (Mustafa Ham en e •• 
·~ --···· ............. ···------· ' CEnoflloıı), Bakırk!Syde ı ts. :::u:a:::: :ı-.::--....... ı:.z: ........... : .... --.. ·-11 

e CHUııametUn), Alcmdud:ı 

tllı,u 
lldekııer: 

~de tKanzukl. ienlşeltlr 
"~~ı ':! ndc ' rarunakyan ı. Bostıt. 1 

Göz hekimi 

lJı .Muıat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

~ ~' (itimat). G&lalada Mahmu.. 

\: (; (l'\fza.mettln), Şişli Kurtuıu:: 
~'lltecdetı, Kuımpa.pda CMUPv. 
\: ~ <Nesim Aııeoı. Be1lktqt11 
:\' ~P), Sarıyerde (AsafJ, 

'tı:'"~ 1
k6y ve Adalard&kller : Pazardan maada hergün: Oğleden 

. ~ !(~linıtyel, Kadıköyünde At. sonra saat ikiden altıya kadar 

Birinci sınıf Operatör-
0 r. CAFERT AYVAB 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cP.rrahisi mUtehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - .. Yüz, meme, karın bu· 
ruşuklukları., Nisaiye ••e doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c r i n e n 
8 den 10 a kadar bU 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- Na. 1 Telefon: 44086 -

- .,. 

15 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul 
Şubesinden · 

Hanga r yaptırılacak 
lkisi Halkalı Ziraat Mektebi arazisi dahilinde vebiri Ycşilköy Tohum ıs ıan 

istasyonunda blmak üzere beheri 52. 5 X 7,5 ebadında Uç adet c.hşap hangar 
yaptmlacaktır. Çatıları kiremitle ve ce ı:heleri oluklu saçla kapanacak, Jireklc
rin temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi maktuan 800 lira kati 
teminat akçesi ihale bedelinin yüzde 15 şidir Taliplerin bu gibi işleri yaptıkla

nna dair vesaik ibraz ~tmeleri lazımdır. 
Şartname ve projeleri görmek ve işi almak istiycnlerin teklif mektuplarını ver 

mek ve muvakkat teminat akçelerini yatırmak üzere nihayet 22 eylCıl 937 çarşam
ba günü ıaat 16 ya kadar Ziraat Bankası müdiriyetine müracaat etmeleri ilan 

olunur. (6202) 

\. ----
\ 
ı 
1 

'?ilk ltat Muht&r), Modada (Alı\. •ıt:~.·~- -• 
~-da (Halk), Heybellde CTa . , , .-.;.:.._ ___ . ______ _..'.•:__ _________________________ ================:::::;;;;;;;;--

t~~---11-maw tcsr UroloQ 
"' '>oktor 
b •~"• Atamal 

\ ''t'ıt ,) ~ liı caddesi Parmakkapı 
Utağı No. 121 birinci 

>\ lcatt aki 
\ han · & 't 1 '

11ndc hastalarını her· 
6-20 ırasında kabul 

eder. 

ıt'Çner :&ı• 
~ ~llııu · 
\;ıı 11 1 

ltze ne haklar venniı 
ı.."IQ 'er istiyor bilmefe mec· q. 
~ tı a· 
~~ 01 ızc sual cevaplı, toplu 1 
~i araıc Öğretecek olan : 
~, 11 

,,e : • · k • b-'-
'\ ~t :ıçının anunı - • 

1 \a ~ kitabıdır. 1 
~~.'- ıa k uruatur 

!) at· ~ 
ı:ape,·ınde ~blır. :! 

11•==-:m••:aan: .. ···=i 
A ~~.::ntt:tıara:nr.r.:::::~ 
1

' flf oktoru H 
\ıar 'lJlı Pak.-;ı ~ 

,.,, ırı, h •• , 
\ ·- ~, crgun sab3h 10 dan ii 
l l\ı a •• •• • .. T - . -" -. h - - r ..... .-6.cvy !.mcı n 
~ ~•t:ı~ 1' mudiye c:addui No ft 
~ ~, t tder . ~ 

~ ...... gllnlorl aut 14 dJ 
htaaııdır. 

HER YASTA 
" 

- ·--- - - - --



18 .-..::::=~-==--.~~HAB=-=~ER==· =-~l\lqam~~poeta~=m=======~~~==================ı6~EYL~~ 
SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDES!NDE \p Taksim Belediye Bahçesi~ 

Erkekler kısmı : Mlinir Paşa konağında - Kızlar kısmı ite llk kısmı Yeni yapılan binada 

Ko~ 

Errkek a • 
1 e el • 

1 
• 

rı 
VatoOo 
yatoso~ 

Ana • tık - orta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. nk sınıflardan itibaren ecnebi lisam 
mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün 
müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında ted
risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayıd muame
lesine başlanmı§tır. Hergün sabah, saatıO dan akı.ıam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

- -. .. .. .. . . . ' , . - .. - ~.. . ..... . .. . . ... 

·--.... ---•GECE L-G C N SEL --------
Kız-ErkekVU C C i EL i orta-Lise 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, DlrektUrU: INJelb>DciD~ Ham<dlD COklYımen 
Resmi Okull~a muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 
............................. llaiılllllİlimi ......................... -

Eski Fevziatl •-----.. ------• 

ERi LiS E GAZi • 
1 B Yatılı Yatmız 

Kız ve erkekler için ayrı böluklerde: Ana - İlk - Orta - Lise smıflan 

llk kısıdan itibaren yabancı diller 

Talebe kaydı için her giln mektebe müracaat edilebilir. tsteeynlere tebe müracaat edilebilir. İsteyenlere 

Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon - 36.210 

•-~ADEM 
• 
1 i K Ti O AR~-• 

- Tabletleri • Her eczanede arayımz. ~ !losta kutusu 1255 Hormobln 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

11/9/ 1937 vaziyeti 
AKTiF 

1\1.uı 

.A.ltm u.ıt kllasr&m 19 616 41S 
Bankaot. • • 
Ufaklık. • • • 

Dn.tılldekJ MWaabtrle:r : 

l'Urk Uraaı : .. • 
Hartçtekl muJıablrle~: 

Altm safi kllograt G 482 909 
Altma tahvW kabil eerbut 
dövlzler. 
Diğer dlMZler H bOrçlu 

kllrtng bakiyeleri • • • • 

lladne talırillerl: 

Deruht. edilen eTrala n&ktfJe 
kaıııııgı. 

L.27 .592.054.20 
• 14.912.9~9.-
,, 844.361.14 

iL 954.589.85 

1 

9.118.730.14 

3.3.724. 

32.325.212.22 

L 158.748.563-

Lira 

43.349.364.34 

954.589.85 

41.477.666.36 

1 

PAStP 

Serma7e, 1 t , , t 

ihtiyat akçesi: 

Adl ve fevkalade. • 
Hu.swd • • • • 

' . . 
' . 

red&vW<1ek1 Baı:ıknotl&r: 

Deruhte edilen evrakı n.aktiye 
Kanunun 6 vo 8 lnd madd• 
!erine tevtlkan bazlne ta.ratuı.. 
dan vaki te<iiyat. 

Deruhte ea!en evrakı nakt1yeo 

2.105.172.4( 
4.516.007. 7C 

~L158.748.56.3-

11L. 13.496.827-

baktyeat, L 145.251.736-
Kal'§ıl•fı tamamen altm olarak 
tedavtlle UAveten vazedJJetı L. 19.000.000-

15.000.000-

ti.621. 180. 10 

Kanunun 6 n S inci ma4. 
delerine tevtıkan Hubıe tara. 
tmdan •ald tedfyat. 13.496.827- 145.251.736-

1 

ı 
Reeskont mukabili tavet.en ted. t• 9.000.000- 173.251.736. -
Tazed. ,, 

3.000.000.-
15enedaı otttdaJUı ~ Ttlık UraaJ Mevdaab 

Döm r-llhacıatı: 
ı t.935. 183.0t 

1-Eazln• bonol&n. • • • r 
:rtcarl eeııeUer , • • , •• ,, 39.132.621.27 42.132.621.27 
&ham Te TaJnil&t cllzd.aaı: 

{Deruhte edilen eYl'&la ııak.. 1 
J Altma t.ahvlll kabil dövizler \iL 727 .C00.22 
Diğer dövizler ve alacaklı 

ı kllrln~ baktyelen • • • • • L.'29.417.001.53 30.144.067.75 
! ltubıew , • • ı • IC6.152.42S.72 l ı tlyenl.D k&r§Jlıfı eaham tt L.38.108.348.30 

j tah.u&t tttbe.rl kıymetle 

8 Sert>ut eaııam " taııYiltt L. 3.796.039.85 41.904.42t. 15 
Annalar: 

Alt:m n dc;nz tızertae 
TahtıAt ttzertne 

Blueclarlar 
lluhtellf 

ı... 67 .382.92 
ı... 8.303.498.8 ı 8.370.881. 7 3 1 

4.500.000. -
15.163.311.91 

34.i.104.5~b.öl L .. , .. o+.::>»5.ti, 
2 Yart ıtss tar1hlnden itibara: tlkonto n• 1<1ı ytızae b U - A ltn llzerlne ava na y1ızd• f ı•.ı 

lstanbul 
Tranıvay 
şirketi 

1 LAN 
İstanbul Tram.;~y Şirketi, 1937 -j938 mektep senesi zarfında tramvay 

haUarmda tenzilatlı tarüe ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen kartların 

kaydına 10 eylül 19:>7 tarihinden itibaren başlayacağını r.ıektep ve Üniversi-

AIAhdarlar, pazar ve bayram güLleri hariç olmak üzere her gün: saat 
,,80 dan 12 ye ve 13.30 dan 17 ye kadar. 
Cumartesi günleri saat 8,30 dan 12 ye kadar 

Müsbit evraklariyle beraber Galatada Söiüt sokaiında (Tünel :.::rnsında) 
Hareket Kalemine müracaat edebilirler, DIREKTÔRLVK 

Kimyager 

1 ~~i~a~~J~~~~u~ur. 
1 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlik 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey hanı. 

1 A L A rF ~ A iNi G ~ K H S uv• 
18 Eylül Cum.3.rtesi Akşamı 18,,ır1 

Meşhur Tenor Gast:on deSf 

G A L A G E .C_E osAfd 
POL ABRAHAM'ın Şaheıerile VIKTORYA ve H 

OPERET 3 PERDE paııçer'" 
Perde aralarında Gcırden Barın ''Trio del sol De Kub:ı,. "TııP c;eklercfir· 
Lüdmille ve Eddy King ve ''Trio Miki,, numaralan ittirek c~~ub~a 
Operetin büyük arti!l'İt ZAZA BRILANTI ile Gerty Dol!ııY9 'Vl~ 
mcmlekct·lerde dans nasıl oynarlar., numarasını yapacaklar. h·on y~ 
ile M. Vrctako komik bi:ı· ıkeç yapacaklar. Panoramanın Hriıtod.ul~, oidft 

Nak · ı · · · k d ki F" •· ku·· gıb1 aY ve o artıs en ıştır"' e eec er . ıyallar her gun _ _ ---

• - . ., e - • • " ';:' ~ • • • • '\\ • - • ~;- ~ - • ' • , • 

r-VALDE Lokanta 
Birahanesi Eminönü Valde hanı içinde No. 11 

17 /18 -9- 937 günlerine ait tabldot listesi LJ fi 
~Ç YEMEK 32.S KURU!?~~~ 

Bınncı yemekler: Koyun haşlaması, çömlek kebabı, orman 
b:ycndili, piliç dolması, balık. ~ 

ı, . . ~~~'-• E l' .. ı ·· bam k domates -:_~ <0cı yeme.KJer: t ı turu, ya abak ograten, )il""" 
• ~ 1 b.be' !1! patlrdl' a.• :reyhnyag ı ı r dolması, çah, pua"' ~"' 

Oçüncü yemekler: Yauı kadayıf, elma, ayva, ıeftali kornP
0

' ...,. 

raca nadide balık ve tavuk etlcı·ile alakart periz ıervi.sine 'b_3t~ 
yoruz. Bu servisi bilhaısa balık mcraklılannın naz.an dikkatıne 

Liseler ahm, 
nundan~ 
Erzakm ctnsi Miktarı 

kilo 
Beherinin1lk teminat 

Tahmin Fi. Lira. Krı 
• Kuruş 

Pirinç unu 700 20 ) 
Un ckistra 14500 16 ) 
Makarna 4500 26 ) 

327 Şehriye 1050 26 ) 
15 

lrmik 1350 18 ) 

Eksiltmen~ 
ya.pılae!Jll 
güu ve saıı.t 

29-9-937 Çar: 
ba saat 1 

Kuskus 450 24 ) 
Niş:ısta 600 18 ) . . . eletit1~ µ) tf 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Erenl~öy ve Kandılh ııs ~e!J, -,1_ 
1938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarda miktar, muharrırnenıcsiltıtlt~o/ 
minat eksiltme güu ve saatleri yanında yazılı yiyecekler açık c pııı.ıı~ 
muştur. Eksiltme İstanbul Kültür Dire ktörlii.ğü binası jçindc to ~ 
yonda yapılacaktır. • 'I'icsre\te JO' 

İsteklilerin şartnameueki yazılı kanuni vesikalardan ı:a,şk~. ve ~ ~. 
nın yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belli gun (61,P~ ' 
misyona gelmeleri. atları 

Şartnameleri görmek üzere komisyon sekreterliğine muracıı d JJ: 
Tek\lik Okulu DirektörlüğÜ~1:~ 

1 - Nafıa vekfıletine bağlı olan (Teknik okulu) müh~ndı:lilt: J>) 
yetiştirmek üz::ı re iki kısmı havidir. Her iki kısımdan ~ırrıdı ı/ 
(Yol, Demiryol, su işleri. yapı işlerı). JJ 

B) Makine. meJJ'lı.ırl 
Şubclri vardır. Her ihi şubede mUh<' ndislik tahsili dört. fen Jil' 'I' 

sili iki senedir. vefllli~ 
2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihanı 4/Jl,I' 

zunları imtihansız alınır. butd• 1ı 
3 - Kayıt müddeti l _ 30 Eyluldiir. I<ayıt muamelesi tst~ır· cU~ 

ki okul binasında her gün saat dokı:zdan on ikiye kadar .yapıııuviYetfo~ 
4 - İsteklilerin 22 yaşından büyük olmamaları ve istıdllb'ttdJtldıı ı 1'~~' 

mektep şehadetname veya taedıknamcsi, 12 aded Viktorya. e 1105ııU?ı'1 ııstJP~ 
tam teşekkilllü bir hastaneden heyeti sıhhiye raporu, aşı ,.c dar o1'll ,rl~Jf 
rından ibaret evrakı kayıt müddetinin sonuncu akşamına. .k:urıtığilııe f'D'.,.. 
lüğüne vermeleri veya işbu günün akşamına kadar okul ~il a.zın1dıt· .t'lil 
mak üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak gönd::?r.nelerı 1 eti ır 
vaki olacak gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. . ·ıııııı giil11 j 

5 - Birinci Teşrin başlangıcında yapılacak duhul ı[lltı dıırl~ 
ilan edilecektir. :Jııı mU 

6 - Daha fazla bilgi edinmek istiyenlcrin vilft.yetlcrde ~ 
ne, lstanbulda okul idaresine başvurmaları. (5362 ıJ 

Türk Hava Kur11f11 
Büyük Piyang~~~Jif· 

6. ıncı keşide 71 Birinciteşrin 93ı·rsd•'' 
Büyük ikramiye: 200.000 1 15·~ 
Bundan başka : 40.000, 25.00(l, 20.ooO, 50.ooO 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 "e 

liralık iki adet mükafat vardır• 


