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Vaqpva 19 A. A. -Crev ha
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tekil almaktadır. 

Yukan Si~'da "reia Moecic· 
ki,, maden ocaklarmda 1.400 amele 
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Yazan: Hikmet MUnlr 
Çilek şimdi turfandadır. Kilosundanbahsetmiyelim. Ereğli ve Zonguldak

tan, rekabet fiatiyle gelen çileklerin T .ANF.Sl kırk paraya imiş ... ~ sene, 
bir tane çileğin BEŞ KURUŞA satıldığını görmilştüm! 

KöprU başlarında ve Beyoğlunun geçitlerinde satılan çi
çeklerin de, bazan demeti, hazan tanesi beş kuruş. 
Demek ki ~ilek bu mevsimde, çiçek kadar nadide, kıymet. 
1i bir şey oluyor. Peki, §airler, acaba neden bu noktayı 
ihmal etmişlerdir? 

Yazılmış olan aşk şiirlerinin birçoğundan da - sevgiliye hulus çakmak ma 
ıı. ası çıktığına göre _ bir sevgiliyi turfanda bir çileğe benzetmek kadar 
mükemmel ve hoşa gidecek bir ifade bulunabilir mi? 

"Turfanda" kelimesi, şiir lisanında: "Bulunması güç, hasret uyandıran, 
hayret, ~ zevk ve taz.cliğin fevkinde bir tad., manasına gelecektir. Bu kadar 
biribiri içine geçmiş meziyetleri, hangi sevgili, üzerinde toplamak istemez; ve. 
ya kendisine böyle bir masal okunduğu zaman güzel omuzlarını silkebilir?! 

SevgUim, i,k; elim kanda 
o~ da, yine oona turfcı?UÜJ 

yemiş bulurum. 

Başlayış güzel değil mi? Fakat bu, sevgilinin kaJ'iısmaa ~ ı:ın- manav 
vaziyetine girmektir. Sevgiliyi ansızın heyecana düşUrmek itin bir_den .sö.Yle 
söyliyebilirs~: 

' Sen bir turfanda yemi.şsin sevgilim. 
Meğer .ren neymi,şsin .sevgilimi 

Fil di§i 'bı"lek, 
Çt~ç!U3k1 \ 
Seni eeoorim pek.· 
IZrMk ilTMk, 

O lrolların ... boynuma..; do~ 
• 

Sular ymısa 
Seni ey pembe benekli yemi( 
.Bu mevsimin içinde pi.f 

meml§ 
Bire olsan 

Yine g&r7Mk 1st'mim üik, 
Budur içimdeki ~nmiyen Clilek! 

1 1 1 • 1 " 1 1 • 1 • " 1 1 

Güderi eldiveninin bir parmağı Kalnuş sevgilinin bu lltif bakıyesine uzun 
uzun !baktıktan sonra onun vüzüne dönlip şöyle bir oiir söxlenebllir: 

Sığmıyor ak14 
Bittim memk1a 
Beynim atar ~am 
Yiiz elli ta.k'f.a 
Yamb ınedir bu' 

•Bir eldioon mi,· 
. Ycıh-ut ki bakl.a, 

Bu şiirin altına '4Kinunusani" veya ''Şuoat'' farihfnt attığınızı tasavvur 
edin. Sevgiliniz, o ta,rihte baklanın nekadar nadir olduğunu dÜ§Ünerek eldive. 
ninin o güderi x>arma.ğını Şubat ayında baklaya benzetmenizde ki inceliği, o 
zamana kadar tesadüf etmediği bir iltifat olarak kabul edince, yanında itiba
rınız nekadar artacaktır! 

Şairler bunu düşUrunUyorlar. Belki de sevgililerinin turfanda yemiş ve seb .. 
zelere karşı i§tahlarmı uyandırmaktan korkuyorlar. Öyle ya.. Sevgililerin tur. 
fanda şeylere karşı gerçekten ağızlan sulanır da, onlardan birer nümunecik 
olsun şa.Jrden isterlerse, şairde şafak attığı gilndür. Çünkü turfanda şeylerin 
nekadar pahalı olduğunu yukarda söyledik. Şairin züği.irtlüğü ise erbabınca 
malftmdur. HIK.lfET MVNIR 

J.Hqittue .. Jıabja 
...... ! ........................ ... 

Akdenizde karşılaşan 
iki kuvvet 

'.A.kdenizde iki siyasi kuvvet karşı. 
la.şmış vaziyettedir, İngiltere ve İtal
ya. .. Her iki devlet de müstemlekele.. 
rile irtibatını muhafaza. edebilmek i. 
çin Süveyş kanalına muhtaç vaziyeL 
tedir ve burası §İmdilik İngiliz kon-

• trolundadır. 

26 Ağustosta Mısır - İngiliz ittüa. 
kı mucibince İngiltere Süveyş kana
lmda şu imkanları temin etmiı;ı bulun. 
maktadır: 

l - Kanal mıntakasmda İngiltere. 
n1n 400 tayyaresi vardır. 

2 - 'Kanal mmtakasında İngiliz as. 
kcrlerinin resmi miktarı 10,00-0 dir. 

3 - 1skendcriye limanı, harp tehli
kesi hissedilir edilmez derhal İngiliz 
deniz üssü halini alrr. 

4 - Mısır ordusu İngiliz askeri he. 
yetleri tarafından tensik ve ıslah edil
mektedir. 

Bundan bn..ska İngiltere Filistiniri 
Hayfa, Maverayı Erdünün Akabe lL 
manlarını ve Kıbrısı hem deniz hem 
hava üssU haline getirmektedir. Bura. 
la.rda. işlet' son süratle ilerlemektedir. 
Demek oluyor ki JngilizlC'rin Süvcyş 
kann.lmı mUdafaa p1;mıarı ~üYeys 

mmtakasını askeri i~gal altında bu. 
lundurmak ve Krbrıs _ Hayfa - Akabe 

- İskenderiye murabbaıru donanma 
faaliyet sahası olarak kullanmak e
saslarına dayanmaktadır. 

f taJya ve Siiveyş 
İtalynın planı ise Süveyşi uzaktan 

kontrol etmek esası U7.erine yapılmış
tır. Bunun için İtalya Cebelüttarık • 
Malta • Süvcyş - Hintdenizi hattı Uze. 
rinde biribirine yakın üç noktada ha. 
va ve de!liz üsleri hazırlamaktadı • 

1 - Siçilya kanalında (Siçilya Ye 
Tunus arasında) ki bu kanalın geniş

liği PanteUarya adasının tahkimi ile 
bir hayli daralmaktadır. 

2 -Tobruk ve Löros üsleri. 

3 - Kızıldenizde Dumera adası 
tahkimatı ve Massua üssünün takvi
yesi. 

İtalya böylece 1ngilterenin müstem. 
lekeleriyle muvasala yollarını tehdit 
etmekte, İngiltere ise Süveyşte İtalya 

ile Habesistanın muvasalasını kontrol 
edebilecek vaziyette bulunmaktadır. 
İtalyan gn?.ctckrinin arada sırada !n. 
gi!tPreyc hücum ctmC'l~rinin sebebini 
burada :ı.rnmak lfızımdır ve va?iyc>ti 
iyice ka\·ramak için haritaya bakmak 
kafidir. Filvaki İngiltere ile İtalya a-

• 

Bosna, Hersek, zeta, Dalmaçya, Hırvatistan 
ve Macaristan Türkler tarafından 

zaptedilmfştl ... 

Hüseyin Cahid Yalçm'ın iki üç yıl 
evvel Anatole France'm lcs Dieux ont 
soij'mı dilimize çevirip Fikir hareket
lcri'nde ne§rettiğini biliyorduk. O 
mecmua m mlcketimizde birçok fikir
leri yaymak hususunda gerçekten be. 
ğenilecek bir gayret gösteriyor; hem 
de yalnız bir tarafın iddiaları ile ikti. 
fa etmiyor: onda "sağ'' ların da, ''sol'' 
ların da söylcdıklerini bulabilirsin:z. 
Ancak "müfrit" lere (extrcmiste) pek 
yer vermiyor. 

Hakikati ortada değil, uçlarda ara
mak daha doğru olduğunu mu söyli. 
yeceksiniz? Gerçi ben de o kanaatte. 
yim ama itiraf edelim ki mutedillerin 
fikirlerini tanıtmak da hiç şüphcsız 
faydalıdır ... 

- V azan : N. N. Tepedelenli 
-7 

Bu vaziyet henüz Türk nüfuzu al. 
tına girmemiş bulunan diğer Yugos. 
lavları korkuttu. Bilhassa Meriç mu. 
harebesinde kral Vukoşinin akıbetine 
seyirci kalan Prens Lazar bundan pek 
ürktü. Türklerin üzerine hücum et
mek arzusunu gösteren kuvvetlerle 
birleşti. La.kin Türk kumandanı Mu
rad bu kuvvetleri de kahkari bir mağ_ 
liıbiyete uğrntmağa muvaffak oldu. 
Jfosova meydan muharebesi Yugos. 
lavlar için ne bUyük bir inhizamdrr! 
Maamafih Yugoslav tarihinin bu mağ. 
10.biyeti kaydettiği yaprakta Yugos
lavların Hüdavendigar Muraddan na
sı:! intikam aldıkları da. yazılıdır. HU
davendigar Mura.dın Kosova meydan 
muharebesinde eteğini öpmek behane. 
siyle yamna yaklaşan Miloş Kapleviç 
adlı Sırp asilzadesi tarafından öldü.. 
rUldüğü malOmdur. Bu harpte Prens 
IAza.r da. Türkler tarafından esir edil
miş ve boynu vurulmuştur . 

Ankara muharebesi 
Kosova meydan muharebesinden 

sonra yapılan sulh Sırplara pek paha
lıya. mal olmuştu. Artık Sırp kralları 
Edirne sultanmm birer mUmtaz valisi 
halinde idiler. Bununla beraber Türk. 
ler ve Sırplar biribirlerine pek kısa 

-zamanda kayna§rverdiler, HüdavendL 
glr Muradın varisi olan XJldırrm Be. 
yuıd bir Sı;rp prensesi almıştı. Tari-
hin en mağrur hükümdarlarından biri 
olan Yıldırım bu zevcesine adeta esir 

olmuştu. Fakat Türk ve Sırp millet
lerinin birlbirleriyle kaynaşmasında 

sarayın bilyük lbir tesir yaptığı söyle
nemez. Tarihin en kanlı savaşların _ 
dan olan Meriç ve Kosovada biJekleri. 
nin kuvvetini ve mertliklerini bir hay. 
li mükellef bir tanda ölçmüş olan iki 
millet kendiliklerinden sevişmişlerdi. 
Netekim Kosovada boynu vurulan 

Prens La.zarın halefi ve oğlu Stevan 
Lazareviç (13 9 - 1427) birçok vesi
lelerle Yıldırıma askeri müzaheretıer
de bulundu. Yani Edirne ne zaman 
"-Askerini al! orduya katıl!,, dediy. 
se derhal koştu. Maamafih ne Sırp 

sarayı, ne Sırp milleti esir ve uşak ya_ 

şıyacak takımdan değildi. Türkler de 
bu komşularının ne merd ve ne asil bir 
millet olduğunu anlamışlardı. Kosova. 

da kazandıkları haklardan "uşağa 
emreder gibi,, değil, ''bir müttefiki 
deruhte ettiği vazifeye davet eder gi
bi,, istüade ediyorlardı. 

Orta Asyanın büyük Türk İmpara
toru Timur ile F.Aiirne Türk imparato
ru Yıldırım Çubuk ovasında (Anka. 
rada) karşılaştıkları zaman Stevan 

Lazareviç de kuvvetli bir atlı kuvvetle 
Edirne sultanlığı ordusunda bulunu. 
yordu. 

Bu ordunun Ankarada İmparator 
Timur tarafından nası !mağlup edil
diği malumdur. 

Yıldırımın yıldızı söndükten sonra 
Sırp Şefi Stcfan Lazareviç vatanına 
dönerken Bizansa uğradı (1402). Bi-
zans imparatoru kendisine Despot un. 
v:ınını verdi ve Türklerle olan müna. 
sebetelrini kesmesini tavsiye etti. Ma. 
nmafih böyle bir tavsiyeye lüzum yok-

rasında bir anlaşma imza edilmiştir. 
Ama coğrafya diplomasiden daha 
kuvvetli çıkmış, iki devlet siyaseti bir 
ahenk bulamamıştır. 

İtalya eskiden yalnı?. Brcnner geçt 
diyle me!';t"nl olmak mccburiyetindcy_ 
di. c:imd' Si.ivcyş kan lına dikkatini 
vermek mecburiyetine girmiştir. 
,.. ._ "Entransijan,, - . 

Kili.s kal'ası 

Fakat Hüseyin Cahid Yalçın mec
muasında hnyal eserlerine pek az ver 
veriyor. Yanılmıyorsam 12imdiye ka
dar Anatole France'ınkinden başka 
roman neşretmedi. Onu da beJli ki 
saf bir haS·aı eseri olmaktan ziyade 
tarih sayıfasını canlandırıp izah etti. 
ği için seçmiştir. 

Alla1ılc.r susamı§lardı şimdiye ka. 
dar mecmuanın sayıfalarında kalmış
tı; hatta onu kitap halinde görmek. 
ten ümidimizi kesmcğe başlamıştık. 
Buna çok da esefleniyorduk; çUnkU o 
roman Anatole France'm bizce en gü. 

tu. Zira Yıldırımın esir düşmesinAen zcl eseridir. Hüseyin Cahid Yalçın'ın 
sonra Sırpların istiklallerini kazan_ tercümesini henüz okumadım, asıl 
mayı düşünmelerinden tabii bir §ey metinle karşılaştırmadım: fakat bun
olamazdı. en yıldır tercilme işleri ile uğraşıyor, 

Despot Lazareviç memleketine dö- elbette ki bu kitaba lazım gelen itina
ner dönmez Macarlara dayandı ve yı göstermiştir. Lc.s Dicux ont soif'ı 
Edirneye bac vermemeye ba§ladı. Fa- Allahlar sus~mışlardı diye tercüme 
kat Yıldırımın oğulJan arasında deh. etmesi belki iyi olmamış: fakat 0 is. 
şetli ve kanlı taht kavgaları cereyan min münasib bir k. r5ılı ını bulmak, 
etmesine rağmen vaziyetten uzun za. belki bütün kitabı dilimize çe\•irmek. 
man istüade edemedi. ten el.ıha zordu. İsmai !Müştak Ma-

Bunun devrinde Srrbistanda kültür yakon vaktile o romanı Tanin'de J1cih. 
derecesi yükselmiş ve kıymetli şair. Zar 'kana ,ç tsamışlar adı ile tercüme 
ler yetişmiştir. ctmi§ti; o da iyi değıldi. Zaten o ismi 

Curaç devri herkesin ho una gidecc.'k bir suı'ctte 
Lazareviç'in ölümünden sonra ye- tercüme etmek imkansızdır: e kı 

ğeni Curaç Sırpların başına geçti - Almanların bazan yaptığı gibi - ro
(1427 _ 1456). Bunun da ilk işi Türk- man isimlerini olduğu gibi bırakmak 
lerin nüfuzuna bir daha girmemek daha doğru olur. 
için tedbirelr almak oldu. Faraza Mo- Allahlar susam'l§lardı, nihayet kitap 
rava ile Tuna nehirlerinin birleştiği halinde çıktı. Fiyatı da yüksek değil: 
yere ha.kim büyük bir kale yaptı. Fa. Remzi kitabevi'nin "Dünya edebiya. 
kat çok geçmeden, Türkler, Simedere. tından tercümeler serisi,, nde çıkardı· 
vo adını taşıyan bu kaleyi zaptedip ğı her kitap gibi 50 kuruş. 
Curaç'ın bütün topraklarım ele geçir. Şimdiye kadar 0 serinin bir kusuru 
diler. Despot Macarlardan yardım a- vardı: her kitabın başmda, müellif 
ramağa mecbur oldu. Jan Hunyadi hakkında dolgun malfımat verilmiyor. 
ricasını kabul etti. Emrine verdiği du. Hüseyin Cahid Yalcın Anatole 

d k b tt. .... k France'ın eseri hakkında Gustave ordular sayesin e ay e ıgı topra -
larm bir kısmını geriye alabildi. La. l.anson'dan iktibas ettiği yirmi snyı
kin ölümünden sonra Türkler tekrar falık bir tetkik yazısını da ilave 

0

eL 
bütün Sırbistanı ellerine geçirdiler. miş. 

Bu kitııbı okuyun, hem heyecanlı 
Bosna, Her~ k ve Zetamn saatler g çirir, hem de geçen asır so. 

zaptı . nunda gelmiş en büyük yazı sanaL 
Yukarda Kral Tirvitko'nun Bosna- karlarından birinin en J!{i?.el E'c:<'rint 

da bUylik bir devlet kurduğu ve ken. tanımış olursunuz. Nurullah AT AÇ 
disini (Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar -
ve Dalmaçlar) kralı ilan ettiğini ya&. 
mıştık. Bu devlet Tirvitkonun ölü. 
münden sonra kral Dabiça zamanında 
Macarlara boyun eğrneğe mecbur ol
muştu. On beşinci asrın ilk yarısında 
Slav 8.leminin ezeli belası olan din 
kavgaları da alıp yürüdü, Tirvitkonun 
devleti zayıfladıkça zayıfladı. 

1453 te Türk ordularının Bizans 
İmparatorluğunu silip supurmesi, 
Balkanlarda Türklerin daha büyük 
mikyasta bir istila devresine yaklaş
tıklarını ihsas ederken Bosna son de. 
rece kuvvetsiz bir haldeydi. On yıl 
sonra mukadder netice kendini gös· 
terdi. 1463 te Türk orduları Bosna ka
pılarına dayanınca Boşnaklar derhal 
teslim oldular. Hersek birkaç yıl da. 
ha yan milstakil bir halde yaşadı. 

Fakat burada saltanat süren Vukçiç. 
in ölümü (1465) akabinde evlatları 

arasında başlıyan taht kavgaları bu
ranın da Tlirklerin eline düşmesine 

mevdan verdi (1482). 
Şimdi ortada ı:;öyle böyle müstakil 

bir halde idare edilen küçilcük bir Yu. 
goc:lav devleti kalmıştı: 

Zeta. 
Adriyatik kıyılarında olan bu dev

let Venedik cumhuriyetine dayanıvor. 
n•ı On vedi vıl bu halde kalabildi, 
1499 da t~tanbul Türk irnnaratorluğu 
burasını da zımtctmiş bulunuyordu. 

"Davam cdıecek) 

Londrada taç giyme merasimi 7uızır
Zıkları hfünmalı bir faaliyetle devam 
ediyor. Kralın m.crasinı esnasında gi
yeceği som altın 81rmcı ile i§lcnmiş 
son derece lı."?ymetli libas da hazır. 
1annı1§tır. 1 
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-Bu harap memlekette yapılması 

lazım o kadar çok ifler var ki .. Han· 
gisinden başlanması lazım geldiğini 
insan §a§ırıyor: Cehaletle mi.icade
le, hastalık işleri, yolsuzluk ... Bun· 
ların hepsine birden el atmağa kud
ret yok. Birer birer yapacaksak han· 
gisinden işe girişmeli? nasıl bir sr 

raya koymalı?· 

Elektrik ve hava Halicin 
temizlenmesi 

19 nıayıs 
bayramı 

Köylere doğru gittiğimiz sırada, 
Ordu valisi Bay Baran'a bunu sor· 
dum. Bu zat, memleketi iyi anladı
ğına kat'i kanaat ettiğim cidden 
yüksek kabiliyetli, cidden tam ma· 

nasiyle idealist bir münevverimiz • ı 
dir. kanaatlerinin muhassalasını şöy. 
le bildirdi:. 

- Evvela yol, sonra sıhhat, son-

• saatleri gazı 
Geniş mikyasta 

kontrol yapılacak 
ölçü ve ayarlar umum müdürlüğü, 

ölçüler kanunu hükümlerine giren elek. 

trik, su havagazi saatleri gibi sarfiyatı 
ölçen makinelerin daha mükemmel esas 

lar dahilinde kontrolü için yeni bir tef· 

kilat yapmağa karar vermiştir. Bu se

beple umum müdürlük kadrosu ali tah. 

sil görmüş elektrik .ve ma~ine mühen
dislerile takviye edılecektır. 

Bu yeni mühendis.le: .kad~oya al.~nır 
alınmaz evvela bu gıbı ışlerın e:ı mute-

Batmış meraklbln 
çıkarılmasına 

başlanıyor 
Hükümct, Haliçte yeni bir tersane 

kurmak, havuz ve fabrikaları tevsi et
mek, yeni kızak mahalleri ve havuz yap 
mak kararını verirken Hali .. in temizlen· 

r 
1 

mcsini lüzumlu görmüştü. Haı;çte ta. 
mamcn veya kısmen batmış, gemi, mau

na vesair merakibin çıkarılması da bu 1 
karar cümlesindendi, kararın tiitbikine 
evvela devlet müesseseleri tarafından 
başlanmıştır. 

iktisat vekaletinden verilen bir emir 
üzerine Haliçte bu şekilde batmış duba· 
lan ve maunaları bulunan Akay idaresi 

Mek tepıerde hazır
hk lar llerllyor 

Geçen gün vilayette yapılan toplantı. 
dan sonra 19 mayıs gençlik ve spor bay 
r:ımına iştirak edecek mekteplerde bü
~ük bir hazırlık başlamıştır. O gün §CD· 

lıkten sonra yapılacak büyük geçit res. 
mine jimnastik yapan talebeden başka 

sch:imizdcki bütün mekteplerin izcileri 
de kendi mektepleri jimnastikçilerinin 
başında olduğu halde iştirak edecektir. 
Bunun için izciler de talim yapmakta
dır. 

ra mektep. Köyler bakımından, 
ehemmiyet silsilesi böyle olmak la
zımdır. Çünkü yol yapılınca sıhhi 
imdat da mümkün olur; üç beş kö
yün arasına müşterek bir mektep 

yapmak da .. 
Filhakika, diğer bir yazımda 

bahsettiğim gibi, vali Baran, köy 
muhtarlarını, ileri gelenlerini, aklı e. 
renlerini bir araya topladığı zaman, 
ilk önce "yol birliği,, ni kurdu. On· 
dan sonra da, "sağlık birliği,, ni. 

kasif olduğu fstanbuHan başlanarak 
bütün Türkiyedeki şehir ve kasabalarda 

tetkikler yapılacaktır. 
Son günlerde şehrimizde gerek elek. 

trik, gerek su ve gerek havagazi saat- I 
]erinin yanlış kaydettiği hakkında halk 

f dan P
ek rok şikayetler vaki ol-

bunları derhal satılığa çıkarmıştır. De. 
nizyolları ve diğer c!evlet müesseseleri 
de ayni şekilde hareket edeceklerdir. 
Hususi eşhasa ait olanlar da tamamen 
tesbit edildikten sonra bir mühlet veri
lecek, bu mühlet zarfında çıkarmıyanlar 
ve satmıyanların merakibi devlet eliyle 
çıkarılıp satılacaktır. Bundan sonra ha
vuzlarda yapılacak iki tarak dubasile, 
Halicin temizlenmesi işi başlayacaktır. 
Bu tarak dubalarının haziranda in~asına 
başlanacaktır. 

O gün şcnliklerıde bulunacak spor te· 
şekkülleri mensuplarının da mümkün ol 
duğu kadar yeknasak kıyafetlerle çık. 
maları için mıntaka, klüp murahhasları
na, tebligat yapmıştır. Mıntaka, klüpler 
den alacağı malumata göre bu resmige
çide kaç kişi gireceğini bu işle meşgul 
olan komisyona bugünlerde bildirecek. 
tir. 

• • • 
Sağlık birliği... Daha mufassal 

bir tabirle "sağlık bekleme odala
rı" .. Yol birliği işinde olduğu gibi, 
bunlardan da, Ordu vilayeti hudut. 
lan içinde, dokuz tane kurulacak ... 
Fikir ve teşebbüs, vali Baran'a aittir. 
Diğer vilayetlerimizde bunun aynen 
tatbik edilmesini dilememek elden 
gelmiyor. Bakınız ne mükemmel bir 

ış: 

Vali, köylülere verdiği nutukta 

şu feci hakikati bildirdi: 
"Ordu vilayeti dahilinde olduğu 

kadar hiç bir yerde bu derece çok 
hastaya rastlamadım. Halkın yüzde 

~~JWİ§i tropika cinsinden malaryaya 
olwakla kalmıyor; ayni za· 

manda ba§ka hastalıklar da vardır. 
Köylerden kasabalara hasta nakliya· 

tı tabutla yapılıyor.,, 
Bir hususi muhavere esnasında, 

Bay Baran, şunu da söylemişti: 
"Bir köylü kadın, rastladığı bir 

doktora, hasta evladına bedava bak· 
ması için yalvarmış. Doktor, cılız 
yavrunun yanına sokulduğu vakit, 
onun cidden berbad bir vaziyette ol
duğunu, fukat ham bir ahlatı kemir 

diğini görmüş. Kızarak: 
"- Behey kadın 1 • demiş. . bu 

ne hal. böyle? ilaç vereyim diye be
ni çağırdın. Fakat en muzır şey olan 
bu kötü meyveyi hastanın yemesine 
neden göz yumuyorsun? 

.. Kadının gözleri yaşarmış: 
··- Ah evlad .. Mısır unumuz 

6ile kalmadı .. Başka yiyecek bir şey 
yok .. Ne yapayım? Bununla da kar
nını doyurmasa ölecek!,, 

Bu sahici vakayı anlattıktan son. 
ra, vali, sıhhat, gıda ve fukaralık işi· 
nin biri biriyle ne kadar bağlı oldu· 

ğunu göstermiş oldu. 
Fakat alkışlanacak cihet: Bu 

anlattığım seyahatin gayesinde alı -
nan tedbirlerle, bütün bu ağlanacak 
hallerin gereği gibi önüne geçiliyor. 

* • * 
Evvela bir seyyar doktor teşki· 

latı yapılıyor. Fatsaya da çok şükür 
eczacı bulunmuştur. (Bu koca ka· 
sabanın eczahanesiz olduğunu, ta· 
liplerin belediye reisine müracaat et· 
mes ini bir ay evvelki bir yazımda 
tafsilatla bildirmiştim.) Müracaat e· 
den eczacılardan biriyle şu suretle 
mutabık kalınmış: Kendisine bin li· 
ra veriliyor. Üç sene Fatsa'da eczacı
lık yaparsa bu küçük sermaye ?nun 
oln,.ak, artık kendisi serbest hır ta· 

cir haline gelecek. 
Hülasa, merkezler, doktor ve ec-

zahane ile böyle takviye edildikten 
ve bu bir sene içinde yol işleri ni7.a· 
rnına sokulduktan sonra, bir de has· 
ta nakline ve doktoru gezdirmeğe 
rnahsus otomobil alınacak. 

Dört yol a<Yzı gibi, bülün köylere 
D •• .,, 

en yakın olan dokuz noktaya, sag
. (Devamı 4 üuciide) 

(VA-Nal) 

tara ın :ı • 

t B u <ikayetler b.lhassa elektrik 
muş ur. :ı 

1 
. den dohyı y:ıpılmaktaodır. 

saat erın 

ıstanbulda 
metropoliten ! 

Bu maksatla kurulan 
şirketin imtiyazı 

fesbedlldl 
"i bul ve civarı ıehir demiryolu,, 

stan . 
d k

. 'rketin uzun senelerdenbcrı 
namın a ışı 

f 1
. medig-ini nazarı dikkate a-

aa ıyete geç . . . . 
lan Nafia vekaletinin şırketın tasfıyesı. 
.h t' 'tt'g-"ıni ve airket heyeti umu-

cı e ınc gı ı :r • A 

. . . . tiyazın feshi içm fevkalade 
mıyesının ım . 

1 t ag-nldığını yazmıştık. Nafı-top anıya ç 

k
e.1 t' bir "irade, ile 13 kanunucv. 

a ve .. e ı, ' . . . 
vel 1328 ıde imtiyazı verılen bu tırketın 
taahhüt ettiği •'.Metropalitcn,, intaaını 
yapmadığı gibi teftiş masraflarını da 

1335 
senesindenberi tediye etmediği 

ni gözönüne koyarak Devlet Şürasına 
müracaat etmiştir. 

Devlet şurası bu işte Nafia vekaleti 
lehine karar vermiştir. Bunun üzerine 
şirketin hükumet ne~dinde~i 15.000 li
ralık teminatının h~zıncye ırat kayde-

d ·ımesine karar verılmiş ve bu c;het şir. 
ı ~ 

k t' kurulmasına onayak olan Doyçe 
B:~~a evvelki gün b'ldir'lmiştir. 

Sarkıntılık 

JÇERIDE: 
• lktlsat vckAleU ticaret odalarmda yeni 

yapt1actık tcşkilAt dolayuılle dört aydır tehir 
edilınl"' olan İstanbul ticaret odası bUtçe8ini 
tasdik edip bugünlerde gondereceğinl blldJr 

ıniştlr · 
• Tahmis sokağında Hasan Basriye alt 

bakltallye mnğ"azasmdan yangm çıkml§ bir 
kısım erzak yanmı§lır. DUkkA.ndaki eııyala• 
rın 12000 ııraya sigortalı olduğu anlaııılml§ 

tır. 
• çarşambıı. gtınU Beyoğlu Parti blnasm 

da Htımlt l<;in bUyUk bir ihtifal yapılacaktır. 
Halkevi başkanı Ekrcmin söyle\'ile ihtifal 
tıaşlayacak, Semih MUmtaz, Milat Cemal, 
Refil< Ahmet, ŞUktlfe Nlhnl, tsmall Hami, 
lsmall Habip HAmlde ait hatıralar naklede-

cl'klerdlr. 
• Evelkl akşamki lodos esnasında Uman 

dnkl ı:amandıralardan biri ortadan kaybol• 
muştur. şamandıranın zincirlerini kopararllk 

a ar,ıJdııs-ı tahmin edilmektedir. }{arma.ray , b 

şamandıra on bln lira değerlndedJr. 
· • ArnavuU>l:IY Amerikan kız kollejl talebo 

i <tiln mekteplerinde bir müsamere vermiş 
ter . ti f terdir. :r.ıusamere Kızılay cemıye men aa 
Une \erilmiş. "Turandot .. piyesi temsil olun 

muştur. 
• 13irkac gUne kadar kazalarda zehirli 

gaz kur tarı .aaııyet geçecektir. 
* 

25 
nis n gUnUndcn itibaren İııtanbul U

zerinde gezinti uçuşları bnıı ayacaktır. 
• HavayoUarı tarafından tnglltereyc ısmar 

ıanan dört motörlil on kl.alllk tayyarelerden 
bfrlnfn ln§&SI bitmiştir. 

iki kavga 
Hasköyde oturan bahçevan Sa· 

dettin sabıkalı Vasil ile kavga et • 
mİ§tir. Vasi! taşla bahçevam başın
dan yaralamıştır. 

Haydar da ferman sokağında o· 
turan Dursun da arkadaşı Muhiddi· 
ni yüzünden ehemmiyetli surette 
yaralaml§tır. 
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Hlcı1: 1356 - Seter: 8 

• ,._ 3,46 12,13 15,59 18,51 20,29 3.~7 

• GUmrfl#e gelmlf olan eahlpslz efya ara 
Blllda radyo ve buna benzer e~yanın hayır 
mUeııaesclerlne verilme.si takarrür ctmlıtır. 

• İzmir belediyesi yeni yapılacak hal hl 
nasınm projesi için bir müsabaka açmı tır. 
Birinciye 1000, Jkinclye 500 lira verilecektir. 

• Yeni baaılacak 10 paralıklarm nUmunele 
rl Darphane mUdürlUğU tarafından maliye 
veklleUne gönderilmiştir. Baskı hazırlıklan 
tamamlanmıftır. Emir beklenmektedJr. 

• Sıhhat veklletl umumi sıhhati korumak 
için bro§11rler bastırmaya karar vermlıtır. 

• Trabzonda yakında bir devlet numune 
hastanesinin temelleri atılacaktır. 

• SUmer bank umum mUdUrll Nurullah 
Sümer Şehrimize gelmiştir. 

• Mekteplilerin askeri kamp mUddcUcrl 
nln on be§ gUnden, geceli gOndUzlU ~ lrmi 
gUne çıkarılmasına karar verilmiştir. 

* lkinclkAnun ayı içinde Muğla mnden 
mmtakasmdan 8109 ton krom ve 400 ton 
zımpara milden! ihraç edılmlştlr • 

DISARIDA: 
• l!usolinlnln oğlu 21 nisandan itibaren 

ttaıyan havacıtı~ının şerefine bir mm çevi 
recektlr. 

• Yeni bir kararnameye göre, 1talyan ağır 
sanayi fabrikatörleri hisselerinin yarısını hU 
ktlmete ııatmağa mecbur olacaklardır. 

• Sofyada bir evde ı0.000 tane ı mayıs 
amele bayramı için hazırlanmış komUnirt 
beyannamesi bulunmuştur. 5, 10, :::o levalık 
bir hayll pul bulunmuştur. Bunlar 1spanya 
hükdmeUne yardım lçln para top'amak Uza 
re gizlice baaılmı§tı. 4000 tane muhtelif 
komUnlst rt.aaıelerl yakalanmıotır. 

Maarif Prevan
toryumları 

Yeniden böyle mU
esseseler açılması 

dUşUnDIUyor 
Maarif vekaleti bir taraftan Valde ba 

ğında elli yataklı bir sanatoryom inşa 
ettirirken diğer taraftan Valdc bağında
ki Prevantoryum binalarını da tadil ve 
tevsi ettirmek kararını vermiştir. Veka
let bu yaz istirahat için muallim ve ta. 
lcbeler gelmeden, yani mekteblerin ta
tilinden evvel bu işin ikmali için icap 
eden tahsisatı derhal vermiştir. Bu su
retle Maarif mensupları ve tale':>cler da. 
ha geniş bir kür yerine kavuşmuş ve da 
ha fazla maarif mensubunun turadan 
istifadesi temin edilmit olacaktır. 

Maarif vekaleti memleketin diğer ba
zı yerlerinde daha bu şekilde prcvantor· 
yumlar kurarak talebe ve muallimlerin 
sıhhatlerini korumak kararındadır. Bu. 
nun imkanları şimdiden araştırılmakta
dır. Ağlebi ihtimal önümüzdeki seneler 
bütçelerile bu da kabil olacaktır. 

* DUn Londranın tenha ııokaklannda ln
glltere kralının 12 mayuıta yapılacak tac giy 
me merulmlnln bir provıuıı yapdnuı ve mu 
vaffaklyetıl olmuıtur. Hakiki rengini almrı 
olan bu pro\·ayr seyretmek üzere halk hususi 
mahalleri işgal etmffU. "Tac giyme meraııl 
mi prova.sı programlan .. satılıyordu. 

• Haziranın altısında Cenevrede topıan 

ması mukarrer olan silA.hsızlanma konfersn 
sı, ağlebl ihtimal bB§ka bir konferansa b.· 
rakılacaktır. 

*Atına Unlverslteslnln yüzOncU yrldönUm\I 
mUnıuıebetılc Unh·erslte rektörll, verdiği bir 
nutuktll bılhassa ba§ka memleketlerden ge 
len ecnebi profsörlE're te~ekkUr tmlştlr. 

* Yugoslavya 27 inci Zagreb aergist dUn 
merasimle açılmıştır. 

• ltatyada kırk saatlik ı1 haftası icabında 
uzatılacaktır. 

• Hlndistanın Blhar eyaletinde Deome'adll 
dün Mecusiler ile Mlla!Umanlar ı.rıuııncla 

ı;UrllltUlü arbcdl'ler olmuş, bu esnada altmış 
kadar Mecusi ve MUs!Oman yaralsnmıı ve 
birçok mağazalar yağma edllmlştir . 

• İngiliz muhalE'fet liderlerinden Georgl!a 
Lanııbury dlln Berllne gelmietlr. Hitler tara 
fından kabul edilecektir. 

• Kı\ğıt fabrikalanndakl grev dolayıalle 

Lehlstanda gazeteler, pek yakında sayfa I!• 

deUerlnl azaltmış ve formalarını kütUltmU 
olaral< çıkacakt•r. ş 

ıı: Tiyatro ve slnema'ar fClderasyonu, Parla 
mıntakasmdakl tiyatro ve sinemada ve daha 
diğ"er eğlence yerlerinde rrev llAnma karar 
\'CrDli§tir, 

KURUN'da: 

Afyon anlatması 
Bu sabahki gazetelerin hepsi Yu

goslavyadaki muhabirlerinden geleıı 
8eyaJuıt mektuplarım tıeşretmcktedir. 
ler. Kurunda Aatm Us "Tuna iistün. 
de:;·n başlıklı yazıstm şöyle bitiriyor: 

Sonra Balkan memleketleri arasın. 
da birtakım müşterek menfaatler 
daha vardır. Bunlar üzerinde koıay· 
ca anlaşmalar olabilir. Mesela Tür
kiye ile Yugoslavya arasındaki af_ 
yon anlaşması - ki harici pazar'ar 
da iki memleket mahsulünün b : b' 

1 
. ırı. 

ır erı zararına rekabet etmemesi 
esasına müstenittir • ayni cinsten 
olan diğer türlü mahsullere tatbık 
etmek çareleri bulunabilir. Ozüm, 
meyve, hayvan ve yumu~a mahsul 
lerinde böyle bir imki'm bulunabile. 
ceği ümit edilmektedir. • 

S~zün kısası Balkan Antantı ne va
k~t bugünkü siyasi kuvvetini ikt1sa. 
d~ ~ah~da dahi gösterebilirse asıl 
bırlık ıdealine o kadar yaklaşmış 
olacaktır. O vakit &ikan Anta t • n ı. 
mn sıyasi kuvveti bir kat daha art
mış bulunacaktır.,, 

TAN'da: 
Yakınhk ve dostluk 

Tan'd Ah 4 met Emin Yalman "Yu-
goslavlarla Tiirkler arasındaki yal.ın. 

klı~ ve dostluk,, u tct'k'ik ctmi§; d"yor ., : 
Çok gariptir ki dün bizi ayıran her 
şey bugün birleştiriyor. Beraber 
geçirdiğimiz beş asırlık hayat bile 
a~~ bir duvar tesirini yapmıyor. 
1!11ikıs bu müşterek hayattan do
gan itiyat, zevk, hatta kısmen dil 
birlikleri; benzerlik ve vakmhk 
duygulan uyandırıyor. Haİkın her 
gilnkU hayat tecrübelerinden doğan 
atalar sözlerimiz. J.atifelerimiz, fık· 
ralanmız tamamiylc birdir. Hayatı 
ayni şekilde karşılıyoruz. Ayni yol. 
da itiyaUarımız var. Ayni nevi ha lk 
musikisini söyülyoruz. M' • ..,:z 
ayni nevi yemeklere alışmıştır. 

Bunların isimleri de birdir. 

AÇIK SOZ'de : 

Belgratta 
Açı.k.!öz Falih Rıfkı A tay'ın Ulu • .,. 

ta çıkan mektubunu iktibas etmi.1. 

MÜ§ahede kudretiyle k<ılcm sanatmı 

çok gü:::el me;:;oede>ı Ankaralı muhar-

rir lnönü'nün Kral Aleksandr'ın me
zarı öniindeki ihtiram dakikasından 

bahsederek lstanbula §öylece hafif 
tertip bir şehircilik dersi vcriym-: 
İsmet İnönü Kral Aelksandr'm pek 
yeni olan mezarı başında, onun pek 

ta7.C olan hatıralarile mahzun, bir 
müddet eğildi. Oplenaç Sırbi.stan 

hürriyetinin beşiğine bakıyor. Ve 
gidip gelirken hanedanın kurucusu 
Kara Jorjun köyünden gcçıliyor. 

Avala tepesi Jse meçhul Yugoslav 
askerinin anıtına hasredilmiştir. U. 
zun zamandanberi ordunun vasıta. 

lariyle çalışmakta oaln bu muhte
şem anıt bes yiiz bin Türk lirasma 

mal oluyor. Meşhur Hırvat heykeL 
tr~ı M:stro,·iç'in sekiz heykelin. 
den beşı yerine konmuştur. 1stan
bulda en iyi anıt yer'ni arıyanlar 
acaba Çanılıcayı di:şünmUyorlar 
mı? 

AKŞAM'da: 

HtımPdln f!edlıaht 
kllhslz ~reı.rı 

ve 

!.Jiülekkik t c edip arl:ada.c:ımı:: l/rı
s-an Ali Yılccl A bdülhal~· IIa;nidin gc. 
lecek nesiller taraf ndan mmtulma. 
~ına ç.alı-!mamı::ı ist'yor. nu sabah
kı A 4amda çıh:uı y.o:: suıda bir fekli. 
f e IY'ı:: '11cn ş t ~tırlar 'l"'r: 

AbdUlhak Hamid, ferc?ivcti \'e ce 
~iyet ~ç~ndeki hayatile. bahtiy~ 
hır fanı ıdi. Onun bence bir tek ta
lihsizliği vardır: Dlli. Yazılarını 
bugün anlıyabi1enler anlatmıya ça
lışmazlarsa yarınki nesil, Abdili. 
hak Himidi sade bir şöhret olarak 
tanıyacak, fakat eserlerini asla ta. 
damıyacaktır. Bir sanatkar için bil· 
!Un bahtiyarlıkları sıfır eden bu ta. 

(Sayfayı çeviriniz) 
KaraDavu4 

• 
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Nurullah Ataçın edebi mülakatlara 
................................................... 

"Allah aşkına şu 
'' 1 . b. it ' ve,, erı ıraz aza • ,, 

Halit Fahri her cUmlede bir taneden fazla "ve,, kullanma
mağa güçbeHl razı olduktan sonra suallerime devam ettim 

Mltl!Ualkato yapan: Nurullah Ataç 
(B~ tarafı 1 incid.6) 

bUr çocuklanna vererek bir tanesini bi
le bile nasıl ezdiğini g~ateriyor. Poil de 
Carotte bunun için kilçilkten kurnazlaş. 
mış ve kaşarlanmııtır; ruhunun derin
liklerindeki ıstırabı da romancı en ha
fif, en sade ve her biri ayn ayrı hadise. 
lerle mükemmel canlandmyor. tşte bu 
cihetten bütün dünyadaki basit halkın 
birkaç tipini bu ailede teksif edilmit bir 
halde buluyoruz. 

"Julea Renard'ın bu eserinden çıkar
dığı bir perdelik piyeı de güphesiz bu 
çok ineant cephesinden alaka uyandır. 
mıı ve Comedie - Française'de olduğu 
kadar bütün dünya sahnelerinde de tem 
sil edilmiştir.,, 

- Onu da tercilme etmeğc niyetin 
var mı? diye sordum. 

- Evet, deıdi, ama sen sual ıormağa 
kalkacağına benim söyliyeceklerimi din. 
le. Ben bitirince sana sor derim so-
rarsm ... 

Hayli hiddetlenmişti; ben af dilemek 
için bile ağzımı açmağa cesaret edeme. 
dim. O devam etti: 

- Bu kitabı eşhasın isimlerini değiş
tirerek, yani onlara birer Türk ismi ve
Terek de terclime edebilirdim, gene ha. 
kikati değişmez ve hiç yadırgamadan 
okunurdu ... 

"ikinci meziyeti de - ki mühimdir -
yazılışındaki şekildedir: Bazılan hatt! 
fıkra denecek kadar kısa bölilmler, bir 
piyeste olduğu gibi konuşmalar ve da. 
ha bunun gibi okumayı kolaylaştıran 

ve alaka ile beraber zevki çoğaltan bir 
teknik. Bu tarzda bir eser şimdiye ka
dar bizde ne tercüme edildi, ne de bir 
benzeri yazıldı ... 

Sustu; ben deminki zılgıttan sonra 
ağzımı açmağa cesaret edemiyordum, 
bekledim. Bu sefer gene kızdr: 

- Ne duruyorsun, dedi, sorsana so
racağını. 

- Belki daha a8ylerain diye bekli. 
yordum. Sorayım ya f fakat sen de Al
lah aşkına olsun şu "ve,,leri biraz azalt, 
kısa cümlelerle cevap ver. Bak Jules 
Renard'a, sözUnU uı:atmağı hiç sev
mez. 

Her cümlede bir taneden fazla "ve,, 
kullannuyacağını zorla vaadettirdikten 
sonra sordum: 

- Oemin ağır ve en ağrr eaerler de. 
miştin; bundan hangi kitapları kaste
diyorsun? 

Cehlime kızmadr, acıdı. 
- Hangileri olacak? dedi, mesel! 

Marcel Proust'un eserleri. Andre Gide 
tercilme edildikten sonra Proust niçin 
tercilme edilmesin? Pirandello, Flau
bert bir kısım Rus romancıları, Geor. , 
ges Duhamel .•. 

lltıınlfllll'llUtltınııııtıff8ttllttwRtt~flllll 
lihsizllkten Albdülhak H!midı kur. 
ta.rm.alıyız. 

CUMHURIYET'te: 
Edebiyat ve HAmld 

Peyami Sa.fa, Cumhuriyette, bir 
'8Dınat7cfrrı, ha-ıkın i&ioe tanıması ~n 
onıu Jw.lkn iyice tıcınıtmak l&vmgeldi
gini ispata çalı§ıyor. Peyamiyi dinli. 
yelim: 

TUıık edebiyatının büyült ve küçük 
her slınası monograf isiz kalmıştır. 
Çlinkü monografilerin edebiyat ta. 
rihindeki rolünü henüz hiç bilmiyo
ruz. Bir san'atkarın hayatı, şahsi. 
yeti ve eserleri üstünde hususi ve 
ayrı bir etüd yapılmadan, onun ta.. 
rih içindeki siması, yalnız kenar 
çizgilerile sırıtarak, bualnık ve ha
zin bir loşluk içinde kalır. Fransa
da, son seneler zarfında, yalnız bir 
Paul ValCı-y için • ki henilz ölme. 
miş bir şairdir- beş tane monografi 
neşredilmiştir. Bunlar benim bildik. 
Ierim ; haberim olıruyanlar bulun. 
ması da pek niilmkün. Marcel Prust 
ve Andre Gide ilah ... için de öyle. 
Arkada.Jtmız bizde mı:m.ografi J/Olc-

luğuııım "bu -i§'in zorluğundan ileri 
geldiği>ıi,, de bilyük 'bir teva...""11. göste
~~ mydetlih.-te11 sanra "Hd.mid!n lJ. 
'JD.mU Toarft"'ndo mı eBMlı vazife, onun 
numılekete iyice tamt>ılmasıdır,, diyor. 
Pcy<ımıı 1u:ı'kl1dtf'. Kara Davud 

Bana acır gibi bakmasının intikamı
m almak istedim: 

- Ben de, dedim, büyük klasik 
lerden, yunanlardan bahsetmek istedi. 
ğini sanmıştım. 

- Onları tercüme etmek elbdte la
zım, dedi. Fakat bu, kitapçılarm yapa
bileceği bir iş değildir; çünkü çok bü. 
yUk bir cilt teşkil edeceklerinden sarfı 
nazar, tercümeleri de zordur ve iyi ol
masr için, üzerinde yıllarca çalışmak 
ister. Mütercimin bu külfete mukabil 
göreceği nimet nedir? ... Bu işi, büyük 
bir tahsisatla, Kültür Bakanlığr başara
bilir: Senelere ayırarak, muntazam bir 
program takip ederek .•. O programı da 
bittabi işi bilen bir komisyon yapar ... 
Sor bakalım. 

- tki gözüm üstadım, dedim, şiir yaz 
dın, tiyatro yazdın, roman nıçın yaz
mazsın? Bu sene Faruk Nafiz'in bir ro
manını okuduk, bir daha seneye de se. 
nin bir romanın çıkacağını karilere teb
şir edebilir miyiz? 

Bunu sorarken hatırıma Bernaro 
Şaw'm bir sözü gelmişti; İngiliz tiyat
ro muharriri: ''Piyes yazabilen adam 
romana hiç tenezzül eder mi?,, gibi bir 
şeyler söyler. Halit Fahri Ozansoy'dan 
da buna benzer bir cevap alacağımı u. 
muyordum. Fakat o, bana gene acır gi
bi baktı ve: 

- Onu da yazdım, dedi. Ben ilk önce 
roman ve hikayeye merak sarmıştım; 
hattA muhayyel bir ~lemde uzlette do
laşan bir adamın seyahatini anlatmış ve 
bir balıkçının romanına başlayıp yarısı. 
na kadar yaztruştım. Bunlar daha tale
belik senelerimdeki denemelerimdi. 

- Hiç şüphesiz, dedim, çok kimsele
rin Ustatlık senelerinde yazdıklarından 
üstün dil. 

Bu sefer sl:SzünU kesmlş olmama pek 
kızmadr, tebessUmle devam etti: 

- Sende kadir bilmek istidadı uya. 
nıyor ... Ben onları, ilk ıiirlerimle bera
ber bundan yirmi beş sene evvel yırtıp 
attım, bir satırı bile kalmadı. Sonra ken 
dimi tiyatroya verdim. Ancak itiraf ede 
rim ki halime göre pek çok roman oku
muşumdur; hala da okurum. Seneler
den beri roman tercümeleri ile uğraş. 

marn bana bir roman üsIUbu hazırlığı 

görüyor. 
Bir gün bir Toman yazmak hergün 

düşündüğüm bir şeydir. Yeter ki şim
diye kadar bizde yazılmış olanların hiç 
birine benzemiyen yepyeni bir eser 
olsun. Buna muvaffak olursam ve ben-
4e kanaat uyanırsa, yazacağım romanı 

ortaya çıkarırrm ... Fakat bizde son zaman 
larda roman bazı kimselerin elinde öyle 
kültürsüz, üslitbsuz, hakiki hayata uy
maz, ruh tahlilinden uzak öyle bir hal 
aldı ki hazan kendi kendime: "Yahu 1 
ne duruyorsun? sen de yazıp pııra ka
zansan a !,, dediğim oluyor. Fakat bu 
ticaret düııüncesi arkasından, velev ki 
vahime de olsa, bir sanat endişesi içimi 
sarınca kendi kendimden utanıyor, işi 

gene masalcılara bırakıyorum. 
- Hangi romancılar gibi yazmak is

terdin? 
- Fransızlardan Daudet, Duhamel, 

Dorgeles tipinıde romancılar gibi. Hafif 
bir sentimalisme'i rcalisme ile mezce
debilen romanctlar gibi... Mesela Dor. 
geles'in le Cbat.eau de Brouillard'ı 

"Ben Rus romancısı, Fransız roman
cısı diye ayırt etmem. Maupassant'da 
bulduğumu çok kere Gorki'de de bul
muşumdur. Zaten bir roman, bütün 
teknik birliğine rağmen, yazıldığı mem. 
leketin hususiyetlerini gösterecektir. 
Yalnız o Tomanları severim ki mahalli 
mahiyeti içinde eşhası sadece insani ol
sun. Bugünün piyeslerinde de aradığım 
budur. 

Sözü değiştirdim. Halit Fahri Ozan
soy'un şairliğinden, tiyatro muharrirli. 
ğindcn başka bir de mecmua müdürlü
ğü olduğunu dü~ilnerek Uyanı~'ın mu
ayyen bir edebi programı olup olmadı. 
ğmı sordum. 

- Uyanı§, ded~ resimli, dahili vuku
at gibi harici actualite'yi de içcrısıne 

alan bir mecmuadır. Bay Ahmet İhsan 
Toksöz vaktile onu bir TUrk llluı. 
tration'u çıkarmak kaygusu ile ve o de. 
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Miras için '!Benim q.ötiişüm: Türkiyede 
Babasını '---·-lHlasia\uar--- havacıhk 

öldürecekti ttaılbHYıtoa ırnalk· Tayyare seyrttseferl 
Küçllk Halkalıda 

bir cinayet teşebbüsü 
Küçük Halkalı çiftliğinin müste

ciri Mehmet gece yatağında uyur
ken 18 yaşındaki oğlu Hasanla ya
naşması İbrahimin tecavüzüne uğra
mıştır. 

Tecavüzün sebebi He.sanın ba
basının mirasına göz dikmesidir. Ba. 
basından alamıyan Hasan onun pa
ralarına bir an evvel kavuşabilmek 
için ne yapması lazım geldiğini ya· 
naşma lbrahime danışmıştır. Bu 
görüşme neticesinde Mehmedin or
tadan kaldırılmasına karar verilmiş
tir. 

Evvelki gece Mehmet yatağında 
uyurken oğlu Hasan ile yanaşma lb
rahim ellerinde balta ve bıçak oldu -
ğu halde odaya girip Mehmede te • 
cavüz etmişlerdir. 

Mehmet gürültüye uyanmış, lb
rahimin elindeki balta omuzuna isa
bet etmiştir. 

Mehmet silahı olmadığı içinken
disini müdafaa edememiş, Hasan e
lindeki bıçağı babasının iki böğrüne 
saplamıştır. 

Mehmedin feryadına çiftlikte 
yatanlar koşmuş, Hasan ile lbrahi
mi yakalamışlardır. 

Yaralı sabaha karşı Cerrah paşa 
hastahanesine getirilmiş, dün de 
evinde tedavi edilmek üzere çıkarıl -
mıştır. 

virde pek büyük bir hizmet olarak orta
ya atmıştır. Koleksiyon meydanda. Es
ki ismi ile Serveti • J:\ünun, her şeyden 
evvel budur. Günün birinde tlstad Ek
rem'in, Fikret'i Ahmet ihsan' a takdim 
etmesi ile başlıyan, Cenab ve diğerleri
nin de ona iltihakını temin eden edebi 
teşekkülden sonra bu mecmua iki ka. 
natlı bir iş görmeğe çalışmıştır. Edebl.
yab • Cedide'de de bile bazı hev.eskar 
denecek kalemler bulunduğu inkir edL 
lemez. Serveti - Fünun'un birinci nüs
hasındaki yetmişe yakrn Fecri. Ati im
zası da dikkate değer. Fakat B. A. t. 
Toksöz, ettiği bu edebi hizmeti inkar 
etmemekle beraber, mecmuasının ilk 
gayesini bir türlü feda edemez. 

Serveti Fünun'da, Uyaru~'ta daima 
genç heveskar kalemler yazı yazarlar; 
bunlar arasında bazan bir iki sene için
de şahsiyetler tc§ekkül edebiliyor. Baş
langıçta eserlerini sıkı bir kontrolden 
değil, orta bir tetkikten geçirsek yüzde 
doksanını diğer tanınmış imzalar gibi • 
reddetmek lazım. t y i ama içlerinde bir 
gün inkişaf edebilecek bir cevher gizli 
ise bunları kim himaye edip kim ortaya 
sürecek? Mesela son on iki sene için. 
de, ilk yazılarım senelerce Uye.ruş'ta 
neşrettiğim, sonra kendiliklerinden ıdi
ğer me::mualara, hatta gazetelere geçe
bilmiş olan birçok isimler sayabilirim ... 
Uyaruş'ın edebi programı işte sadece 
budur ve matbaanın biitün mali kudrc. 
tine rağmen. büyUk masraflar ederek 
daha fazla tekamüle scvketmek ise bir
az tehlikeli bir iştir; bugünkü hizmetini 
de suya dii§Ürebilir. Bıraktn, o mec-
mua da bu işi görsün. Fa}"da büyük, 
zararı ise yoktur. 

- öteden beri şiir ve tiyatro ile be. 
raber tenkit ile de uğraşırsın. Senin 
münekkitlerden şikayetin var mıdır? 

- insanın hazan babasından bile şi
kayeti olabilir ... Keşki tenkit, hakiki bir 
killtür ve tahlile dayanan tenkit bizde 
bugünkü kıymet ve sayısından çok daha 
ziyadcleşse ... 

Sözü böyle biraz manası kapalı, fakat 
herhalde hayırlı bir temenni ihtiva eden 
bir cümleden sonra kesmeği muvafık 

buldum. 
Nurullah ATAÇ 

ll~<91ftllmft'1®©~~ R hakkında bir proje 
(Baş tarafı s üncUda) hazırlandı 

lık bekleme odaları,, yapılacak. Bun-
ların binaları üç bölmeden mürek· 
kep olacak. Biri doktora, ikincisi 
hastalara, üçüncüsü diğer işlere 
mahsus. Haftanın falanca günü, 
doktorun oraya uğrıyacağı bilinece· 
ği için, hastalar, bu eve getirilecek, 
orada hekime gösterilecek .. Fakat, 
güç doğum gibi, kaza gibi fevkala· 
de ahvalde . (ki şimdiye kadar eceli 
beklemekten gayri çare kalmıyor 
du.) . hasta bu sağhk bekleme oda
sına nakledilmekle beraber, ayni 
zamanda şehire telefon edilecek. 
Zira, bu odalarda, bir de hükumet 
telefonu bulundurulacak. İstanbul
daki can kurtaran arabaları gibi, köy 
sağlık otomobili, çağrılan bekleme 
odasına koşarak hastayı kolayhkla 
bulacak ve şehire nakledecek. 

* * * 
İşte, bu kadar mühim bir teşki· 

lat. Söylediğim gibi, bu, büti.' •l Tür
kiye için nümune olmalı değil mi· 
dir? Vali Baran, bu işin yalnız de
mirbaşı olan kısmım vilayet bütçe
sinden temin ediyor, otomobilin 
benzinini, tamiri gibi ihtiyaçlara te· 

kabül etmek üzere, gene bizzat köy· 
lüye baş vuruyor. Herkes, bunu, 
itirazsız, memnuniyetle, dua ederek 
kabul etti. Fındık, Mısır, fasulye gi
bi mahsullerin yüzde birini bu işe 

bağışlamağa karar verdiler. Bu mal, 
aynen alınacak, merkezlerde satıla
cak. Yarısiyle "sağlık bekleme o· 
daları,, yaşatılacak, diğer yarısı da, 
mısır bile bulamıyan fakır fukaraya, 
yahut öki.izü ölen biçare köylüye 
yardım için bir kasa teşkiline yara· 
yacak! 

Köylünün hu sene için bile rica· 
sı şu oldu: 

- Aman, fakirlerin yiyeceği 
kalmadı. Bize biraz mısır ... 

Ekser seneler olduğu gibi , bu 
yıl da, - mahsul zamanından çok U· 

zaklaşmı§ olduğumuz için - yeni 
mahsule kadar dayanmak üzere, fu. 
kara tabakanın hiç yiyeceği kalma -
mış. Mısır koçanını öği.iti.ip kemiren· 
ler bile oluyormuş. Devlet, ancak, 
kuraklık olan sahalara gıda gönder · 
mekle kendini mükellef gördi.iğiin· 

den öyle bir afet olmadı diye bura
ya yollıyamazmış. 

Vali Baran: 
- Bu söylediğim teşkilatı yap· 

tıktan sonra, yalnız sağlık mesele
niz değil, bu yardım kurulunuz da 
kurulmuş olacak! - dedi. 

Yol ve sıhhat birliklerinden baş . 
ka, yakında, bir de mektep birlikleri 
yaratılacak. 

* * 

Hükumet Türk havalarında ya· 
pılacak seyrüseferleri nizam ahına 
alan esaslı bir proje hazırlamıştır. 
Türkiye hudutları içine giren, ha· 
valarında uçuşlar yapan veya kara· 
sulan üstünde bulunan bütün hava 
gemileri hakkında bu kanunun hü
kümleri tatbik olunacaktır. 

Ti.irkiye cumhuriyeti toprakları 
ve hududu üzerinde iki yer arasında 
insan ve eşya taşımak ve bu işleri 
transit surteyile yapmak münhası -
ran Türk vatandaşlarına aittir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
hava limanları yapılacaktır. Bu li
manlar hava gemilerinin duruşları, 
tamir v~ techizleri ile yolcuların inip 
binmesi ve hava vaziyeti hakkında 
gemilere her an malumat verebile· 
cek vaziyette olacaktır. Bunların 
dışında hemen her kasabada bir tay
yare meydanı olacaktır. 

Hava gemilerinin şehir kasaba
larla halk kütleleri üzerinden uçar· 
)arken akrobasi hareketleri şiddetle 
menedilmiştir. Hususi hava teza· 
hiirlerinde akrobasiye müsaade edi
lecektir. 

Türk hava hudutları icinde u
çacak tayyarelerin irtifaları ayni 
maksatlarla tahdit edilmiş ve 2000 
metre olarak kabul olunmuştur. 

Tayyarelerin hususi müsaade 
almadıkça taşıyamıyacakları eşyalar 
şunlardır: 

Telsiz tel~raf, telefon, sinema, 
fotograf makmeleri muhabere gü -
vercinleri, patlayıcı maddeler, harp 
silahlan. 

Haydarpaşa hastaha
nesinde muayene 

Rilnlerl 
Haydarpa,~a NUn1une hastanesi Ba§tabıı• 

b tinden : Resmi tatil gllnler1nl1en m a 
hcr&Un öğleye kadar yapılmakta olıı.n1haa 
ta.nerntz polikllnlk ınuayenelerine bunılan 

böyle öğl('den sonra dahi ~ağıda yazılı gUn 
lerdc hlzalarındakl hastalıklara b&kılaca 

ğrnm sayın halka lllnını rica ederim • 
Pazartesi: Dahiliye, gocuk, cildiye. 

Salı: Hariciye, g<lz, k\llak, boğaz, bunın, 
Çaroamba: Kadın ve doğum, üroloği, dlı. 

Perşembe : Hariciye, dahiliye, çocult, cildi 
ye. 

Ç\lma: Göz, kadm, ve doğum, uroloği, ku 
lak, boğaz, burun, diş. 

Kara hisarda 
sellerden 

bir (!ocuk houuldu 
Şarki Karahisar: 18 (A. A .) -

Yağmurlardan Alucra ile Karahis;;ı.r 
arasındaki ırmak taşmıştır. Demir 
yükli.i iki hayvanla Karahisardan A
)ucraya gitmekte olan 13 yaşlarında 
Dursun ırmağa düşerek boğulm:.ı ~. 
cesedi bir gün sonra Karahisar'a 
bağlı Mıhara köyü altındaki bir de
ğirmen bendinde bulunm·ı..ıştur. 

Konuşurken göriiyorum: Köy· 
lülcri "=z, ne cevherli insanlar .. An
cak, bu kabiliyetlerini ferden izhar 
ediyorlar ... Bir de, Ordu haline gel -
dikleri zaman, diğer ordulara tef ev. 
vuk etmekle ... Ancak, içtimai teş· 
kilatta maalr:: ef başkalarından aşa- lmca, dört başı mamur bir millet ol-
ğıyız. Bu anlattıklarıma benzer işle- mamız için eksiğimiz kalmıyacak .• 
rimiz Cumhuriyetin feyziyle yapı- (Va - Nu) 
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LEO SLEZAK - HANS MOSER - ADELE SANDROCK ve 1 
canciğer arkadaşları PAT ve PAT AŞON gibi 5 °b_üyük ve mükemmel 1 
komiğin çevirdikleri 

PAT ve PATAŞON SiRKTE 
filmini gördüğünüzde ne~elenecek ve bütün kederlerinizi unuta. 
caksınız. 

MQdlsOl}(Dsn: ~o~~~T sıron...z 
Pek yakında SÜMER Sinemasında• 

" 
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--1~ 
Bu akşam SAKARYA Sineması 

MAGDA SCHNE1DER - WOLF ALBACH RETIY - Georg Alexander ve Leo Slezak 

gibi sevdiğiniz büyük artistleri, neşeli, sevimli ve çok güzel 

ViYANA SEVDA·LARI 

1 BUyUk Viyana operetinde takdim edecektir. Tel: 4t34 t 

llllll l Bugün son matinesine kadar Zehirli sevda zengin film. 
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Aşk uğruna 

d ·ı . ' ı encı .. 
Yanakları çatlak içinde ve şiş; j alil baba kıZllUll hareketlerini kontrol 

Yalnız, kirpikleri dökülmüş. Göz ka.. etmekten Aciz. Artık sevgililere her
pakları arasında. pırıl pırıl parlıyan kes ormanda, şurada. burada raslı • 
bir çift mavi gözleri var. yor. lklsi de kimseden çekinmiyor, 

Bu iğrenç ma.hlnkun taba.k.8.IIl&. el çılgınlar gibi aşklarını ortaya vunı • 
sUrmesinl istemediğimden kendim iki yorlar. 
sigara seçip uzattım. q yaşta.ki oğlan çocuk .sayılır. Ay. 

Aldı ve o kadar kibar bir tavırla nl y&Şta. olan kız ise, sa.kın hayatının 
"t:e.§ekkUr etti ki, hayretimi mucip ol- içine dilgen bu çılgın muhabbetin zev
du. Sigara.lan almak igin uzanan el kiyle hiçbir §eY dU.şünınUy?r .. 
de gaşılacak şeydi: Kirli, tırnaklar Sonbaharda. delıkanlı gıtmış. Mih. 
kınl.mış, ıWn ona rağmen, ince, u. rüma.h, her aktaın ı>:°6tahanenin ci~a
zun, biçimli ... Zarif bir el! rında dola.Şnmıf. J:iilve.zzlln evlerıne 
Yanımızdan uzakla§tı. Onu gözle - gelmesini beklemege bile sabn yok -

rimle takip ederken Pertev usulla. - nıuş. Kız, her gün yasarmış. Cevaplar 
cık omuzuma dokundu: ' 0 kadar sık değilmiş. Ve nihayet al. 

- Tanıyamadın mı? dığı mektuplar o kadar ~eyrekleşmiş 
- Ona. hayatımda. raslıyama.mııt- ki, günün ibirinde artık bıç gelmez ol. 

tnn ki... muş. I{ızcağız da postahane civarında 
- Hele hele... görünınUyormUŞ. Perişan bir halde 

- Hayır vallahi.. dağda bayırda roJa.Ştlğına ra.sla.rur 
- Senin deniz kızın f~e... mış ... uzun yUrüyilşlerle kalbindeki 
Bunları söylerken gUlmUyordu. Fa- akşı mı. vücudundaki ihtiı:a.sı .mı öl

knt yUzUmde taaccübilmil okumak dilrınek istiyordu? ... Belki ıkisini de .. 

için bana dikkatli dikkatli ba.kyıordu. O senenin sonunda MihrUmahın 
Benim inkisarı hayalimle alay etmek baba.sı öldil, altı ay sonra dil, ıiddet 
için peşinen hazırlanıyordu. Onu bu 1i bir grip neticesi, Ahme.t beyin ha
~vkinden malınım etmek gayet ho _ nımı vefat etti. yazcıanberı zaten genç 
şuma. gittiğinden sakin bir eda. ile: kızla J<onuşmuyorlard1• Fakat ölUm 

- Eğer hakikaten oysa. herhalde bu ha.berini atınca, Mihrümah hemen 
kadının son derece merak uyandıra- koştu. Orada toplu olan komş~ ha -
cak bir mazisi olsa. gerek... nımla.rın rivayetine göre, kızcagız mü 

Pertev: tema.diyen tetikte, birisinin gelmesini 

- Bravo! _ diye bağırdı. beklermiş sanJci... Her tekerlek sesi, 
Bana baktı ve ilave etti·. h t na.lt kızı yerinden hoplatıyor-er a. ' . w •• 

- Aııkolsun sana ... Seni eaaırmıcı. Fakat nıcrhumenın yegeru Bil-'.I 'j""':I :t muş. .. .. rt 
~örmek istiyordum. Asıl sen beni hay Jend getmemil· Ne o gunu, ne e esi 
rete dUşUrdlin. Zekisin vesselam. Hi. günU. Hatta cenazede bile bulunma.. 

kayeyi hakettin. Gel sana şu kadınm mış. macerasını anlatayım! Akrabanın rivayetine göre, meğer. 
Pertev bu sergüzeşti şehrin yaşlı. se delikanlı, denizde yüzerken soğuk 

larından dilemiş ... Yirmi ııene evve almış olan bir arkadaşını tedavi ile 
line ait bir mesele... ıneŞgulmüş. ÇünkU hastalık sırf kon. 

O zaman memleket bu mesele ile di yUzünden olduğu için, vicdan aza:bı 
ç ·~'l11s._müthiş bir dedikodu olmu~. gekiyorınuş. Bülend bey hassasmış. 
:.Uhrümahın babası, çiftlik çubuk saı- }{endi ytızünden başkasına. bir fena -
bibi bir adanim1ş. Oldukça zengin. lık gelse, onun ıstırabını günlerce çe. 
~· Kız bU;iidüğU zaman adama nU- kerıniş ... Bunları, MihrUmahm cena.ı.e 
zuı inmi§. Annesi çocukken ölınUt- evinde hep işitmiş ... Genç kız, delikan
rnüş. İki kardeşini de arka. arka.ya lı ile münasebet peyda ettiği zaman, 
gömmi.lşler. Babasiyle yalnız kaldığı onun haleti ruhiyesinden bihaberdi.. 
bu ~vde, bütiln işi o deruhte etmiş. Evine döndüğü zaman §Öyle düşün -

Hatta başını örter, çiftlikleri de dola- dü: 
şır, bir erkek gibi köylUicrle konuşur, Bir erkeğin bir kadını iğfal edip 
zlraate nezaret edcrmie. yüz ustil bırakması doğru muydu? 

O zamnnlıırı ~ok glizclmiFJ. Altın gi. Filhakika. ayni yaştaydılar. Ve kız, 
bi saçları, masmavi gözleri dillerde bu mUnasebCttc daha ziyade amil ol 
destan.mı~ Terbiyesi, tahsili yerindey muştu. ıı;sason de aralarında derin ve 
miş. Babası onu bir İstanbullu hanım ilerlemiş bir mua~kıı cereyan etme-
gibi büyilttUğU için kimselere Jii.yık mişti. Faknt lcı.ztn aşkı, o kadar gid. 
göremezmiş. Mihrümah babasının detli 0 k:ı.da.t esaslıydı ki, bunu bir 
ınazlı kızı olduğu için o zamanları a- türlU kalbinden silemiyordu. 
yıp görülen birçok a.lafrangalıklardan Bu beyhude bekleyişler onu yeyip 
da kaçm.mazmıe. Moscta erkek gibi a. kemiriyordu. :Mademki onun acıklı 
ta biner, kahknhnyla gillcr, sigara i mektubuna. Bülend cevap vcnnemifti 
çermiş. bile 0 şimdi. her şeyde hassas oldu-

Onun bu halleri küçük şehrin için- ğun~ öğrendiği adama. mUthiş bir 
de mUthiş dedikodulara sebebiyet ver. vicdıı.n az:ı.bı çektirerek cezasını ver. 
miş ahbabı yokmuş. Çiinkü buradaki mek istiyordu. Öyle bir vicdan azabı 
'kap:ılı aileler onunla. görüşmek iste ki, on ,ı,ene sonra olsa dahi ker~ıeın
mezlermiş. Yalnız tekaüt kaymakamı d!\ki erkeği benliğinin ta derinlerin. 

Ahmet Boyin hanımı onu sever, kcn- den sarssın ... 
disiyle ülfet <.'dermiş. Bu kararı verdikten sonra bütün 

.Ahmet beyin hamını kendisinden ınemleket genç kızın değitımesine 
otuz yaş biiyUkmüş ... Lakin lstanbul- hayret etti. o zamana. kadar pek §tk 
da büyUmUş canlı ve neşeli bir kadın- giyinen, hatta yüzUne pudra, gözüne 
m.ış. O da bu izbe yerde sıkılıyor, genç surıno sUren bu kız, on gündenberi, 
kız.m ne~iyle gününil boşça geÇil"" saçlarını ıaramamış, yüzünU bile yı
mck istiyormuş. kamaınte bir ha.ide dola3mağa başla. 

Bir yaz, Ahmet beyin hanımının 
yeğeni, yirmi yaşında bir delikanlı dJ, 

yengesine mfsnf ir gelm1ş. IŞi genç, 
sık sık görUşmUcıler. Yatakta yatan 
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Turk denizlerirld0-
ecnebi kab6tai hakkı 

nihayet buldu 
-~:,~::.~~~!~:~~~-~~:;:~~:~~:r:~~·~~~~~-·ı 
ntl~r ~~ s~~ada da gUz kamaştırıcı mu- L 
va 8 ye erukazanacağında kimsenin i 

ş phesl olamaz i """·-··- ................ -" .............. "........... .......... : 
. "Karıı gelinmez bir kuvvet,, 1 rına ç:k~:ki~~·;·ci:-~;İn··--:~·00·.= dıye tanınan ve düımanlarma akılla· yenin ABya h'll • dmdur. Turkı-

l 

v d .. Ba ı erın en den· 1 
rm a amıyacagı se ler yaptıran Turk ile Kristof K 1 t h ız yo u 
büyük deniz harplerini de yadırga· asır evvel ce~ub1:"! an . erhalde ço~ madı. Açık denizlerin hakimi oldu. oldukları iee .. ıh ~~ıkaya geçmış 

ılk d f K 
.. 1 k kl ·ı şup esız ır.,, 

e a aramurse ayı arı ı e "' • • 
deniz iılerine gırııen dedelerimiz. 1844 qe ldarci m h 
Geliboluda ilk tersaneyi kurduktan Bu tcıekkül deniz~· suaa.k~ruld~. 
sonra lzmit, Gemlik, Kaaımpaıa, Si· letccek, mc~leket ıcaretını. genış· 
nop vesaire tcraanclcri bunu takip ti. Fakat gayesin e servet getircc::J<· 
etti. En kuvvetli düımanlan mah· kü Türklüğün sc~i var~ı:?l8d~1'..1~Un· 

ed d l T'" k "'. ·ı O 1 l .. yesı o uru uyar 
vh en

1 

onandma a
0
r, kur emegı ı e k"~ma~. ı ıgın köhne zihniyeti hü: 

azır anıyor u. o sanar top tatı- um eurüyordu. 
yan muazzam kalyonlar, Türk bay - Saray kend' al · d . . • rağmı her yerinde tcrefle dalgalan· neye giren p 

1 7.m1ın e ıdı .. Hn~ı-dı l rd ara yuz erce carıycnın 
nyor a ı. zevk ve saf asına tm · rd 

B fl
. .. l k ye ıyo u. 

u ıere ı gun er, sarayın zev Batta bul 1 • .• 
ve aafası karıısında çabuk unutuldu b" "'k k unan ar. bırıbırleriyle 
Acı ve telafisi güç mağlubiyetler~ b~ru:du;ab~f ykp~rmak, ~zla köle 
uğradık ve birgün Türk sulan ya- yorlardı 1 

mc usuıun a yantı· 
bancılarm ticaret yeri halini aldı. M d. e rcse h T"' bal 1 Baıka milletlerin armasını ta§ıyan ~ • er yem ıg ta ıyor • 
gemiler bütün Türk sahillerinin ha· u. l 
kimi oldular. lim. ve fenne yer verilmiyor, 

her şeyın başında tevekkül geliyor-
• • • 

Lozan muahedesinin 9, 1 O ve 
12 inci maddeleri Türk denizcileri· 
nin hakimiyetini tamamiyle geri. al· 
dı ve 19 nisan 1926 da ecnebi kabu
taj hakkı nihayet buldu. 

1923 yılında seyrisefain gemile· 
rinin hepsi 26,930 tondu. 

1926 da bu miktar 52,000 tona 
çıkarılmıştı. • • • 

Yukarıda Osmanlı Türkleri dev· 
rinde denizcilikte ve deniz ticaretin· 
de bütün devletlerden Üstün olduğu
muza işaret etmiştik. Bu hakimiyet 
daha eski çağlarda da vardı. ' 

Tarihin henüz vesikalarla tesbit 
edemediği bu devre ait hakimiyeti 
tarih fU satırlarla kaydediyor: 

du. Oi.işmanlarımız , bu fırsatı ka· 
çırmadan Ti.irk suhuının servetini 
emmeğe bMlndılar. 

Yelken, buharlı vapurlar kar§r 
smda hükümsi.iz kalmıştı. Buharlı 
gemi yapılamadığı gibi almak da 
mümkün olamazdı. Çünkü para yok-
tu. 

Büyük harplerde Türk askerini 
taşıyacak gemi bulmakta çekilen 
güçlük acıyı büsbütün artırdı. 

* * • 
Bugün Türk denizlerinin her hu· 

sustaki hakimi Türktür. 
Çünkü yakın yatın da Ttirk de· 

nizlerinin eserleri ile beraber her 
tiirlü gemi, Tiirk tersanelerinde ya
pılacaktır. Senelere akılların alını • 
yacağı i§leri sığdıran Türk gücü bu 
sahRda göz kamaştırıcı muvaffakr 
yctler kazanacagında kimsenin tüp· 
hesi olomaz. 

"Miladdan evvel yedinci binden 
itibaren geniş çöller. derin ırmaklar 
üzerinde Türklerin ehemmiyetli nak 
liyat faaliyetinde bulunduklarına da· 
ir itaretlerden mahrum değili~. Bü· 
yük Türk muhaceretlerine devir de- D r. •••••• 
vir aahne olan Çin, Hind, Anadolu N 1 Ş A N y A N 
Moaopotamya, Mısır. cenubi Ruı: 
ya, Avrupa gibi sahalarda sarı ır- Hutalarını bergUn akşama kadar 
mak. Sint, Gary, kızıl ırmak, Mendi· Beyoğlu, Tokllthyan ot~li yanınd11 
re~, Fırat, Nil, lntipil, Yayık, Don Mektep sokak ~5 numaralı mua-
Danyeper, Tuna gibi ulu ırmaklar- yenchancslnde tedavi eder. 

elan ıeçen ve onların ctraf1Pcla yer. 1••
1
--• Tel: 40848 

_Jqenlerin çocukları, ihtiyarlan ile ___ ..__ __ ::::.:== 
milyonlarca insanı ta9ıyabilecek ge· 
midlik vuıtalarmı yapıp itlctebile· 
cek iktidarda olduklarım kabul za _ 
ruridir. 

1ihad 'l'üzo-e 
1 ı~c:ı t. n f Cilt - ,.,.engı ve '6ıoer 
Züh1"8vl ho!;t ıktar nıutahas"ı"ı 

Bolııill Tan••• Oeınl)ı•U ... ,...,., "'· , : "' 
telf!loıu aıe•• 

Pazır va Pcrşem~etı başka hergün 
15,30 - 21 e kajar hıısta arını kabul eder 

oaır gUnlerı paraaıa 

S~mer Türklerinden bir kısmı· 
n~ ~ınt .boyundan Garbi Hind 58• 

hıllerme merek deniz yolu ile Mezo
potamyaya gelmiı olduklan ve daha 
sonra buralardan Habqiıtan kıyıla. I 
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hümmalı faaliyet Güneş Izmirde Beşiktaş da 
Müteaddit mektepler açlldı, köy ' • • 

k~ıkın_ma !>ıam b::.z~_rf;:!~t1J Ankarada yenıldı 

BingiJl Halkevinde bir top1.antıdan sonm 

Çapakçur muhabirimiz yazıyor: 
Bingöl vilayeti teşekkül edeli an· 

cak bir yıl kadar bir zaman olmuş • 
tur. Bu kısa müddet zarfında ol
dukça büyük varlıklar vücuda geti
rilmiştir. Evvelce vilayet merkezin. 
deki üç sınıflı mektep kira ile tedarik 
edilmiş tehlikeli denecek derecede 
harap bir binada idi. Merkezde se· 
kiz odalı ve vilayet merkezinin tah
sil ihtiyacını tatmin edebilir büyük
lük ve evsafta yeni bir bina yaptı • 
rılmış ve beş sınıflı bir hale getirilen 
mektep bu binada açılmıştır. Bu 
mektebin bütün ders levazımı yeni
den yaptırılmıştır. 

Köy kalkınma proğramı tanzim 
edilmiş ve bütün köy ve kazalara 
dağıtılarak icap eden direktifler ve
rilmıştir. Bu proğram beş senelik • 
tir. Bu yıldan itibaren tatbika baş· 
lanılmıştır. 

Sıhhi sahada büyük ilerlemeler 
görülmektedir. Çapakçur merkezi 
ile Solhan kazası merkezinde beşer 
yataklı birer dispanser açılmıştır. liaç 
ve saire tedarik edilmiştir. Sıhhat 
memurları bütün köylere giderek 
halka sıhhi öğiitler vermekte ve ki
nin ve saire dağıtmaktadırlar. 

Ö. F. V. 

Bundan maada Kiğınrn Holhol 
köyü ile Solhanm Arduşin ve mer . 
keze bağlı F ahran nahiyesinin F ah· 
ran köylerinde birer mektep binası 
yaptırılmıştır. Gelecek yıl bu köy
lerde de birer mektep açılacaktır Ge
çen yıllara nisbetle bu yıl talebe mcv 
cudunda mühim farklar vardır. 

1 

o ını g n D'lte ıre<dl e ka ır
rrD ava o kıraonçesn 

Vilayetimizde mektebi olan her 
köy ve kazada mektep dershaneleri 
açılmıttır. Rağbet fazladır. Devam 
eden vatandaşların miktarı 500 
kadardır. Öğretmenler bu işi para -
~ız yapmaktadırlar. 

Halkevimiz çok çalışıyor. Spor 
kolu için icap eden malzeme tedarik 
edilmiş ve bir futbol takunı ile vo
leybol takımı teşkil edilmiştir. Eğ
zersizlere devam ediliyor. Yazın 
yakın vilayetlerle spor teması yıpr 
lacaktır. 

Temsil kolumuz "Yarım Osman,. 
··Bir zaferin yesi,. piyeslerini temsil 
etmiştir. Her pazar gecesi halkevi 
tarnfından toplanma gecesi olarak 
tesbit edilmiştir. Haftanın bu gece- ' 
lerinde halk aileleriyle birlikte hal- ı 
kevine gelerek neş'eli vakitler geçir , 
mektedirler. Pazartesi geceleri muh
telif mevzular üzerinde konferans
lar verilmektedir. 

Vali Şefik Bici oğlu Kültür işle· 
rine ehemmiyet vermektedir. Her 
zaman halkevinc uğrıyarak halke· 
vinin faaliyetlerine ve Kültür işleri- l 
ne ait izahat almaktA ve icap eden 
direktifleri vermekted:r. Bu hum· . 
malı çalı~ma saycsind"' yurdumuzun 
bu sevimli köşesinin yakın bir za · 
manda çok ileri bir hale geleceğine 
§Üphe yoktur. 

fngilterede tac giyme merasımının 
yap·lacagı bu sen~. "tac giyme senesi,. 

• ~ !maktadır. Bu sene içinde vu
kua gelen her hadiseyi tac giyme sene 
sinde vukua gelmiş olduğu İÇİ!\ ayrıca 

bir ehemmiyetle karşılıyorlar. 
Yukarda fngilterenin Dartford !iehrin 

de, seçilen karnaval kraliçesi de tac 
giyme sen~sinin kraliçesi old.ığu için 
kcndisıne coşkun tezahürat yapılmıştır. 
Yukarda, kraliçenin belediye reisi tara
fından takdir edilişini görüyorsunuz,, 

1 
Güneş 3 

••• ·. -·· · ....... \ f I / Dağanspor 5 

&~ 
,.......,..... ) İzmir, 18 (Hususi) - Güneş 

-:: kımı ikinci maçını bugün DoğC\n· 
- 1 sporla yaptı. Sahada sekiz bine 

yakın seyirci vardı. 

Bl•sı•k lef T a~ımlar şu suretle dizildiler: • 
l ~ Doganspor: Mahmud - Ad 

nan, Fehmi - lsmail, Nurullah, 

gaf lŞi8f"[ Burhan - Sabri, Fuad, Hakk!, 
Mehmed, Reşad. 

Seri olarak tertib edilen bisiklet 
yarışlarından ikincisi dün Mecidiye 
köy - Hacıosman tepesi arasında 
iki defa gidip gelme olmak üzere 
4 3 kilometre üzerinden yapıldı. 

Yarışa on kadar bisikletçi gir 
mişti. Milli bisiklet takımı koşu • 
culanndan Kirkor yarışa koşu hari
ci olarak iştirak etti ve koşuyu bir 
saat 14 dakikada bitirdi. 

1,20 de Süleymaniyeden Abdul· 
lah birinci, Galatasaraydan Muh· 
sin ikinci, F eneryılmazdan T orkom 
üçüncü, F eneryılmazdan T anaş 
dördüncü, Süleymaniyeden Cevad 
beşinci geldiler. 

Üçüncü yarıf 50 kilometre ol· 
mak üzere 25 nisanda Yeniköy -
Büyükdere arasında yapılacaktır. 

An karadaki 
Blslklet yarışı 

Ankara, 18 (Hususi) - Bisik· 
let federasyonunun tertib ettiği seri 
yanşlan ikincisi bugün yapılınıt 
ve 41 kilometre ve 800 metrelik 
mesafeyi bir saat 13 dakika, 40 sa· 
niyede almak suretile birinciliği An· 
karagücünden Faruk, ikinciliği 
Muhafız G ücünden lımail, uçun· 
cülüğü Ankaragücünden Erdoğan 
almışlardır. Geçen haftanın birin· 
cisi Faruk, ancak altıncı gelebilmiş· 
tir. 

Yürüyüş 
MUsabakası dUn 

yapıldı 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilmit olan yürüyüt müıabakalarının 

ilki dün sabah Şitli tramvay deposu 
ile Yenimahalle vapur iıkelesi arasında 
gidip gelme (3S kilometre) olarak ya· 
pıldı. 

70 kitinin girdiği bu yürüyü§te birin. 
ciliği, 3 saat 42 dakika 20 saniyede 
halkevinde çalıpnlardan İbrahim, 2 in· 
ciliği, 3 saat 46 dakika 40 saniyede Bey 
oğlu ıporıdan Bill; 3 üncü 3 saat 48 da· 
kika 25 saniyede Kurtuluttan Angeli. 
diı kazandılar. 

Takım itibarile de Kurtulut birinci
liği, Beyoğlu halkevi ikinciliği, Beyoğ

luspor klübil de üçüncülüğü almıt oldu. 
Yürüyüı çok muazzam ve güzel ecre. 
yan etti. Müsabakaya giren yetmit kiti· 
den ancak yirmisi avdette müsabakayı 
terketmitlerdir. 

·Akın spor 
Teşkilata ahndı 
Senelerdenberi gayrifederelcr ara. 

ıında muntazam bir §ekilde çalışmasile 
nazarı dikkati celbeden Akmspor klü
büniin teşkilata alınması dolayrsile dün 
sabah klüp merkezinde bir çay ziyafeti 
vc-rilmiştir. 

Bu sene lik maçlarında görecelimiz 
genç Akmsporlular bu yeni faaliyet 
devrelerinde muvaffakiyet dileriz . 

Berlin - Prağ 
müsabakasında 

Çekler galip geldi 

Güneş: Cahid - Reşad, Fa· 
ruk - lbrahim, Rıza, lsmail -
Paner, Rebii, Necdet, Salahad· 
din, Refii. 

Birinci devrede doğanspor, ikisi 
penaltıdan olmak Üzere 4 gol ka· 
zanmıı bulunuyordu. Giineşin an· 
cak 1 golü vardı. 

ikinci devre başlar başlamaz 
Güneş büyük bir gayret gösterdi. 
Bu gayretle iist üste iki gol daha 
attı. Fakat bundan sonraki golü 
gene Doğanspor kazandı ve oyun 
5 - 3 Güneşin mağlubiyetile bitti . 

Beşiktaş 1 
Gençlerbirliği 2 

Ankara, 18 (Hususi) - Beşik· 
taş - Gençler Birliği maçı bugün 
stadı dolduran 1 O bine yakın bir 
meraklı önünde yapıldı. 

Maç B. Saimin idaresinde ba~r 
ladı. Beşiktaş takımı küçük bir 
değitiklikle şu kadro ile sıralanmıt· 
tı: 

Mehmed Ali - Faruk, Hüsnü -
Fuad, Enver, Feyzi - qref, 
Hakkı, Sulhi, Rıdvan, Hayati. 

Gençler Birliği de şu şekildeydi: 
Rahim - Ihsan, Halid - KCf\ 

fi, Hasan, Kadri - Ihsan, Niyazi, 
Rasim, Salahattin, Selim. 

Oyun gayet güzel batladı ve 
gayet güzel devam etti. iki tarafın 
ayni tekilde kuvvetli oyunu ilk dev· 
renin O - O berabere neticelen· 
mesini temin etti. 

ikinci devre: Birinci devreyi 
çıkaran Gençlerin bu devrede rüz· 
garı da arkaya almış olduklarından 
oldukça muvaffakiyetli bir oyunla 
daha müessir bir oyun cıkaracakla· 
n tahmin olunuyordu. Fakat dört 
düncü dakikada Hakkıdan çok gi.i· 
zel bir pas alan Rıdvan, müdafi 
ihsanı atlattıktan sonra yakın bir 
mesafeden çok temiz bir vuruşla 
Beşiktaşm ilk sayısını kayde muvaf· 
fak oldu. 

Bunu takib eden Genr-ler akr 
mnda merkez muhacim Rasimin 
sıkı bir şütü direğe çarptı. Fakat 
az sonra ayni Rasim, kale önünde 
yakaladığı topu sıkı bir şütle Beşik
taş kalesine sokmak suretiyle bera· 
berlik sayısını temin etti. 

Oyun bu suretle mütevazin bir 
şekilde devam ederken Beşiktaş mu 
av ini Feyzi ile Gençler sol hafı Keş· 
fi arasında çıkan bir kavgadan son· 
ra hakem Keşfiyi oyundan çıkardı. 
Devrenin 1 7 inci dakikasından iti· 
haren on kişi kalan Gençler, sağ iç 
Salahaddini geriye alarak oyuna 

Bir kız atlet 
Erkek oluyor 

Polon yanın tanınmış· kadın at • 
Jetlerinden Sophie Smen Kro~ nanın 
yakında yapılacak bir ameliyattan 
sonra erkek olacağı haber verilmek· 
tedir. 

Smen Krownanın cin değiştir· 
mesiyle kadın atletlerin erkek olma
sı ikinci defa vaki olmaktadır. 

Birincisi bundan bir iki sene 
kadar evvel Çekoslovakyada idi. 
Rcsmimizde sabık kız atlet önde 
görülmektedir. ----Çek-Romen 

Milli futbol takımları 
beraber e ka ldılar 
Bükreş 118 ( A.A.) - Çekoslo

vakya-ve Romanya milli futbol ta· 
kımlan arasmda yapılan maç 1 - 1 
berabere bitmİ§tir. Birinci haftaym
cla hiç bir gol yapılamamıştır. -

lngiltere 
lskoçya 

Maçını lskoçya 
kazandı 

Londra 18 (A.A .) - lngiltere • 
lskoçya futbol maçını 3 - 1 lskoç
ya takımı kazanmıştır. 

Frans a - Al ma nya 
Rağbi maçı 

Paris 19 (A. A.) -Futbol· Rağ. 
bi maçında Fransa Almanyaya 6-

_E_galip gelmiştir. 

devam ettiler. 

Bundan sonra hakimiy~ 
Gençler Birliğine geçti ve arka ar 
kaya kazandıktan iki golle oyunu 
2 - 1 galib bitirdiler. 

Beşiktaş takımı bu akşamki eks· , 
presle lstanbula haı eket etmiştir. -

Praı;, 18 ( A.A.) - Berlin ve 
Prag takımları arasında yapılan fut· 
bol maçını Çekoslovakya takımı - -.. 4 - 2 kazanmıatır. 

Be§iktafltlar gaUp geZdikleri ilk maçta An1oaro Gilcii ile beraber. 

• 

• 
~ 
d 

c 
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On bine yakın bir seyirci kalabalığı r 
önünde Galatasaray ve Fenerbahçe ta· 
kımlan ilk milli küme müsabokalarını 
dün Fener stadında yaptılar. 

Bir ay kadar evvel dostluk turnuva
sında berabere kalmış olan bu iki rakip 
klüp, dlin de tamamen müsavi bir oyun 
dan sonra gene yenişemediler. 

Saat ilçü yirmi be§ geçe taraftarla
rının teşci ve alkışları arasında evvela 
Galatasaray biraz sonra da Frnerliler 
sahaya çıktıkları zaman birkaç gündür 
bu maçta oynıyacaklan söylenen iki ta 
kımın en iyi iki oyuncusu Gündüz ve 
Muzaffer gene ortada gözükmüyorlar-

dı. 
Hakem Adnan Akının idaresinde baş 

lanan bu oyunda sarı kırmızılılar. Avni 
- Reıat, Lutfi - Ekrem. Salim, Suavi 
- Necdet, Eşvd<, Süleyman, Haşim, 
Bülent. 

Fenerliler de: Hüsameddin - Yaşar, 
Lebib - Mehmet Reşat, Angelidis, Ce
vat - Niyazi, Şaban, Esat, Nad, Fik
ret §eklinde idiler. 

Uçil otuz beş geçe oyuna ilk baş-

kurayı kazanan Galatasaray rüzgar ve 

güneşi lehine almıştı. 
4 Uncü dakikada Fener ilk korneri ka 

zandı, fakat Niyazinin yer tutamaması 
yüzünden istifade edemedi. Başlangıçta 
bu ilk tehlikeyi geçiren Galatasaraylılar 
derhal sağdan hücuma geçtiler. Fener 
kalesine kadar sarı kırmızılıların şütü 
Hüsameddin tarafından çelindi. 

Bundan sonra 0 yun ortalarda oynan-
mağa başladı, iki t~rah? da ara sıra 
yaptıkları ehemmiyetsız hücumlar mua· 
vin veyahut müdafaa hatlarında kolay. 

ca kesiliyorıdu. 
22 

inci dakikada Galatasaray bir fır-
sat yakaladı: Eşvakın geri~~rden sürüp 

• d - · topu 1.Ja~im ve Suleyman Fe-
getır gı :ı; 
ner kalesi önünde iyi kullanamadılar 
ve Yaşara kaptırdılar. 

25 inci dakikaya kadar - oyun orta. 
tarda oynanınasına rağmen - Fenerin 
hafif bir üstünlüğü göze çarpıyordu, 25 
. . d k'k dan sonra san kırmızılılar a-
ıncı a ı a . 

1 
- basladılar ve top daha zıyade 

çı maga :ı: • 

1
1::. • t yarım sahasına geçtı. 

sarı acıver .. 
Y 

k sert ve favüllu oynıyordu. 
aşar ço l'k .. .. 1 

d lc'kaıfa bu sert ı vuzunı f"'' 
20 11nru ;ı ı 

Ek-rem Fik"l'ctin bir 1ıücum:unıı 'kcSerken 

8 Kliip turnuvası 
llüokü maçların sUrpri~l 

Hilal Topkapıyı 4-1 rnagl.upetti 
. H'l•t. :Murat - Fahır, Akif - Ni-

Sekiz klüp rasında takarrür etmış .1 a •. Cevdet _ Su h' 
bulunan sekizler liki müsabakalarına yazı, Salım. h. N' t. p 

1

' Rauf, 
dün Şeref stadıntla devam edildi. Muzaffer, N:, ıdt, ıme H kk '• Topkapı: "'ı van - a ı, Fethi -

lstaobulspor 1. Sabahzddin, Meh~et. Şer.ef - Tahsin, 
SOleymaniye 2 Haydar. J{aınil, Zıya. Salahaddin. 

Her iki takım da tam takımlorile oy· 

d 
'Lfjlal takımı ümidin fevkinde gü-İlk müsabaka tstanbulspor - Süley

ınaniye takımları arasında oynandı. Ha
kem Burhan Atağın idare ettiği bu maç 
sok nezih ve sessiz geçti. Samih ve Fah 

riden mahrum bulunan İstanbulsporlu
lar, hasımlarına müsavi bir oyun tuttur 
dular. Süleymaniyeliler daha çok hü· 
cum vaziyetinde olmalarına rağmen, is. 
tanbulsporun ara sıra ve fakat şuurlu 
yaptıkları akınların tehlikeli oluşu nis
betinde tehlikeli olamadılar. ilk golü 
İstanbulspor sol açığı seri bir hamle ile 
takımına kazandırdı. Bu golden hız alan 
Süleymaniyeliler Alinin sağ taraftan in· 
dirip de pek dar bir zaviyeden enfes 
bir ~ekildc attığı golle birinciyi, oyunun 
sonlanna doğru da sağ açık Raufun 
ortaladığı topa vurduğu yyerinde bir 
kafa ile de ikinci golü temin etmesile 
neticeyi 2-1 kazandılar. 

Beylloz 2 - Eyüp O 
İkinci maçı Beykozla Eyüp yaptı· 

13iz burada herşeyden evvel Beykozlula 
rın galebelerinden ziyade sahaya çok 
temiz ve yeknesak çıkışlarını takdir et
mek ve her takımı da böyle görmek is· 
tediğimizi bildirmek isteriz. 

Oyun: Bir iki oyuncusundan mah· 
ruın bir şekilde sahaya çıkan Eyüplüler 
kuvvetli hasımları karşısında biri birin
ci, diğeri ikinci devrede olm3k iizere 
2 gol yiycreli neticeyi o-2 kaybettiler. 

Hilal 4 .. Topli8jH t 
tlçüncil maçı bu sene hiç galibiyet 

tatmayan Hilalle, Topkapx yaptı. 

na ı . .n . . 

1 
bir oyunla netıceyı 1-4 kazandı. 

ze b' k' ·ı Birinci devre uzun ır çe ışme ı e 

o-O gerabere bitti. 
ikinci devrenin hemen başlangıcında 

Hilal 
50

1 içi Nahit. takımının makfıs 

1
.:

01
· yenen ilk golü yaptı. DeHe orta-

ta ıı • Jarında ikinci bir gol daha kazanan Hi· 
!"lliler oyunun bitmesine 4 dakika kala 
~r gol yiyerek 0-2 galip vaziyetlerini, 

2
_

1 
gibi tehlikeli vaziyete sok~ular:~u 

d 
m Topkapılıları aşka getırecegme 

uru . 
J{ilallileri aşka getirdi. Son dört dakıka 
. ·n:de üstüste 2 gol daha atarak, Top 
ıı~pasşnşn dömi finalistini 1-4 y~ndiler. 

Oyunu Ahmet Adem idare ettL 

Vefa 1 - Anadolu O 
Son oyunu, Eyüplü Feridun Kılıcın 

idaresinde. Vefa - Anadolu yaptı. A. 
nadolu, çetin müdafileri Salih.tt'n, Vefa 
lılar da orta muhacimleri Gazıden mah· 

rumdu. Vefalılar. ilk devr((de Anadolunuwn 
"b 'z kalecisinin elinden kaçırdıgı 

tccru esı .. 
. . kolJıyarak ilk ve son gollcrını 

topu ıyı 
kaydettiler. 

ikinci devrede Anadolu çok canlandı. 
Ve birinci devrede oyna:I·ğı çok karışık 

d bambac:ka cok .,üze! bir oyun 
o un an • :r ' J .., 

Y d fakat Vefanın biricik golüne 
çıkar ı ve 

1
• b 

1 
cdemeei. Hakem. bu devrede 

m\lt.a e e . k 
Anadolu sol ~,.ığı Zekiye kasdı vumru 

,. Vefalı S:ıiıni oyundan çıkardı. O 
vu.an . . .1 b' . da 

0
_ 1 Vefanın galıbıyctı e ıttı. 

yun A. GöCDON 

-
Fener aleyhine üstliste iki fa\'ül .. Ga· 
latasaraylılar istifade edemediler. 

Birinci haftaymın son dakikalarında 
Yaşarın elle çevirdiği top için de 18 
üstün-den bir ceza daha çekildiyse de, 
bu dakikada Necdetin sıkı şütil Fenerli 
müdafileri çarparak geri döndü ve ilk 
kısım golsüz olarak bitti. 

Müsavi görünen bu devrenin ilk otuz 
dakikasnıda top daha ziyade Fenerliler. 
de odolaşm!ş fakat son on beş yirmi daki
ka Galatasaray daha ağır ba .. mıştı. 

İkinci haftayma iki tarafta ufak bir 
değişiklikle çıktılar. Fenerliler sakat 
olan Şabanı sol açı ğa geçirmiş sol içe de 
Fikret ikame edilmişti. 

Galatasaraylılar da; ayağı rahatsız 
olan Suaviyi sol açığa almışlar, Eşvakı 
da sol muvine getirmişlerdi. 

Bu defa da oyun mütevazin başladı 
ve böylece devam etti. iki taraf oda bir 
iki fırsat yakaladılar fakat istifade ede
mediler. 

12 inci dakikada Lebibin iskasından Galatasaray mildafaastntn g ii.zcl bir kı.lrtan-:ı -
~pu~blı~n.N~det~~ü~~~e !~~~~~~~~~~~~~~~-;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Haşime geçirememesi yüzde yüz bir go- 60 •• • 
!ün kaçmasına sebep oldu. gureş~ı arasın da· 

16 ıncı dakikada san kırmızılılar bir ~ 
dcn· parladılar, Fener kalesi çenber için Dün büyük gu·· re .. b k 
de ... Sarı lacivPr•':JE-r bu tazyikten sinir ş mu sa a a-
lenmiş görünüyorlar; Yaşar ve Cevat larına ba' şlandı 
sert hamlelerle karşılarındakini yıldır· 
mağa çalışıyorlar. Müdafaanın bu sert Güreş federasyonunun nezaret ve Knnd · (K mW'.akabesı' altında 60 genç musa" bı- T ıı. emı·r· asımpaşa) Mehmet Ali 
müdahalesine Fikret de karıştığından 8.§ (G ) k kın i§tirak ettigıw• büyu"k .. e mu" s" . uneş sayı hesabile, Mehmet 
sı sık tekmeler, yumruklar savuruyor. b gur § .._ Halıl (Güneş) Yasefe (Kasımpaşa) 
du. On dakika kadar devam eden bu aknlarmn başlanmıştır. tuı:ıla • !smnıl H b'b (G'' ) H~ "d 

k 
M

.. bak . I>' • .... a ı uneş , amı 
argaşalıktan sonra dünkü oyunda Fe- "' usa alarm ılk haftası dün Ga- lbrahime <Gü ) 1 c: 1 rı l tas klüb'' d ncı; tuş a, ...,a amon 

ner ı erin en göze çarpan muhacimi Ni- a aray un e yapılan merasim. (Kasımpaşa) Osmana (Galatasaray) 
yazi ~üze! bir akın yaptı. Ortalanan top el s~at 13,30 da başlanmış, bando is. tuşla galib. 
Esatla Nacinin kabiliyetsizliği c!olayısi. tiklal mar§ını çaldıktan sonra. Güreş 
le heba oldu. Federasyonu Reisi Ahmet Fctgerl bir 

79 kilo 

39 uncu dakikada Fikretin derin bir 
pasına Avni ve Esat ikisi birden fırla
dılar. Esat daha evvel yetişti ve hafif 
bir dokunuşla kaleye doğru gönderdi. 
Fakat top direğe çarparak kurtuldu. 
Bundan sonra büsbütün sertleşen oyun 
hakemin sıksık durdurarak vermek 
mecburiyetinde kaldığı cezalarla zevk. 
siz bir şekilde 0-0 beraberlikle bitti. 

• • • 
tki ezeli rakibm beraberliği dünkü 

oyunlarının en tabii neticesidir. 
Galatasaray ve Fcncrbahçe takımları 

o kadar müsavi bir oyun çıkardılar ki: 
Bazı bazı yaptıkları muntazam hücum
lar ve güzel kurtarışlar karşılıklı, dok· 
san dakika-da en çok göze çarpan bece. . . 

nutuk söylemiş ve son seneler zarfın. 
da ölen güreşçilerin ruhuna hürmeten 
bir dakika sükut edilmesini rica et
miştir. Merasimden sonra milli takım 
antrenörü Pcllinen, milli takını güreş
çilerinden Adnanln Grekoromen bir 
gösteriş müsabakası yapmış ve genç 
clcman1arn güreşin birçok incelikleri 
ni anlatmıştır. Bundan sonra günü~ 
müsabakalarına başlanmış ve a'§ağı

daki neticeler nlırunıştır. 
56 kilo 

Hasan Tahsin (Güneş) Gence (Ka
sınıpaşa) tur;la; Ccras (Güneş) HayL 
ke (Güneş) tuşla; Hamdi (Kasımpa. 
şa), Muzaffere CTopkapı) tu§la, Ye
ner (Knsımpaşa) lsmnile (Güneş) 7 
dakika 55 saniyede tuşla, Büyük Ak
kan (Kasımpaşa) Gilngöre (Güneş) 

tuş~a; Cemal (Gilneş) Ahmet Refiğe 
(Guncş) kolu sakatlandığından bük. 
men, (Hasan Tahsin (Güneş) Ccrasa 
(Güneş) tuşla; Faik (Kasımpaşa) Hn 
yikc (Giineş) tu5la, İsmail ı.~ehmi 

<Güneş), Muzaffere (Topkapı) tuşla 

Yener (Kasımpaşa) Hamdiye (Knsım
paşa) 4 dakika 30 saniyede tuşla, 
Cemal (Güneş). Glingöre (Güneş) 
tuşla, llüyük Akknn <Kasım paşa) ra. 
kibi Ahmed Refiğe (Güneş) daha ev. 
wlki güreşte kolundan sakatlandığın. 
dan hilkmen ga ı ib. 

61 kilo 
# Hüseyin Abdullah (Güneş) Hasırcı-

l'a.Jarın sert lıamlc1crindcm biri 

riksizlikler karşılıklı, sertlikler karşılık 
lı, hatta sakatlanmalar bile karşılıklı 

i~i. 
Her iki taraf kalecilerine mühim bir 

iş düşmedi. Müdafilerden en iyisi ve 
hatta 22 oyuncunun en çok muvaffak 
olanı muhakkaki Galatasarylı Rt>şattı. 

Diğerlerine gelince: Muvaffak olan· 
lar; Fenerden Mehmet Reşat, Angeli· 
dis. Niyazi ve ilk kısımda Şaban. 

Galatasaraydan; Lutfi, Salim. Eşvak 
ve Haşim, vasat bir oyun çıkardılar. Fe 
nerden Fikret, Galatasaraydan; Suavi, 
Necdet, Süleyman. iki takımın en bece
riksizleri de Fenerden Naci Esat ve Ce· 
vat ile Galatasaraydan Bülentti. 

O. M. KUTNAK 

ya (Güneş) tuşla; İsmail Ali (G" ) 
H" . Ş uneş 
useyın abana (Kasımpa.şa); Güney 

(Beykoz~ Akıncıya (Beykoz) Ali Şi
vem <Guncş) Basri ffi1mile (Knsım. 

p~a) tu~la; Campck (Galatasaray) 
Guneş Mtimta~ (Bevkoz) tu~la galip. 

66 kilo 
Hikmet (Knmmpaşa), Doruka (Bey 

koz), tu!;Ja; Yahya Ömer (Giineş) Ah
~cd Kulo~lu ile rKasımpaşa) güre. 
şırkcn AhreC'din kaşı yanldığından 

müsııb:ıka yarım knldı. Ve Yahya 
tufıla kazımdı. 

Hı.lid H n"an (Güneş) Esrcf (I{a. 

sımpa.şa) savı hesabile, Feridun Ak 
gtinal (Günc>s ) Astan Rasime (Kasım: 
paırı.) sayı ile, Hiisnü Ula.~ (Beykoz) 
Abdııllnh Hrll":rı .., rr-·;.,es) tuı:la galib. 

72 ldlo 
Mus tafa Gürol 'Güne<ı) Ahmed Ze

kiye (Güneş) tuşla: Mehmet Ali 
(Güneş) Soytürke (Beykoz) tuşla, 

Rızzık {Kaaımpaşn) özteke (&y
koz) tuşla; Hasib (Güneş) Anostola 
(Kasımp~a) tuşla galib. 

87 kilo 
İsmail (Knsımpaşa) Dayanıklıyı 

(Güneş) 49 saniyede tuşla. yenmişler. 

dir. 
DünkU güreşlerde istikbalin As'lan 

olacak birçok kıymetli elemanlar na.. 
zan dikkati cclbetmiştir. 

Bu mUsabakalara Güneş 28, Kasım 
paşa 18, Beykoz 8, Galatasaray 3, 
Topknpı 1, güreşçi ile i§tirak etmiş. 
ti. 

DUnkü giircşlcrde en fazla nazan 
dikkati celbeden Kasımpaşalı gençler 
olmuştur. Bundan başka Beykoz klU
bünde de yeni bir glircş varlığı yara
tılmakta olduğu memnuniyetle görü. 
itiyordu. 

Federasyonun 
yerinde bir kararı 
Milsnb;ıkalarm ikincisi gelecek haf

ta Kasımpnşn klUbUnde yapılacaktır. 
GUrcı; Federasyonu dünkü mUsaba_ 

k~ın:ann sonra mühim bir karar ver. 
mıştır . . Fcd~.rasyon, dün karşıla.şan 
gençlerın yuksek istidadını gördlik • 
te~ sonra bu müsabakaların her sık
letinde güreşçileri milli takım güreş
çilerilc knl'8ıla.ı;tıracaklır. Milli tak•m 
kadrosuna dahil bulunan pchlh·anla _ 
rımız tc>crübe, müsabaka gal'bh·e i 
teknik itibarile birrok vasıfları tıni~ 
bulunmaktadırlar. Onların bilgilerin _ 
den genç gUreşçilcri de milstefirJ et. 

_mc>k ~ok favdalı bir hareket olarplı:hr. 

Vulve~hampton
lngiliz klübü 
şehrimize 

gelmek ıstiyor 
Macaristan ve Romanyada bir turne 

yapacak olan İngiltere birinci !ikinden 
Vulverhampton futbol takımı, Fener
bahçe klübüne müracaat ederek 27 ve 
30 mayın tarihlerinde lstanbulda iki 
m~ç yapmak istediğini ve bunun için de 
m~nakaşasız sekiz yüz İngiliz lirası ala. 
cagını bildirmiştir. 

1 
Fe~erlilerin bu fırsatı kaçınnıyarak 
hazıranda yapılması Hizımgel<n scnei 

devriyelerini 30 mayısta İngiliz takımi
lc yapacakları söylenmektedir. 
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Alman sanatkarı ın 

rd r: 

• 
ır ek 

tercih· hakkı v u 
Koouşmağa karar verirse duyduğu gibi 
değil, aldığı direk i e g6re oouş ak 

mecburiyetindedir 
Almanyada sanat da öteki insani 

faaliyetler gibi" parti tarafından ilham 
edilmekte, devlet tarafından kontrol 
olunmakta ve nasyonal sosyalist fcl. 
sefesine ayak uydurmak mecburiye • 
tinde bulunmaktadır. Politikada oldu
ğu gibi estetikte de eski liberal ka. I 
naatlere yer verilmemektedir. 

"Üçfüıcil Rayh1 artistilc yaradıcılı
ğın 1ıürriyeti nasıl 1:orımdıığıımı bilır; 

fakat bıı hürriyetin hudutlarını este. 
tik olmak-tan ziyade politik bir :::ilıni-' 
yetJ,o çi..,""mClc ioap ~der.,, 

Göbelsin bu tarifine Hitlerin şu sö
zUnil de ilave edebilirsiniz: 

"Hıristiyanlık devrinin sanatı hı. 

ristiyaıı olabt1irdi; ?tas'IJO?ıal sosyalist 
devrinin sanatı da 'IU1.S'IJOnal sosyalist 
olmak zaruretindedir.,, 

Sanata yeni tatbik edilen bu naza
riyenin ne gibi ameli netibclcr verdi. 
ği, Pariste "Centre d'etudes de poli
tigue Etrangerc,, tarafından basılan 
gUml bir tetkikte gayet güzel tahlil 
edilmektedir. Bu eser ~t E. Wernert 
tarafından yazılmıştır. Bu kitab nazi 
Almanyanm karakteri hakkında. bir -
çok ağır başlı siyasi kitablarm ço. 
ğundan daha vazıh ve esaslı malumat 
vermekte, vaziyeti tasvir etmektedir. 

Yeni Almanya, eski almnn sanatını 
da üniforma içine koymuştur. Sanatı 
kontrol etmek üzere iki ayrı organi
zasyon vardır: birisi parti, ötekisi 
devlet... Fakat bu iki muvazi kontrol 
vazifesi '8.Y,IlI adamlara verilmek su. 
refile ha'ltikatte birleştirilmiştir. Her 
ikisinin de başında, Bitler bulunmak
tadır. 

Propaganda nazın Göbels bir defa 
demiştir ki: 

- Alman artistleri. kendilerinin bi. 
ze aid bulunduklarını, ruhlarımızın l'U· 

hu.ıuzla ruhlu, heyecanlarımızla he -
yecanlı olduklarını, hayallerimizin 
yıldızını teşkil ettiklerini düşünerek 
gurur ve saadet duyabilirler!,, 

Almanyada sanatı himaye ve kon. 
trol için şöyle teşekküller kurulmuş
tur: Nasyonal sosyalist edebiyatını 

koruma komisyonu, sanat idare ofisi, 
nasyonal sosyalist kültür birliği, al. 
man edebiyatını ilerletme merkezi ... 
Bunların da birçok kolları komite ve 
şubeleri vardır. 

Devlet, milli kültür senatosu ve mil
li kUllür konseyi taraf mdan temsil o
lunur ki bunların da yedi ayrı meclisi 
vardır. 

Bunların içinde milli kültür konse.. 
yi en ehemmiyetli olanıdır; çünkü 
herhangi bir sanat eseri vücuda getir. 
mek istiyen bir artist buraya kayıtlı 
olmak mecburiyetindedir. 

Almanya.da bir ressam, isterse ken-

di evinin duvarlarını resimlerle süsle. 
yebilir. Fakat "glızel sanatlar odası,, 
na girmeksizin b a hır y re bir fır
ça bile üremrz. Edıbl rin, sairlcrın, 
muharrirl rin, tıy trocularm, musiki 
crbapınm da e<l iyat, tiyatro \e mu
siki odalarına girmeleri lazımdır. 

Bu organizasyon hakkında yukar. 
da bahs ttiğimiz tetkiki yapan Ver. 

rt'm b" kaç atırını alıyoruz: 

"Teorik bir idare organı olan milli 
kültilr kon eyı, hakık tte bütün sanat 
tezahurlcrini nasyon 1 syalist hu -
dutları içindl' tutm wa çalışmaktadır. 
Bütün sahalarda h r ferd kontrol al. 
tmd dır. itaat ve uysallık ferd için bir 
nevi temrin halinded·r. Bir meslek sa
hıbi ancak bu rtlar ı inde hayatını 
kazan bilir. Artistin elinde bir tek 
hürriy t v rdrr: su ak ile konuş -
maktan birisini tucih hürriyeti! ... 
Faka.t bir defa kom va karar ver. 
dıkten sonra. r.rtık, kendisi duyduğu 
ve hi t+-" ~i gibi de. il, ald!ğı direk. 
tife gore konw ak mecburiyetinde -
dir .. , 

Bu yeni tcdb"rlcr yüzünden "yahu. 
di", ''lıb al" ve "d k elan., sanatla
rın bütün b "tün ort dnn ka.ldırıalbil
dıği r h 1i olmakla b raber, onların 
yerine konul bil cek b:.r sanatın ya. 
ratıldı w da ·· ph lıdir. 

Bunları, b€ b r ed biyatm, tiyat
ronun, r m n 'e ·n ın.mın bugünkü 
Almany d uyk a. bulunduğunu söy
lcmc'c diı ··st 'bır hnrel t olmaz. 

de Alın n ada okunan 
rd bi c rin ç v:u r ik manzume. 
lcr, barba, k ram 11 ;.a ve tarihe 
da·r yn.zılını 

M ıki, r.i 
rın an d h 

etmek imk~mı yoktur. 
Alman~ a a "n \ ıt, iylc kuv-

veti nme , tc · a ı v ·dır. Bu te!)ki
r t, bir ok i i }'l ~ ml, rmn. rneselfı 

Ba.h'm ' nt Mn. ·unun ihtirasları,, e. 
serini dinletrn k e ve i "iler bu eser 
knrşısında. ş-•şırıp kul \tndırlur. 

Vagner, askeri müzik ve eski alman 
halk arkıalrı na?..i r jiminin elinde 
bir musil-i s l" ı gibıdir. Hele hnlk 
havalan büyiık bir rol oynamaktadır. 

Alman ç cuklarınm m ktebten çı. 

k rken sf yled kleri bir şarkının ter
cüm i ·dur: 
l(c)yl kr t j' bırakın, 
K r n · ' Zer 'lf a açaoalc; 
Köyl · çift r i b r k, 
B"::; aı nda 1. ı la çift s· receğiz. 

1rilitarizın ile m · m Almanya. 
run bircok v rleı inde. bu uretle biri
birinc mez edilmekt Jir .. "Mnaçcster 
Gu.ard, rın,, 

Amerika 
seferleri 

- Alma 
yakın 

"Luft Hausa" nm beheri 650 beygir lrnvvclinde dört tane Junker .lu· 
no,, madkalı dizel motörü taşıyan "Hamburger, , !I deniz t yyaı·esi 

Cenubi Atlantik hava yolunu ilk ı cdemiyec l l rclir. Böyl ce Alman
a~mış olan Almanya önümüzdeki ya, hava efe leri m l in le bütün 
haftalar içinde Almanya ile Nevyork 1 d"<er m ml 1... tl ri ··de bırakmış 
arasında hava postası seferlerine bulunm ' d r. 
başlıyncağım ilan etmekle 1n(>'irz ve 1 ·ı .~·l :ltik hava ccfcrleri-
Amcrikan tayyarecilik mahfellerin- ne h ır oluncıyn l r Al 
d~ müthiş b"r heyecana sebC'biyet ~m · · · · l"y 'c 
vermiştir. Ciinkü ne lngiltcre, rC' 
de Amerika Anbt:k Oky nusu i." s· 
tünde muntazam hava p~"..taları se
ferleri tesis edecek hnzırlıklnrı, önü
müzdeki sonbahardan evvel itmam 

t \ 

n . • vyorl-a 
"tiyle uca
kilometrc 

~lbin durnıası 
ürn ·deQildir ! 

Ha arında ölüm ilmühaberi 
r"lmiş adamlar diriltilebiliyor 

Asri doktorlukta, artık atmaz ol
muş kalbi yeniden işletmek suretiy
le, bir ölüyii diriltmek meselesi kıı
dar münakaşa edilen hiç bir mevzu 
yoktur. Bir taraftan fennin mucize 
si olarnk alkışlanan, diğer taraftan 
da manasız ve faydasız, hatta tehli
keli sayılan "terapi intrakardial., tek 
niği, bütün şiddetli itirazlara rağmen 
tekamül seyrini takip etmektedir. 
Beşerin esas meselesi olan hayat ve 
memat i.izerinde dönen ve her ikisi
nin karanlık esrarına nüful.tl uğra
şan bu ilim büyük alaka uyandırı
yor. 

Tedavi eden doktoru tarafından 
"ölmü~tür,, diye gösterilen bir adam 
diriltilebilir. Kalbi isletici mflkinenin 
mucidi olan doktor Albert S. 
Hyman bunun mümkün olduğunu 
söylediği gibi biz:wt hem de birçok 
defalar göstermek suretiyle ispat et
miştir. 

Doktor ispat etm!ştir ki: Uzı: ı ~ 
si.İren kalp durmaları bile muhakkak 
ölümü ifade etmez; bütün akraba ve 
doktorları tarafından '"artık bi.isbü· 
tün ölmüştür,, telakki edilen bircok 
adamlar bu yeni m kine vasıtasiylc 
diriltilmişlerdir. Makineye lngilte· 
rede "can veren,, adı takılmıştır. 

Mucizeler yaratmakta olan bu 
makine artık tecrübe devresinde de
ğildir. Muvaffokıyetleri ve tam sa
lahiyet sahibi doktorların önünde 
yapılan kati neticeli tecrübeleri, iti
mada § yan bir makine olduğunu is
pat etmiştir. 

Ölüyü diriltmek için bu hariku
lade usulün prcnaipi nedir? Pek b:r 
si t: Kalbi suni bir surette işleten ma· 
kine bizzat kalb tarafından vücuda 
getirilen elektrik enerjisine benzer 
bir cereyan dcğuran elektrikli bir 
alettir. Şurası unutulmamalıdır ki, 
kalbin normal her darbesi, dakikada 
72 defa kalbi baştanbaşa süpüren ve 
bunun neticesinde kalp adalesini 
takabbuz ettiren minicik bir elektirk 
cereyanivl.! birlikte olur. 

"c'atı vcrlciu 1nak1 f:sı.11e .._ ölıi bir ~ tavşn:ıı diriltirlrcn 

•(1 ·ne., 7)()1 fa lif vir 
l>c.ı;;cn c7•tcılir 

hırı diriltmeğe koyuldu. Ancak kal· 
bin iki ölüm safhası vardır, birisi 90 
snniye, ikincisi de 1 5 dakika imtida
dındadzr. Binaenaleyh . makinenin 
bu müddetler zarfında imdada yeti§ 
mesi lazım gelmektedir. 

Verem ve kanser gibi hastalık· 
l~rdan ölmüş olanlar için "can vcri
cı,, makinenin büyük faydası olama. 
maktadır. Bu makinenin en büyük 
f~ydnsı .norınnl ve sağlam olup da 
bırdenbıre duranlar içindir. B undan 
başka a~cliyat masası üstünde bir 
denbire duran knlpleri yeniden işlet
mektedir. 

Ani ölümler diye tarif edilen va· 
kalar vardır ki doktorun "Stetos· 
kop,, u bunların gayet ya:'Vlş atarı 
kalplerini dinli;em m e aJtl• 
cağız "hiç bir hayat eseri gô~tennİ· 
yor!,, diye diri diri gömülmektedir. 

Bundan sonra doktor, mak ine· "Can verici makine,, ler i~te böyle 
siyle, kalp hastalığından ölen hasta- feci vakaların önüne geçecektir. 

Tarih tekerrürden ibarettir I 
ucaız:zı:ı:wmı&J 

Marlıoninin son 
keşfi Mısırlılarea 
n aldın mu idi ? 

Bu elektrik cereyanını inkişaf 
ettiren hi.icreler grupu kalbin üst 
boşluk duvarındadır. Fizyoloji bilgin 
leri buna '"Sinus Node,, adını vermiş 
lcrdir, biz ise bu adı "kalbin adım at
tırıcısı,, diye tercüme edersek daha 
iyi anlaşılmış olur. 

Takriben on sene evvel doktor 
Hyman, durmus bir insan kalbinin, 
bizzat "kalbin adım attırıcısı~, tara· 
fından doğurulmnkta olan cereyana 
müşabih bir cereyanla tahrik edildi
ği takdirde işletilebileceğini düşün
meğe başlamıştı. 

Ehramlar nasll yapllmıştı, Mısır 
mezarlarının sırrı nedir? 

Birçok tecrübelerden sonra lazım 
•olan elektrik tipim keşfetti ve bir 

voltun binde biri nisbetinde bir ce
reyanın kufi geldiğini buldu. Sonra 
da kalbin hareketini doğuran höcre· 
lerc bu cereyanı ne suretle vermek 
lazım geleceğini araştırdı. 

Doktor bunun ancak elektrikle 
mahmul iğneler vasıtasiyle kalbe u· 
lastımbileceği kanaatine vardı. T ec
rübelerini Kobaybr üstünde y<"ptı. 
Bundan sonrı:ı kedi, tav~3n \'e köpek 
ler tecrübe edildi. 

Bundan sonra doktor muhtelif 
hastahanelere müracaat etti; ölüm 
ilmiihaberi verilmiş hnstolar üstünde 
tecrübelere başladı. llk hastası za
türrceden ölmuş orta yaşlı bir a-
damdı. Doktorun altın iğnesi bu a
damın kalbine girer girmez kalp iş
lem ve b ... ~lndı. Adam dört gün 
kadar y .. sadı. F r-kat zatürree ci
fi'erlerini o kadar hnrap etmişti ki ya
;;-ı:ımasma maddi imkan yoktu: dört 
gün sonra öldü. 

fazla bir yol ka~ctmek mecburiyeti 
h •l olm ' ta' r. 

Alın n' r,n d:zel moC li.i yeni tip 
tayyareler; bu yolculuğu hiç mü~kü- ı 
latsız b..,,.arubilecel:tir. Lf.=!m olan 
bütün tecriibeler yapılmıştır. 

Bir telgraf, gtçcnlerdc İtalyan ali
mi G. Ma.rk ... ninin sansasyonel diye 
tavsif edilmekte haklı olan yeni bir 
keşfinden bahsediyordu. Branly ile 
beraber Hertz dalgalarının telsiz tel. 
grnf nn.klinde kullanılmasını tahakkuk 
ettirmiş olan :Mnrkoni, §imdi, kısa 
dalgalar vasıtas:yle geniş ölçUde ener
ji nakli gibi büyük bir ke~fin peşin· 
dedir. 

Dr. Scheicler isim.il bir Alınan pro. 
fesörü 1935 de kısa dalgalarla tecrü. 
belerin yapılmış olduğu P.apallo ya
kınındaki radyo istnzyonuııu ziyaret 
ettikten sonra, bu ziyaretinden hayran 
dönmüş ve Markoninin elektrik cm'r. 
jisiııin havadan nc.kli meselesini fiilen 
halletmiş olduğunu söylemiştir. 

~lgalarla kuvvet nakli: Bu, yarın 
ekonomik hayatı kökUnden sarsacak 
muazzam bir keşif olabilir. Ve belki 
bu keşif, makineden daha fazla, sa
yısız işçilerm elinden işlerini alacak· 
tır. Muayyen bir istikamete tevcih e. 
dilen kısa dalgaların taşıdıkları ecre. 
yan kuvvetiyle, dUnyanm bir ba~ka 
koc:oes"nde en ağır, en hacimli cisimle
rin kaldırılarak yerlerine yerleştiril. 
dıklcri görUleccktir. 

Bu muhtemel keşif, bize bazı arke
oloölnrın, .ı.1ısır <:!hramlnrı gibi bazı 
eski fıbidec!rin yaptlıfı sckilleri hak
kında iJC'ri sürdüklcı i fuı:-aziyclcri ha. 
trrlatıyor. O zamanlardan bize intikal 
c>tmi§ olan vesikalarda bu abidelerin 
i~ tarzları hakkında malfunat aran.. 

mış, fakat bulunamamıştır. Her ~al 

de §urası muhakkaktır ki, bu büyült 
eserleı i meydana getirmek için tek 
başına insanm beden kuvveti ve hat. 
tfl bugün kullanılan vinçlerin k8.fi g~ 
leceği hususunda mütehassıslar şUp .. 
helidirlcr. 

Bundan ~u netice çıkarılmak lazım. 
dır ki, firavunlar z"manının Hı"ırlı. 
ları, biz~ meçhul olan, ve daha doğru
su Markcninin Eon k"ı:ıfine gel'ncc··e 
kad"r meç:hul kalan b·r \'C.Sttaya ma
liktiler. 

Buna ı:;u diğer c"rareneiz nokta ' ' I 
da ııavr> ed,,.lim: :Cı:Vi z"manlarrhn 
knlrna b"zı r:ıczar ~ r"h."dlerin e-i'de
rine ko:lU'mus olan öldürücü kutup. 
lar, b:ızı fn .. 'a nüt <.'P""is k~Fifl0 rin 
\'C nr!tcclo wlı.mn ölrmüne S"C"b

0"'et 
\'ermiştir Bır elek' r"!·li rayın u~eri-

ne basan adam nasıl kendi vUcudun:ı. 
cereyanı gec;irir ve r•1 scl:enten yanar· 
sa. bilenlerin vcrd:k!~ri izahata göre, 
:M·:;·rm mezarlarmn._ girenler c!e, tema. 
siy'e iki cereyanı harekete getirmek
te', b zamana kadar menfi kalan ecre-
yanlar. bu yabancı temasla canlan • 
ma';:tndır. 

Böylece husule gelen Ye ekseriya ge .. 
cikme He ortaya çıkan tcsırin sebep, 
leri son derece çapraFıktır ve bu hu.. 
susta havai meYccletin tesiriyle mey• 
dana gelen enerji faraziyesi daha va
rıd görünmektedir. "La Trilıune d& 
NatioM,, dan, 



sovvet Rusvada 

Paraşütçülük 
Şimal kutbunun 

esrarı çiı"zülemigen 
Paraşüt sayesin?~ vy~ı~~~"~!!~ı~d~y~ 

Moskovadan yazılıyor: · ~i 0 
büyük askeri manevralarda 

Şimalin ucsuz bucaksız buz sa· ~ .. t~rı b"r ordunun para~ütle düşman 
np.larını mi.ithi§ tipiler, ı;:öz açtırmı· hu tln ~erisine indirilmesi imkanları 
yan bora ve kasırgalar sık sık kasıp ~ tr~lmiştir Bu harikulade teknik 
kavur.~rsa .d~, yakml~rd~ mmtaka· ~,~:ı~::iyle ~vyetler. telsiz te.lgrafla
nm goklerını yepyenı bır ma~~a~~ rı makineli tüfeklerı ve hafıf sahra 

·"" 

.. 
... 

.(. 
kaplıyacak ve şimal kutbunun ustu t ' ları da dahil olmak şartiyle tam 
ne göriilmemi~ büyüklükte kar }a- t oph"zatlı on binlerle askeri yere dö
neleri yağacaktır. Ancak ~u yag~n keclilmektedir. Bu kuş adamlar yere •ımt 
"kar,, kutupta acaip işler gorecektır. . e rı inmez paraşütleri çözüp atmak- .. ' • • " 
Karıncaya benziyen mahluklar, ke~- ~neve birkaç dakika içinde harekete lıı:şlcritıi diledikleri gibi taıızinı ede· 
dilerini ipek ve kumaştan ?aşka b.~r 8 en bir ordu halini almaktadır. bilmek için çifte para.~iitle yere atlı. 
ıey olmıynn "kar,, tanelerınden ço: geç Bu sevkülceyşin kıymeti sürat yem s01.ıyot asl.-erlcriııin, yer yiizilne 
zect-k ve "dünyanın damı!,, ndnkı ba•kın k~fiyetindedir. Çünkii yak~<nrkcıı alnımı~ bir fotoğrafı 
donmt ~ bahçede hemen işe koyula· ;~kte~ inen ordu derhal muhabere 
caklard:r. muvasala hatlarını keser, arkn-

Şaşkın gözler köklere bakınca d:n vurmak s~.retiyle düşmanın ma· 
bu acaip "kar,, 1 ya~dı.r__ı:ıı~ o!.an ka: neviyatını alt ust eder. 
ra bulutun döniip gıttıgını gerecek "'° "° • 
tir. Bir dürbin, bulutun s~yısız tar Sovyet romancılarından Mavrik 
yare, kar tanelerinin de ~ıtmez tu- Si uov'un "şimal kutbuna ini§ .. a
kenmez para§ütler oldugu~u mey· di;fe yazdığı fantezi bir hikaye Sov· 
dana çıkaracaktır. işte bu, şımal kut· t hiikumetine ucsuz bucaksız buz 
bunun kütle halinde ilk istilası ola· )d'~. rını istimlak etmek fikrini ver· 

ı) a ·· · f d 1 caktır. rni~tir. Bunun uzerıne en a ama· 
fenni bir müstemleke kurmak rı i§e koyularak h~a?. yapmışlar ~·e 

için §İmal kutbuna tayyare filoları buzun her yerde buyuk tayy?rele~? 
öndermek planını Sovyet hükume· "ırlığına mukavemet edemıyecegı· g ag .... ·ı . .. 

t
. · · çok cesurca olan bu ser · anlayınca. paraşutu ı erıye sur 
1 sızmış ve 1 nı ş· l k b .. . güze~tin ilk hazırlıkları tamam ~n- rnü~lerdir. d ımkal .uthu s?rbgu~(tı

t Rusyanın resmi gazetesı o· ne i"'tirak e ece erın epsı u ı§ ere 
~ı~ ;· d h .. buna dair maka· Cl'Ör~ yetiştirilmiş ve teçhiz edilmiş 
ı8f rav a k;r g~~k da den"'etli rne· fen ad<lmlariyle knşiflerdir. 
eker yazml"ka a:. ta rmektedi~. Bu teknik adamlarını şimal kut-

ra ve n a a gos e . .. .. .. k · · 
Okuyuculara belki de hayal gi~ı bunun buzları üfs·tıunle gkotıi[mel. ı r~n 

·· .. · 'h · ı · 1 bu te~ebbu- birrok tayyare ı o arı u anı aca · 
gorunmesı ı tıma ı 0 an !5 1 -:s- k k · 
sün Sovyetler için kolaylıkla yapı - tır. Tam bir sene yetece erza ·• r· 
ması imkanı vardır; çünkü Sovyet yecek, malzeme. mahrukat ve ça ır 
R d 

··t " l"k rok inkişaf 1 tavadan paraşütlerle atılac.nktır. 
usya a paraşu çu u ;) .. .. ar n . -:- d'l· ettirilmiş bulunmaktadır, paraşutç~- Şimal kutbunun yen tayı~ e 

1
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lük isinde Sovyetler bi.itün diğer mıl- dikten sonra tayyarede~ ac:a~ıy<ı bır 
letle;i pek geride bırakmışlardı~· adam atlıyacak, elindekı çek'.çl_; ~u-

şimdi Sovyct Rusyanın bırçok za vuracak ''e aksi ııada makınesbıyle 
• na· · k · B" •l ce uz mıntakalarındA tayyare yegane ihtiıazı dinliyece tır. o) el l · 1 se ve k 1 1 "' anla"'ı mı"' o a-

kil ,·asıtasıdır. Tayyare er şo tabakasının a rn ıgı ' '! " demiryollarının yerini tutmuştur. kt IJızrnı olan ~e:raitı bul~:n<A 
b

.. .. mem· ra ır. k b -
Sovyet Rusyada diğer utun , knnyn işaret verece ' unun uz~. 
leketlerden cok daha geniş tnyyallre ).u de havadan insan, kızak. ko· . d e· rıne d ... k nakliyatı ,·nrd•r. Tayyare mo e - ek. malzeme ve ça ır yagaca. ·tır. . 
ri Sovyet çocuklarının oyuncokları P l\falz~me ve ha)"·anların ınmes~ 
dır: her mektep programında t<:ıYY?- de knlaydır: çünk\i So~·yetler k.~ndı 
recilik ve ha,·acılığa ayrı yer '·.erıl· k dine açılan ntomatık parn.~utler 
mi•tir Diinvnnın hic bir yermde en ;;.a muvaffak olmu~lardır. 

"' • • ı" k nr ynnmn . 1 .. 
halk hav r·lı~:l bu lmcıar nıera · S< • • T nyyare~eı~.~t!ıynn ıns:ın ar, go-
mış Ut"ğilclir. b (i.i.slerine baglı I arnplan:· la~' asr 

:r avya~cciliği Sovyct Rusynda u ~. . l diledikleri noktaya ınebılmek 
kada; inki•af ettiren ~ebep de, ha· ttad'1·~ c "Paraplan,. 1936 senesinin 

:s 1 faydalarl"' e ı • 
va gemilerinin harpte 0 an 

icadıdır; bunlar iki kuş kanadına 
benzer; para~iitle inen bir adam bu 
kanallar vasıtasiyle dilediği noktaya 
inebilir. 

'Paraplan., nın icadından evvel, 
paraşiit rüzgar ve hava cereyanları· 
nın merhametine tabiydi. Bu cere
yanlar ise şimal kutbunda çok ciddi 
ve di.işündürücü bir meseledir. Bun· 
dan başka tayyareden atlıyan ada· 
mm takmakta olduğu bir "istikrar 
sathı,. vardır ki onu boşluk içine to
paç gibi dönüp takla atmaktan me· 
neder. 

Alimler yer yiiziine vardıktan 
sonra telsiz telgraflarını kurup işle· 
tinciye kadıu tayyareler havada da
ireler cizeceklerdir. Tayyare pilot· 
ları için ı-..şağıdaki telsiz telgraf alet· 
}erinin işleyip işl~mediğini anlamak 
lazımdır. Heyetin Sovyet Rusya ile 
daimi telsiz telgraf muvasalası temin 
etmesi çok miihim bir meseledir. 

Şimal kutbunu istila edecek olan 
bilginler ordusu evvela kardan evler 
inşasına bakac:nktır. Çünkü bu evler 
en s•cak meskeni teşkil eder. T ayya
re filoları İs"' bir sene sonra buraya 
döneceklerdir. 

Elde edilen biitün malumat telsiz 
telgraf \'asıtr.siyle glinü gününe Le
ninrrrnddaki ilim komi!!yonlarma bil-

" <liri lece~: tir. 
P.sıl mi.ihim ıncsc!elerdcn biri de 

kutup havnlisindc sıcak "golf strim .. 
in ne olduğunu meydana çıkarmak· 
tır. Golf strimin şimdiki buz kıran 
yollarının a7. \lstiinde deniz sathına 
c:ıktığma dnir tahminler vardır. Ever 
pasifik Q!,yanusuna böyle buzdan 
azade bir yol bulunacak olursa, bu· 
nun yalnız iktısadi değil, askeri kıy-

Tayyarelerin §i_~uı1 T.-ut~u. ii.stü:~ı.e .. a.t ~ıarı insan, köpek 00 n·aZ.z.enıe 
kocaman .Pa.ra.şıı~ıc_rı.e goktcn ~uyu/~ bırer kar daıı&i gwi dii§eceklerdir. 
Sovyct hııı-unwtıııın tcı.Stırllıdıgı pUin, şimal kutbu esrarıııı arlık kat'i bir 

Btlrettc ha7ledc ccğe benzemektedir 

meli de müthiş olacaktır. Bir kere 
Trans - Sibirya demiryolu sıkı§· 
maktan kurta{ılacak , sonra da Ja
ponya ile Sovyet Rusya arasında 
bir harp vukuunda bu demiryolu tah 
rip edilebilse bile Sovyetlere fazla 
tesir etmiyecektir. 

I 
yetinde kalmıştı. Sovyet ise buna 
bir nihayet vermek istemektedir . 
Mesela Robert Peary 1909 !enesin· 
de Dina tepesine ulaşmak için tam 
23 sene hazırlanmı tı. Buna rağmen 
Groenlnnd sahillerinden köoeklerlc 
yola çıktıktan sonra şimal kutbuna 
sadece bir bayrak dikerek dönmÜ§ 
\'c faydalı hiç bir malümat getireme 
mişti. 

"' . . 
Şimali şarki deniz yolundan baş

ka bir de şimali garbi yolu arana· 
caktır. Hudson körfezini kegfetmiı 
olan Hendrik Hudson işte bu şima· 
1i garbi yolunu ararken korkak ge· 
micileri tarafından bir kayıkla deniz 
üstüne atılmış ve köfeze sürüklen· 
mişti. Bu yol Rusya-·- Amerika 
yolunu 10.000 kilometre kadar kı
saltacaktır. Şimdi Rusyadan Ameri
kaya yapılacak sevkiynt Panama yo
lunu geçmek me'"buriyetindedir. 

Bilginler h yeti kutupta kalaca· 
ğı bir sene :zarfında tayyarelerin ine· 
bilecekleri bir buz s?hası da nrıyn· 
caktır. Sadko huz kıran gemisinin 
gemicileri şimal kutbuna yakın 82 
dereceye çıkmağa teşebbüs ettikleri 
zaman Nalarda bciyle düz bir saha 
görnıliş olduğlarını bildirmişlerdi. 

Sovyetlerin bu istik~af işi için 
tayyare kullanmaları hiç de bir gös
teri meselesi değildir. Böyle bir yol 
culuğun mu,·affakıyetsizlikle -neti
celenmesine ancak tayyare mani ola 
bilecektir. Şimal kutbuna olan seya 
hatler şimdiye kadar faydasız ve sa· 
dece bir iki kahramanın şan ve şcrc· 
fi i)n yapılan boş tcşebbü!ler mahi· 

O vakitten beri ise hiç kimse 
buzlar iisttindç yolculuk yapmak 
suretiyle kutup noktasına varmamış
tır. Tayyarelerle birkaç te;ebbüs 
yapılmış, fakat kimse inmeğe cesa· 
ret edememiştir. 1926 senesinde a· 
miral Riçard Byrd, Kingsbay körfe
z.inden Spitzberı;ene uçtu, orac!an 
şimal kutbunn vardı ve geri döndü. 
Ondan bir haftr\ sonrC\ Norveçli bil· 
gin Amundsen bir kabili sevk ba· 
lonln ayni seyal:ati yaptı. 1928 2cme 
sinde ltnlyan negerali Nobile de ka· 
bili se,•k balonla yola çıktı. Spitzber 
gin şmalinde bir k;-zaya uğrıyarak 
bu işte \istiin olduklarını güstern~ek 
için So"yr:tlere fırsat verdi. Sovyet 
tayyareleri onları kurtardı ve Sovyet 
gemileriyle geri döndüler. Boyuna 
giden ve g(foderilen istikşaf heyetle
ri şimal kutbundnn hep eli bo§ dön-
'düler. 

i şte Sovyet hükumeti §~mal kut-

"" 

bu işini öyle günü birlik ra$lfrcle bir 
seyahat )'<".pmaktan cıkarmak kin 
:ıisteınetik ve çok hesa..".>lı bir p}fın 
çizmektedir. 
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Trım le h 'zrltlı 1h böl'il· r 7 ,, · ı · · · w ı • ı..~ • rı pcıraşııt.CTle ataıı bır Sot'l1ret tayıpc.~mın 
f oloyrafı ... 
Bıı fotoğraf Souyct asl.eri ma.ı•cum1arıııd!'L ç"l::ilmf.5. nu manevralarda ha
va~1.111 .tanı w':u::vcıdlıı l>'r ordunun 11~1.tcdtlcrck dü~man hatları gerisine in. 
.dırılcbıl.oocgı uıpa.t olunmıı§tur. 
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Yazanlar: 1 çe11terton - 2 Sayera - 3 Agata KriaU - '· Vilı Kirofta - 15. Vaytc;örc; -
6 Henri Vcd - 7. c. D. H. ve M Ktu - 8 Milvard Kennedi - 9. Con Royd - ıo Roııald 

Aknoks - 11. Edgar Jepson - 12. Klemans Dan - 18. Antoni Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 17 -

Eğer bByleyıe ve amirali Vin
muntta görmüı ise? 11. Rac düşünüyor, 
gittikçe yeni ihtimaller, yeni ufuklar 
karşısında kalıyordu. 

Otomobiline bindi. Evvela Sir Vilfrid 
Denniyi gidip görmeği !düşündü. Fakat 
onu görmeden evvel, nehrin med ve ce. 
zir hadiseleri hakkında maIUmat .sahibi 
olmak istiyordu. İlk aklına gelen Neddi 
Var oldu. Bu ihtiyar denizci, her zaman 
balık tuttuğu nehrin bütün hususiyetle
rini biliyordu. 

Müfettiı Rac otomobilini Huigham 
köyüne çeviııdi, ve biraz sonra Neddi 
Varın evi önünde durdu. İhtiyar deniz
ci, öğle yemeğini yemiş, piposunu dol. 
durmu§, rahat rahat ve keyifli keyifli 
içiyordu. Müfettişi, içi gemi nümuneleri 
ve fotoğraflan· dolu bir odaya aldı. Mü
fettişin sualine, Neddi Var ıu cevabı 
verdi: 

- Ay yeni çıktığı ve bedir haline gel 
diği zamanlar, Vinmutta saat yedide 
med olur. Mesela bu sabah olduğu gibi. 
Bugün ayın onudur, ve günlerden çar
pmba. Yeni ay, pazar günü çıktı. Ya. 
ni Vinmutta, pazartesi günü saat yedi
ide med vardı. Demek dün akşam med, 
saat sekizde, bu sabah da 8,30 da idi. 
Med ne cezir arasında altı saat fark 
vardır. Bu itibarla bu sabah saat 2,30 da 
sular 'alçalmıştı. Sandalrn b!tlunduğu 
noktada, med ve cezir, kendini Vinmut 
tan yanm Hat, kırk beş dakika kadar 
sonra hissettirir. Demek saat 3 de, ve 
ben de balığa saat 3 de çıktım. 

Rac hayretle sordu : 
- Saat üçte mi? Fakat evinizden çı

karken kilise saatinin dördü çaldığını 
söylemediniz miydi? 

Neddi Var, büyük bir istihkarla: 

işe bafhyalım. Çocuklar evde olduğu 

zaman, sandalı, kayıkhaıteye çekmez
ler, sadece bir kazığa bağlarlar. Ekseri
ya kürekleri bile Üzerlerinde bırcıkırlar. 
Nadiren çıkarıp sandalın içine alırlar. 
Farzedelim, dün ak13m, sandalı, sular 
yükselmiı olduğu zamanlar, yani yedi 
ile on arası bağlamıı olsunlar. Biliyor. 
sunuz ki med ve cezire tabi sularda, 
sular, meddin ilk üç saatinde çok yük-

sektir ve cezirin ilk üç saatinde pek al
çaktır. Çocuklar ıulann en yüksek 
olduğu zamanlar eve !dö-.üp sandalı bir 
kazığa bağladılar. Nasıl bağladılar. Bi. 
ı i sandaldan çıkar, ipi alır, kazığa bağ
lar. Sonra öteki çıkar değil mi? Hcr-

hangisi olursa olsun her iki çocuk koca. 
man şeyler. Öyle ki, ipi, suyun sathm
~an dört, beş kadem yukan bağlamaları 
tabii. Şimdi, gelelim amiralin sandalı-

na. Bana söylediklerine göre, sanıdalı, 

saat ondan biraz sonra kayıkhanenin 

ya önünde, yahut içinde görmi.:şler. E. 

ğer sandalı bu gece saat on ile bir ara
sında indirdi iseler, nehirde pek uzakla
ra çıkamamışlardır. Zira, böyle ağır bir 
sandalla, hem de üç mil süratle akan bir 
akıntıya karıı ilerlemek güçtür. Bana 
Jcahrsa akıntı boyunca inmitlerdir. Saat 

birden sonra ise, vaziyet değişmiştir. A. 
kıntı durmU§, nihayet saatte bir mil ol-
muştur. 

(Devamı ror) 

Tarihi macera ve aık romanı 

Sünbül ağayı sevdiğini itiraf eden sevgilimin 
omuzlarından yakaladım: "Sen mahvolmuş 

bir kadınsın ! ,, dedim 
Geçen laıunlarm hül&suı 

Sarayın gizil ve kanlı aşkUırını, 

bütiln entriloolannı ta içinden, ta 
yanmdan seyretmek imkamna eriş. 
miş olan Anber Mustafa anlatıyor: 

• • • 
Kan ve aşk ... 
Bunların biribirleriyle sıkı surette 

alakadar olduklannı sonradan öğren. 
dim ... Kan ve aşkın yan yana gelme
si, yalnız bazı miltcrcddi fertleri alL 
kadar etmekle kalmamış ... Ben, bila
hare lfltincc de öğrendim. Eski kitap-
ları da okudum ... Zalim Roma Kay~. 
leri, kendi hususi saraylarında tertip 
ettikleri bu gibi eğlenceleri, sonradan 
halk arasına çıkardıkları, umuma 
mal1sus bir seyir haline getirdikleri 
vakit, halk arasında buna pek büyük 
rağbet gösterildiği anlaşılmıştır. 1n. 
sanların damarında vahşet devirle
rinden kalma izler vardır. Bunların 

parlaması için bir krvılcım kafi geli. 
yor. Bütün medeniliğimiz, fena sürül
müş bir sır gibi düşüyor ... Ve, camın 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E-
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arka tarafındaki manzarayı görüyo
ruz: kan ... vah§et ..• 

Fakat bu mecliste hazır bulunanla
rın ancak yarısı uzun ne2iller bir me. 
dcniyetin baskısı altında kalmış in· 
sanlardı ... Digerleri ise, Afrikalı idi
ler ... Taptaze kanlar akıtar:ı.k can çe. 
kişen bir beyaz şikann üstüne, k:ıra 
bir devin yamyam ihtirasiyle abanma. 
sı, onları çileden çıkarıyordu. 

Onlar da ... Onlar da ... bu et ve kan 
yağmasına onlar dl iştirak etmek isti 
yorlardı ... Fakat, zavallı dişleri sökUl
müş yamyamlar ..• !ştihaları ne kadar 
kab:ırmış olsa da, buna imkan mı var
dı? ... Kuduryorlardı ... Ama. imkansız. 

Bütiin hararetlerini, gayretlerini 
gırtlaklarına vermişler, zikreder gibi · 
Afrikai türkülerine başlamışlardı •.. 
Bu sahne bir dini ayin gibi devam et
ti. .. Fakat, Afrikaya giden beya?lar. 
dan işitmiı;ıtirn ki onların rakıslnrı, '
yinleri ve şarkıları da bizi, zaman geç
tikçe alakadar edebilir. Biz de onla • 
rın havası içine girebiliriz. 

Netekim görUyordum: Başta mas -
keli kadın oldıl!u halde, birçok beyaz 
kadınlnr ve akağalar, bu kanlı rnanza.
ra karşısında siyahlar kadar coc:ımuş. 
lardı. Gözleri etrafı görmüyordu. 

O esnada, nazarım benim Ayşeye L 
lişti. Bir köşeye bütülmtiş, peri~an, 

bitkin bir halde, bu manzarayı seyre
diyordu. 

Kimsenin bu arbedede beni farke. 
demiycceğine kani olarak, usulla onun 
yanına sokuldum. 

Dalgın dalgın, kendinden geçmiş, 
bakıyordu. Ansızın kolundan tuttum. 
Titredi. İrkilerek döndü. 

- Sen ... Sen ... - diye kekeledi 
- Evet, ben •. 
- Ne oluyorsun, klz. .. 

- Çok betbah tım ... - diye inledi. 
- Haydi, haydi. .. Beni yine aldat-

mağa kalkma ... Yalancı kadın. 

- Niçin yalancı olnyım.:. 
- Çünkü bana, ötede betbahtlığın. 

dan, beni sevdiğinden bahsetmiştin ..• 
Şimdi de ayni mevzuları aç:acaksıru .• 
Halbuki senin haremağa.sı Sünbill a
ğanın kolları ar:ıs:nda raksederken 
nasıl kendinden ge"crek ona hayran 
hayran baktığını gördUm. 

- Evet... Bunu saklamıyorum. 

-···· 
- Saklamıyorum... Mestoldum .. , 

:Mahvoldum. 
- Saat mi? dedi, yazın eizler, kara 

adamları saatlerle çocuk gibi oynarsı
nız, bir saat ileri alırsınız. Fakat biz, 
deniz adamları için saat değişmez, saat 
saattir~i~ ~tiH :İJ!JJanlanmrı:, bir sa. 
at erken kalkmaktan korkanınız da o-

M ,ornulla ile Çinli bir k apta n 
- Öy!eysc niçin betbahtııeından 

bahsediyorsun? 
Eliyle işaret etti: 
- Bak ... No ı.evk duyuyor ... Artık 

bu ı.evklerden sonra, bana dönecek 
mi? ... 

nun için. .. 
Rac güldil. 
- Anlıyorum, dedi, demel<, yu sa

ati ile, nehir, burada dörtten bio:az son. 
ra kabarmağa baıladı. Yani, dün ak13m 
da saat ona doğru alçaklı demek. 

- Evet. Ona doğru. Demin dediğim 
gibi, iki gün evvil ay yeni görünmüştü. 
Yani dün ak13m en kuvvetli med vece
.:dr vardı. ilk iki saatte, akıntının sürati 
üç mil kadar vardı. Sonra yavnşladr. ,, 

- O halde, klün ak§am, buradan on 
ile on bir arasında hareket eden bir a
dam. sandalla Vinmuta pekala çabucak 
gidebilirdi, değil mi? 

- Evet, aktntı ile, hem de kürek çek. 
meğe lüzum görmeden rahat rahat de
nize kadar inebilirdi. Eğer kürek çeker
se, bir saatte rahat rahat :Vinır:uta in. 
miş olurdu. 

İhtiyar denizci bunları söyylerken 
müfettişe dikkatli dikkatli bakıyordu. 

Müfettiş: 

- Ne demek istediğimi an!ıyorsu
nuz, dedi, dün akşam amiralin sandal
la Vinmuta inip inme'diğini araştmyo. 

rum. Lakin inmiş olsaydı, sandalı yalnız 
ba~ına nasıl dönerdi? Herhalde onu ka
yıkha:1ere kadar getirip çekmek için bi. 
ıisi lazımdı. 

Müfettiş durdu ve ihtiyarrn bir fikir 
söylemesini bekledi. Fakat Neddi Var 
piposunu içmekte devam etti, sesini çı
karmadı, o zaman müfettiş başka bir 
noktaya geçti: 

- Ne diye papazın sandalıı.ın ipini 
çözmemişler de kesmişler? 

ihtiyar gülümsedi: 
- Ba~ka türlü yapamazlardı ki, ıde

di, papazın çocuklarına soran·amz size 
tebebini söylerler. Benim cinayetle bir 
alfıkam yok. Lakin ne de olsa, sabahtan 
beri birçok şeyler düşündüm. 

- Düşüncelerinizi öğrenmek ister. 
dir:l. Mesela, sandalın ipini niçin kesti

ler? 
- Düşüncelerimden kat'i bir netice 

almış değilim. Yani, kat:lin kim oldu
ğunu bilmiyorum. Yalnız san<lalların 
vaziyetini meydana çıkarmak herhalde 
o kadar güç bir iş değil. 

- Belki sizin için öyle, Hl.kin bana 
değil. Eğer anlatırsanız, işimi kolaylaş. 

tırmıs olursunuz. I 
-~Peki. O halde papazın sar.dalından 

bulunca e s ki arkadaşlarını 
öldürnıeğe karar verdiler 

; 

İşte nihayet bu lanetli adadan 
iyi, güvenilir bir gemi ile kaçmak 
fırsatını elde etmiş idiler. Artık sa
bahtan akşama kadar bir gemi yap
mağa uğraşmak işinden kurtulacak
tılar. 

Bu gemiyi yapmağa muvaffak 
olsalardı bile, o kadar kaba ve ace
mice bir tekne olacaktı ki: ilk çıka
cak fırtınada parçalanacağına şüp
he edilemezdi. Bundan başka lngi
liz Lordunun yanındaki güzel Ceyn 
ile Afrikalı kızı da beraber almak 
kolaylaşmıştı. Çünkü yeni arkadaş
ları bu işte onlara yardım edecekle
rine söz vermiş bulunuyorlardı. 

Yeni Zelandlı Momulla güzel 
lngili2' kadınının yanında bir de 
genç Afrikalı kız olduğunu duyun
ca, kulaklarını kabartmış ve o kızı 
da beraber alıp götürmek lazım gel· 
diğini ileri sürmüştü. 

Öbür, yandan Momulla ile Kay 
Şenk konak yerlerine döndükleri sı
rada artık kendine kaptan süsü ver
mekte ve gemi kullanmak!\ki bilgi· 
sine güvenerek çalım satan arkadaş· 
lan Gasta hiç ihtiyaçları kalmamış 
olduğunu düşünmekte, kendi arala
rında ağır sesle konuşmakta idiler. 

Yeni Zelandh ile Çinli konak ye
rine gelince doğrudan doğruya Gas· 
tın çadırına gittiler. 

Bu herifler i~in limanı:la demirli 
gemide yatmak elbette daha rahat 
olaacktı; fakat hepsinin yüreğinde 
birbirine karşı öyle şüphe vardı ki: 
Gemide yntmaktansa hep beraber 
karada açık bir yerde kalmağı işle· 
rine daha uygun bulmuşlardı. 

Çinli Yeni Zelandlı ve Gast be
raber gemiye gidiyorlar; yahut 
gene beraber karada bulunuyor 
lardı ; Ancak gemiye bakmak için 
tayfanın en avanaklarından iki üc 
kişinin orada kalmasına müsaade e ~ 
diliyordu. 

Çinli ile Momulla hızlı hızlı yii
riiyerek çadırr.lı:ın içeri girerken bü -
yük ve kirli parmaklariyle uzun bı
çağının ağzını yoklamıştı. 

J Eğer Gast yeni Zelandalının bu ı 
halini görebilseydi, yahut kafasın • 
dan geçen yaman düşünceleri okuya 
bilseydi, yüreğinin hızla çarpmağa 
başlıyacağına hiç şüphe yoktu. 

Çinli ile yeni Zelandalının ken
di çadırına girdikleri sırada Gast da 
bir iş için aşçının çadırına girmişti. 
Bu çadır kendisininkine pek yakın
dı. Gast iki gemicinin yaklaştıkları 
nı orada duymuştu; Fakat bu gelişin 
kendisi, lütta hayatı için büyük de
recede ehemmiyetli olduğu, hiç de 
aklına gelmemişti. 

Ancak aşçının çadırından şöyle
ce dışarıya bakıp da kendi çadırı ka
pısına varan Kay Şenk'in hallerini 
görünce birdenbire irkildi. Heriflerin 
bu çadıra hergün birkaç defa geldik
leri olurdu. 

Onun için bu gelişi de tabii göt· 
mek lazımdı. F ı:ıkat onların yürü -
yüşlerinde öyle bir sinirlilik ve ka -
pıya vardıkları zaman hallerinde öy-

le bir sakmkanlık vardı ki; Gast bu
nu dostça bir gelişe hiç yakıştırama
mış, yüreği hoplamıştı. 

Sonra birdenbire çadıra giren 
Momulla'nın uzun parmakları ara -
smda keskin bırağın uğursuz bir r 
şıkla parıldadğın seçti!. 

Gast'ın gözleri açıldı, saclcmnın 
dibinde bir iirperme duydu; Giineş. 
ten bakır rengine gelmiş yüzü de ki
reç gibi bembeyaz olmuştu. 

Çndırın ötesinde yemek hazrla· 
malda uğrasan ıı:c:ı hiç bir §eyin for. 
kında olmamıştı. 

Gast ona tek söz bile söylemek
sizin çadırın kap:s ndan dı~arı sıvış
tı; O Çinli ile yeni Zebndcıhnın 
kendis:ne ne y<:1pmo.k istediklerini 
pek iyi anlamıştı: Onun için iııtdik
lerini yapsınlar diye oralarda daha 
uzun miiddct· durmak işine gelmi
yordu. 

ı Artık iki diimranın nr<:>larmda ne 

1 

konuşmuş olduklarını kendi k )ağı 
ile işitmiş gibiydi. Evet yeni Zelan -
dalı onun canını almak, elindeki u -

zun, soğuk bıçağı kamına gömm.ek 
üzere çadıra girmişti. 

Gast limanda yatan gemiyi me· 
deniyet limanlarına yalnız kendisi
nin götürebileceğini bildiğinden Çin
li ile yeni Zelandalının kendisi öldür
meği göze alabileceklerine şimdiye 
kadar inanmamıştı; Fakat yeni bir 
şey olmw~. bu herifler kendisini or 
tadan knldırmağa karar vermişler · 
di. 

Gast işte bunları düşünerek aşçı 
çadırından yıldırım gibi uzaklaştı ve 
ilerideki ormana daldı. O şimdi or
manda da korkuyordu.. Ağadarın. 
yapraklann koyu yeşil bir denizi an 
dıran loş derinliklerinden esrarlı ses
ler, titretici sa~r gürültüler duyu· 
yordu. F aknt Gast için bu karanlık 
aleme" dalmak.bilinmez güriiltiiler 
arasına girmekten başka yol yoktu. 
Ormandaki Ölüm hiç olm<!zsa şimdi· 
lik güze görünmi.iyordu; Halbuki 
konak yçrindcki ölüm, yeni Zelan -
dalmın u7.un bıcağı, hala gözünün ö
nüde pırıldıyordu. 

Kay Ş~nk ile Momulla'nın karar
ları Gast için bu yabani ormandan, 
daha korkunçtu! Gast'ın gözünde 
Momulla uzun parlak bıçağiyle, Çin
li Kay Şcnk de kirli kayış kemendiy
le büyüyorlardı ... Gast Cinlinin bu 
uğursuz, yağlı kemendiyle birkaç 
kişi boğduğunu onun kendi ağzın -
dan i!'!itmişti ... Hatta CC\st için Kay 
Senk'in bu kirli kemendi, yeni Ze -
lanchlınm keskin bıcağmdan daha 
korkunc r,öri.inüyordu. 

E"et, öniinde ağzını açmış bek
liycn ıss•z karanl:k ormana sızınmak· 
daha iyi idi. 

XXI 

Bu anlattığımız işler olduğu sı
rada Kin Kayt vapurundan adaya 
cıkan T nrzan ve arkadaşlarının ya· 
şadıkları konnk yerinde de hadise -
ler yürüyüp gidiyordu. 

(Devamı var) 

Nefretle dişlerini sıktı ve maskeli 
kadını gösterdi: 

- Mel'un ... 
- Kim? .. . 
- İşte o ... SünbUl a~nın huylarını 

öyle bıryor ki... Her sefer, onun ho. 
§Una gidecek bir oyun bulur... İ<-te, 

yine benim te3irimden kurta:::-dı ... Ifal
buki. eminim, onu kcnd:me bcnc!cdc
cektim ... 

- .Anhyaımyorum, Ayşe ... _ ded;m. 
~en ban:ı. ıı~lerdcn b~hı::e"iiyorsı n ? ..• 
Ilur"yn bir vaz!fey!e gelmemiş miy. 
din? ... 

- Sus, y:ıvaq konuş ... 
- Br?;ırr::.:n b:le l·iı:u:e friteeek y,f. 

bi değil ... Herkes ı::eyre dalmış ... Bu
r~~·n b:r vaz"fe ile gclm'r; değil miy
din? ... Hnl~ukı S;jııbLil nfadan bah~e
dişini be ~cnwıiyo:-um ... Ben bi1e E:e. 
nin nisanım oldu ~:um halde bak, ya.. 
nımda ru>sıl itirnfüırda bulunuyorsun. 

Göz!c:-indcn şıpır şıpır yaşlar dam· 
Iadı: 

- Perişanım ... Bu erkek ... Bu erkek 
beni mahvetti.. Tesıri altına aldı. Na. 
sıl kurtulac::ıl?ımı bile!lliyorum ... 

- Vazife? 

Başmı ha.z;n hazin salladı: 
- Bi'emiyorum ... 
- Dem"'!t Sünblil ağa ... 
ıı::ııreimden tuttu: 

- Sen kadın değilsin, Uusta.f a ..• 
Buna rağmen, onun gözlerinnin cazi. 
besinde kalmadın mı? ... Seni, tesiri al. 
tına almadı mı? ... Sözleriyle, haliyle .. 
Düşün ki, bütün bunları sana, elini 
bile sürmeden, ve sen kadın değilken, 
uzaklan uz1ğa yaptı ... Halbuki ben ••• 
Halbuki beni.. Gördün. Nasıl kollan 
arasına aldı. Bu biçare vücudumla 

nasıl bir oyuncak gıbi oynadı. Beni yo 
ğurdu, ezdi, h:ıllüharnur etti. İstediği 
§ekle soktu... Vücudumdan ruhuma. 
doğru onun bütUn hüviyetimi istill 
ettiğini duyuyorum ... 

Omuzlar.nd:m yakaladım: 
- Sen, mahvolmuş bir kadınsın! -

dedim. 
(Deuamı var) 

• 

• 
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~~~s~p~a~n~y~~~~d~;~~~ko~~~~~~~ö~l~~suriyey~ 
söz yok 

bugün başlıyor (Baştaraıııitıcide) 
. 

.. . . "Müzakere mevzuları Cemiyeti Ak. 
· ~ b teşevvuşten ıçtı.. vam Konseyinin 27.1.937 tarihli ka. 

(Bn-~ tarafı 1 incide) f manyanrn sıyasıt ır ·ı .. tl lA 
'-:t d N tali tinap etmesi ve spanya ı c sura e a a· ranna göre icab eden statü ve yasa-

' ('.'!'::o · ra civarın a a ana mev· l 'h d k ~umosıer . . · Uzımgeldig~ine ve va- arı ı zara memur komite e i Türk 
zil . bi 'biri arkasına yapılan ıkı kasım kesmesı 
1 erme rı d dil . t' sati Avrupada bir sergüzeşte atılma. eksperi taraimdan verilen proje ile 
düşman hücumu da tar e mış ır. . 1 d' bu proJ'edeki bazı esas maddelere te-l masma karar vermış er ır. 
Sivilleri öldürerek mukabe e Kontrol bugiin başlıyor mas eden Fransrz eksperinin mukabil 

· M d · 18 (AA) As·ııerı'n obüs proJ·esidir. Esasen ge"en içtimaın ilk 
a rıt: · · - Londra: 17 (A.A.) - Ademi müda- " 

v bombal"dıman Mad celselerinden birinde ccmi1·eti akvam 
toplan ile yaptıgı • • hale komitesi bugün neşrettiği bir teb- J 
· · · d k d r gördüg-ü bombardı kararile birlikte Tii.rk proJ'csinın be. 

Tıt:n şım iye a a - lı'<Yde İspanya müstemlekatından Kanar 
d h tl

. · 1 t Resmı· <> rabcr müzakere edil,.,., esi kabul edı·ı • 
rnanlarm en e şe ısı o muş ur. ya a.ıaıarı hariç olmak üzere Hin, Rio. "' 

71 
l d ölülerin a mişti. Ma3maiih, bu karar umumi ve. 

tebliğe göre, yara ı var ır. deoro, Riomuni ve Fernandoro, pazar· 

d 
··k · d bu hususta daha 1 ya kısmi herhangi mukabil bir proje>. 

a edi büyu ıse e tcsi geceyarısı meriyete girecek_ o. an 
1 t 

nin müzakere edilmi"·eceg-inı tazam-
tasrihat yapı mamış ır. kontrol planından muvakkaten ıstısna .ı 

hl·~· , mun etmez. Ayın yirmi dördünde baş. 
Müdafaa komitesinin te ıgı şuour: edı'Jdigri tasrih olunmaktadır. · t lıyacak olan bu içlimada mevcud pro. 
Sivil ahali arasında birçok azyıa a Sovt•et kaptanlarına talimat d J jeleri yeniden ele alarak ı;:tatü ve ya. 

sebebiyet veren Madrit bom bar ıma- Moskova: 19 ( A.A.) - İspanyada k nından başka, Madrit cephesinde hiç . t k.. saya ·at'i ~eklini vereceğiz.,, 
kontrol s!steminin merıye . mev une Mcmemencio2-lu bundan sonra Suri. 

bir askeri hareket olmamıştır. t 1 l nl ~ girmesi üzerine, spanyo ıma arma ye hükfunetinin bu müzakereler ve 
Frankonun hali yaman 'den Sovyet kaptanlarına gemilerine Hatay anayasası karşısındaki vaziyc. 

Faris. 18 (A.A.) - Oeuvre gazete- ~~ntrol komitesinin bire~~ m~.ş~.hidini tini izah yollu demiştir ki: 
sinde madam Tabois, ispanyada asi almalan ve kontrolün dıger. butun ka- - 1921 de biz Hatay arazisini Su-
, h'tl 'd 

1 
· rı·~vct eylemele:ı hakkında . cephelerinde bulunan Alman müşa 1 e· ı e erıne "'· . . . rıyeye vermedik ve Suriyenin eczayı 

1 k f al talimat venlmışt ır. rinin vaz~yet hakkında izahat verme muva ass mcmalikinden add,,dilmesini hiçbir su 
üzere ansızın Berline çağrıldıklarını yaz Maclrit kurbanları retle kabul etmedik. Bu işin Suriye 
maktadır. Bu müşahitler, Ft ankonun 1 "M scow Daily News,, gazetesinin hiiklımetile hiçbir alakası yoktur. 

' şimdiki halde muvaffak olamıyacağı M dr.~ten aldığı habere göre, Nisanın Cemiyeti Akvamın ckis:"Jerler komite-
kanaatini izhar etmişlerdir. a ı .. u·· ne kadar asilerin Madriti si olan komitemiz tur·ye hükinneti. 

.. 9 uncu gun 
Mme. Tabouis'ye göre, hükumet mu- d bombardıman etmeleri netice. nin herhan~i bir mütalebesine de mu. 

messillerile ağır ve küçük sanayi mü. h~vda a
1
°149 kişi ölmüş 3,502 kişi yara· hatan olamaz. 

d k k Ber sın e ' · d.1 · · V ·ı messilleri son zamanlar a sı sı • 
980 

bina tahrıp e ı mıştır. crı en kararların tatbikııtına ge _ 
linde toplanmaktadırlar. Bunlar, Al- lanmış, M 

1 
lince; Cemiyeti Akvam Konseyi önü. 

K deş ısır a müzdeki içtimada hazırhyacağımız 

averayı Er dün ar ., projelerle birlikte tatbik tarihini ae . d ti u g umu z tayin edecektir. 

k a I 
• yetı• O S Manda idaresi, Suriye ve Lübnan1 r 1 Montrö kararından evvel da bugün ne rol alıyorsa 2.5 - 3 sene 

Emir Aptullah bu I\apitü~ı\syonların devam edecek manda müddetince Ha. 

maksatJa teşebbüsler flg11sını ka~ul ett_i~ tayda da ayni rofü ifa edecektir. 
Mısır hükumeti ıle aktedilmış Suriye parlamentosunda 

yapıyor . .. t dostluk ve ikamet mu- Türkiyeyi protesto! 
Filistindeki ısyanlann gayesı o· olan tabııye' · 'b •·. Şam: 18 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

• A • • • • • • y 1 1 . rından ıtı aren mer ı B k'l -ıran lstıklal meselesının, Fılıstını a- kave e erı ya k l .1 aııve ı parlamentoda beyanatta bulu. 
hudiler ve Araplar arasında taksim yete girecektir. Bu mu ave e 

1
• e narak Milletler cemiyeti müşar.itlerinin 

etmek gibi bir planla neticelendiği· hükumetimiz Montrö mukavelesı· İsk~nderun sancağı üzerindeki raporu 
ni gecenlerde yazmıştık. Bu arada • kd' d n evvel dost memleket. netıcelerini kabul etmek istemediğini 

~ il h nın a ın e ld 1 b Maverayı Erdün emiri Abdu a • k ·t··ı~syonların ka m masını u neticeyi Suriye için gayri kabili ka-
. k ten apı u a b ~rnareti, krallık derecesıne çıkarma tanımış olacaktır. . .. ul telakki eylediğini bildirmiş ve hü· 

tizere Filistinde temaslarda bulun·· Tabiiyet mukavelesıne gore, 5 kUmetin kat'i surette Fransa, Suriye ve 
maktadır. . . Ani l 914 den evvel Mısırda Türkiye arasında üç taraflı anlaşmaya 

Kudu 
.. se gelmı'ş olan Emı'r, Ingı'lı·z teşrınısa M b' ve T .. k' ·ı d k l mis Osmanlı teb'ası ısır te ur ıye ı e ostane omliu münase. 

fevkalade komiseri ile görüşiirken yer elşrak Türkiyedeki Mısır teb'ası betleri idame ettirmeğe bağlı kaldığım 
bu arzusunu ileri sürmüş ve Filistin· ası o a ' ilave eylemiştir. 
in taksimi fikrine muvafakak etti- ise Ti.irk tabiiyetinde tanınacaktır. Fransa • Suriye münasebetlerinden 
ğir.i bildirmiştir. • bahseden başvekil bu meselede ıde şun-
T<~l ;1 vivde bir casus şebekesı c::u='@U::t©l o aşma IK lan söylemiştir: 

T 
' 

d b
. · k folun U "- Fransız devlet adamlan nezdın· • 

e.aviv e ır casus evı eş · "" rnu:•.,r. ©l lYl ~ m ~ liil o de, bize karş[ çok iyi hissiyat bulduk. 

."'7
1 

ev, geçenlerde öldürül~n Al- fg) rı ır IF' ~~O~ 'U;: İstikbalimiz yolunda Fransız devlet 
m c:.n Yahudi Jakob'un katillerı arnn· adamlannm açık müzaheretlerine ve iş 
dı:ı sırada bulunmuş, civarr·. '. birliklerine emin olabiliriz. Heye timiz, 
l:uvvetli bir radyo, içerisinde f 1 ·- bu kanaate Fransız devlet adamlart ile 
li tüneller, insan yakalamağa n-.ah· askeri meseleler ve harici münasebetler 
S"S kapanlar, ve dıvarlarda, söyle : üzerinde yaptığı konuşmalar nt ticesin-

nen sözleri zaptetmeğe mahsus cı- de varmıştır.,, 
l'a"'h r ele geçmiştir. • . Bundan sonra söz alan bir Ç(lk hatip-

Evin sahipleri, Jakob un katlın· lcr, Türkiyenin hattı hareketini protes. 
ele z ·r .,etal olduklarr gibi, beynel- to etmişler, Fransız clcstluğunun hat· 
mil ... ) bir casus şebekesine de bağlr tı hareketinden dolayı teşekkür eylemiş 
göri.iliiyorlar. Üzerlerinde çıkan ev· lerdir. 

rak·n, Belı-ika , Norveç, Almanya 
ve Jsviçreden gelmiş şifreler olduğu 
anlasılmıştır. L....,__..;' .~~~~~~~~~-:-~ 

Almanlar Sovyet 
yakınhğını imkansız 

görüyorlar 
Berlin 18 (A. A.) - Matb1.1• • 

/Alman. Sovyet yakınlığı hakkında· 
ki şayiaları tekzib ederek Nazi ve 
Bolşevikler arasmdaki kanaat ayl"l· 
lığını hatırlatmakta ve Führer'in ~~ 
ilkkanund Reichstagda ve son Nu 
renberg kongresindeki nutuklarnı 
zikretmektedir. 

• Führer bu nutuklarmda nazizim· 
le komÜnizmin hiçbir zaman bir· 
leşemiyecek olan iki alem olduğunu 
kaydetmişti. 
Lı.__.:._~~=-~~~~~~~-------
, Beşiktaş icra memurluğundan: 
\ b ~ 
Kira borcundan dolayı tahtı ap . 

. . k ar verı· 
alınıp paraya çevrılmesıne ar 
len tahta karyola, müstamel koltuk ka. 
nape, sandalye, mıısa, saat, perde. port 

manto ve sair ev eşyası açık arttırma 
suretile ve Belediye resmi ve ihale pul· 
larr müşterisine ait olmak üzere 3o.4 

. .. ·· saat 
931 tarihine müsadıf cuma gunu 
ondan onbire kadar Beyoğlunda, Bursa 
sokağın-da satılacağından talip olanların 
nıezkur gün ve saatte mahallinde h~:ır 
b · ·· acaatları ılan 

ulunacak memuruna mur - - - 1 

':llunur., 

, İtalyan Faşist Partisi ~f· 
ncl sekreteri general A~~ıl.e 
Sta race tokalaşmağa A kat ıyen 
tahammül edemiyor! Selamlaşmak 
. . l sıkmanın rok kadınca ve pek 
ıcın e ·· 1 kt 
d

. k tça olduğunu soy eme e· 
emo ra . . b" .. 1 l d' Tokalaşma adetını utun ta • 

:dan kaldırmıştır. ~e~d~si ~aşi~t 
Y . . ·n ka tibi oldugu ıçm dılr.dı· 
paı:tısını . . ~ d' 
,, .. aptırnbilecek bırvazıyet~e ır. 
gını Y • . _ . 

General Starace nın hıç de şaka· 
kt 

r Evlerinde yabancı kadın-
sı yo u . .. bb' 1 

h
. tci ve mure ıye tutan · 

Iarı ızme . 

] Osyete kadm!arınr çok acı 
ttı yan s . . l k.id 

ha...-.etc:iz hır dil e ten et· 
ve mer u• ~"' . - • \ 

mektedir, 

Düzme mebusları k endileri de 
beğenmiyorlar ! 

Şam: 18 (A.A.) - Suriye parlamen 
tosuna umumi bir af yapıldığı bildiril
miştir. Bu aftc:n, geçen sene Filistin ih 

tilal hareketlerinde mühim rol oymyan 
Arap nasyonalist lideri Fazlı Kavukçu 
ile daha birkaç kişi istisna edilmiş bu. 
l :.ınm:ıktadır. 

Şurası şayanı dikkattir ki, Sancak 
mcb:ısları ile Ccbelidüruz mebusları 
p:ırlcmentonun bu toplantısına 

etmemişlerdir. 

Cebelidüruz isyanı 

iştirak 

Cebelidüruz isyanının sonunda Vata
nilerle yapılan anlaşma, şu yolda neti
celenmiştir: 

Suriye muhafızı, tayin emrinde gös. 
t erilen mühletin hitamına kadar vazife
sini ifaya devam edecek ve Şam mebu
su sıfatile !ştirak mecburiyetinde bu~ 

lunduğu meclis müzakerelerinde kendi
sini temsil etmek üzere Eletraş ailesin· 
den birini, kendi salahiyetlerini tama. 

men haiz olması şartile tevkil eJecektir. 
Cebelin idaresini, onun namına bu vekil 
deruhte edecektir. Muhafızın vazifesi 

önümüzdeki temmuzda nihayet bulaca
ğından, o tarihte, Cebelidüruzün idaresi 

Dürzü bir muhafıza tevdi 
Bu muhafız Emir "Haı;:ın 
caktı~ 

edilecektir. 
Eje!_r_a~ ola-

1r 

Sovyetler büyük ~ 
bir harp filosu 

vücuda getiriyor ar 
Sovyet Rusyayı dünyanın birin· ı 

c~ der.ecede ~eniz k_u:--vetlerinden bi
n halıne getırmek ıçm Rusyada sar· 
fedilen gayretler büyük bir hararet· 
le devam etmektedir. 

Sovyet hükumeti bütün deniz 
planını sıkr bir surette gizli tutması· 
na rağmen, inanıldığına göre inşa 

at programı, bir veya daha ziyade 

büyük harp gemisini ve birçok 1 O. 
bin tonluk krovazörleri ihtiva et· 
mektedir. 

Sovyet Rusya bugün 130 par . 
çalık bir tahtelbahir filotilasma ma· 

lik olarak tanınmaktadır. Bu öyle 
bir rakamdır ki, eğer teyid edilirse, 
Sovyet Rusya dünyanın en büyük 

Yedek subay 
okulunda 

denizaltı filotilasına malik bulunu· 
yor demektir. 

.. De,nizaltı gemile: inin çoğu, bii • 
}'\,k Cı--·an tıda bulunuyor. Ve bu 
v~!;ra, J <'!?On c.cn iz mahafilini hayli 
alak:\dar etmektedir. 

Dünyanın en büyük sahih havza 
Sovyetlerin malik olacağını şimdi . 
den _ilan etmişleı ve bundan başka 
gemıleri denize indirmeden evvel 
inşaatının büyük bir kısmının ta : 
mamlanması gibi inşa tekniğinde 
çok ileri gittiklerini bildirmişlerdir. 

Fakat harp gemilerinin yaprlma
smdan evvel epey zaman geçeceği 
muhakkaktır. Çünkü tersanelerin 
techizatı şimdiki halde küçük gemi· 
ler imali içindir.. (Daily HeraJd)' 

Balkan konfe
derasyonu 

(B<ı§ tarafı 1 incide) 

riciye vekilinin ziyaretlerine tahsis 
etmktedir. Bu ziyaretin Türkiye 

23 nisanda büyük merasimle ye· tarafından Yugoslavyaya ve Yugos· 
dek subay okulundan mezun olan lav m'll t' k b ) b k 

Cuma günü diploma 
t evzii merasimi var 

ı e ıne arşı es enen üyü -
genç yarsubaylarımız orduya gire· sempatinin bir delili olduğunu kay· 
cektir. deden Samo Prava, diyor ki: 

23 nisan günü yedek subaylar " ismet İnönü bütün hareketle· 
geçid resmi yaptıktan sonra Cumhu. rinde bir kahraman ve bir m erd as· 
riyet abidesine çelenk koyacak mü - kerdir ve y ugoslav milletine bir kah. 
teakiben mektebin önüne gelerek raman ve bir m erd asker gibi hitab 

A 
.. 1 h k l' · l · etmiştir. tat ur c ey e ının açı ma merası- Bulgar ,, t J • • t h · l · 

m'nde bulunacaktır. gaze e ermın a mın erı 
1 .. • • • • 1 Bulgar gazeteleri, Türkiye baş· 
Muteakıben mektepte and ıçılıp vekilı·nı'n y ı ah t" d · d'l ugos avya sey a ın en 

diplomalar tevzı e 1 ecek ve yedek şu neticeler alınacağını tahmin edi -
yarsubaylar kıt' ala1ına iltihak ede· yarlar: 
ceklerdir. Balkan misakı genişletilecek, Ak 

Bu merasimde ordu erkanı hazır deniz misakı aktedilecek, Türkiye -
bulunacaktır. Yugoslavya ticaret muahedesi yrıpı

Bir lirahk 
pasaportlar 

Talebe ve sporculara 
teozihit yapılacak 

Ankaradan gelen haberlere göre, 

pasaport kanununda yapılacak ta· 

dilata dair layiha haş vekalete veril-
miştir. 

Tahsil için yabancı memleketle-

re gönderilecek resmi ve gayri res -

mi mektep talebeleri ve ilmi mües· 
sese mensupları ile sporculara, tet

kik seyahatine gönderilecek zabit ve 

memurl.:ıra hükumetin müsaadesiy

le bir lira harç mukabilinde altı ay· 
hl: pasaport verilecektir. 

Daimt surette pasaport taşmma
smı mecburi kdan yabancı memle -

ketlerde ikamet eden Türk talebeye 
o memleketlerden çıkış halinde u -
mumi pasaport ve vize hükümleri 
tatbik olunmıyacak, meşruhat suu. 
retiyle bir lira harç mukabilinde tah· 
sillcrinin devamı müddetince pasa· 
port verilecektir. 

lacakmış. 
Bulgar gazeteleri Balkan misa· 

kının bir Balkan konfederasyonu 
şeklinde olacağım kestiriyor. Bu 
konfederasyon etrafında cereyan 
eden müzakereler muvaffakıyetle 
neticelenmiş. Böyle bir konfederas· 
yonun vücuda getirilebilmesi için a· 
rada mevcut bütün ihtilaflar berta· 
raf edilmiş. 

Sokalita bir taarruz 
ve soygunculuk 
T ahtakalede Hale paşa hanında 

oturan Murad km Cemile, kawncı 
y >kuşundan geçerken seyyar simit· 
çi Kamilin tecavüzüne uğramı~tlr. 

Kamil, Cemileyi fena halde d;)v· 
dükten sonra ni.ifus kfığıdını ve he~ 
lirasını da alarak kaçmıştır. 

Kamil o sırada vaka yerine yeti
şen polis tarafından yakalanmıştır 

Güzel kadın 
.JJ a ~ @ın o a tr aı <SJ ~ ıre 
Güzel enseli kadın 

demektir 
Elbise ve saç modaları değişmi~ 

olmakla beraber J aponyada kadın 
güzelliğine dair olan düşünceler hiç 
de değişmiş değildir. 

J aponyanm belli başlı iki sinema 
stüdyosunun muhtelif direktörleri, 
Japonyada kadın güzellik ve cazibe· 
sinin üç esas üzerine istinad ettiğini 
söylemektedirler: 

1 - Kadının ellerinin bicimi ile 
bunları kullandığı. , 

2 - Gözlerinin büvüklüğü. 
3 - Ensesinin şekl i. 
Bu üç esastan ancak birincisi 

ıslah edilebilir; diğe rikisi ise tabi
at işidir. Gerçi gözün tabii büyiik
lüğüne çare bulunamazsa da bun
lara makyajla sun '1 şekil vermek im
kanları vardır. 

Avrupa ve Amerikalılar bir ka . 
dmm bacaklariyle ayak bileklerine 
:"' <" kadar ehemmiyet verirse, Japon 
erkekleri de kadının ensesine cok 
büyiık kıymet atiermeineciırier. Ka
dının ensesi ince, uzun, rengi de 
kreme çalar beyaz olmalıdır. Zaten 
eski Japon saç tuvaleti de ~-ense· 
yi gösterecek şekildeydi. 
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RADYO 
ISTANBUL: 

18,80 pl!.kla dana mıaikisi, 19,SO Mrik& 
avı hatıraları,: s. SalAh&ddln Clhanoğlu ta• 
ra!mdan, 20 rutat ve a.rkadll§lan taratuı 
dan TUrk mu.sikiııi ve halk prküan, 20,SO 
Ömer Rıza tara.fmdan arapça söyler, 20,45 
Sa.fiye ve arka.da§Ian tarafından TUrk mu 
slkisi ve halk ııarküan: S&at ayan, 21,lti or 
keatra, 22,15 ajana ve borsa. ha.betleri, ve 
erteat günün programı, 22,SO plW& aolo 
Jar, opera ve operet parçalan, 23 ııon. 
:vlYANA: 

18,80 bUytlk konser, 19,lti kan§ık yaym, 
:n,<MS konser, 22,05 senfonik koruıer, 23,115 
haberler, hava., 23,25 cazband takımı, 24,3tl 
aon haberler. 
PEŞTE: 

18,Stı çingene orkeııtraar, 19,3tl konferans, 
19,IS:S §&ll kotı1er1, 20,SIS muhtelit ıahııeler, 
21,llS bUyük konser, 2S,l:S ca.ıbanr takmıI, 

24,0IS almanca ha.berter, ve konferans, 24,20 
çingene orkestrası, 1,10 son haberler. 
B'OKBE.ş: 

18,015 eğlenceli konser, 20,0CI konferans, 
20,21S orkestra konııert. 21,SO oda mualldsi, 
:n,ıo kitaplara dair, 22,1'1 ııan kon.sert, 22,35 
hava, haberler, ıpor, 22,50 eğlenceli konser, 
23,tlO haberler. 
LONDRA.: 

18,0IS çocuklann zama.m, 19,06 radyo Ol" 

kestraııı, 19,tıs orke1tra konseri, 20,0IS ~ber 
ler, hava vesaJre, 20,sıs muııild, :u,oıs otello 
operası, 22,40 org konseri, 28,0ti haberler, 
hava, spor, konuşma, 23,SO dans orkeııtrasr, 
24,315 hava, haberler, 24,4:S gramofon. 
ROMA: 

18,20 eğlenceli mwıild, 18,1515 JU.r1er, ha
berler veııa.ire, 21,415 kanf1k mumki, :n,Oll 
senfonik konııer, 23,20 Univeraitelllerln ;ama 
ru, 24,015 haberler, hava, 24,20 dans orkestra. 
iL 

NUbetçteczaneler 
Bu akşam fehrln muhtellf Mmtlerlnde 

n!lbetçl olan eczaneler .,ml&rdlr: 
htanbul clhet1ndekller: 
EmJn!lnUnde (Mehmet KAzmı.), Beyazıtta 

(Belkis), KUçUkpazarda (H. Hulüsl), JDyllP" 
te (Mustafa Arif), ŞehremlnJnde (Ha.mdi), 
Kara.gUaırllktıı ı(Fuat), Samatyad& (Rıdvan) 
Şehzadeb&.§md& (Asaf), Aksa.rayda (Etem 
Perte•), Fenerde (Vltall). Alemdard& (E
aat), Balar köyde (Her kez). 
Beyoğlu ciheUndekiler: 
lııtl.klAl caddesinde (llı!atkovfç), YUksek 

kaldm:mda (Vingopulo), Galatad& •(Merkez) 
T&kmnde Parmakka.prda (Kem.al RebUl). 
Şi§llde Osmanbeyde (Merkez), K&Bmıpa,ııada 
(MUeyyet), HasklSyde (Ne.stm Aseo), Be§ik 
tafta (Stlleyman Recep), Sanyerde (Osman) 

trakUdar, Kadıköy ve Adalard&kller: 
trııküdard& •(İmrahor), Kadılı:ByUnde Altı 

yol alzmda (Merkez). BUyükadada (Şinasi 

Rıza.), Heybelldıı (Halk), 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 

lPU 
SAKARYA 
VD.DIZ 
8'0Ml:R 

s RUyala.r diyarında.. Do~ 
tor Sokrat 

ı A§k garkı11t 
ı Kral eğleniyor Gunah ge

cesi 
ı Tarz&n kaçıyor 
ı Viyana sevdaları 
ı Şirley kaptan 
ı Ca.su1 pe§inde. Öptl§me 

den yatılmaz 
ı Programını bildirmemiştir 

ı sovbot. Saadetim 11ensln 
1 Gizli izdivaç. Çingene ge

celeri. 
ı Slngapur poııt.aaı. Altm 

AS.ltJ 1 

toplayan kızlar. 1936 Atı. 
na Balkan olimpiyatları 
llı!oskova geceleri. YUrU 
yen 61U 

SANCAK ı 

(Eııki Aatorya) 

u11BılURIYET ' 

Ş&rlO ası1 zamanlar. Mas 
keler qa.ğt 
Eerarengiz tayyare. Yıl• 

dmm bölük 

ISTANBUL 
ı Kör ebe. Hod Gllaonun 

intikamı 

ı Dan.il için yarat.ılmı§. Nl• 
çevo 

ı Bağdat bUibWU. Kim lll• 
dUrdU 

A.BB ı 100 ıene .ııonra. Slav lht! 
raalan (A.Dna Sten) 

AI.Jl!MD&B 1 Sevgflfmm ııest. Kadm as 
la unutmu 

KEMALB&Y ı Pompelnln son gllnlerl. 
Ceaur adam 

KADI KOY. 
1 Marinell& 

OSKUDAR 
ı Yıkılan belde Ban Fra.n.sfl 

ko 

BAKIRKÖY 
MlL'l'tYADl ı Ebllııalip muharebeleri 

MezaırHaırdaın 
çDçek çaDaliilDar 

ölüden kefen çalmak tabiri yok mu

dur? itte geçen hafta Hamburg polisi 

Ohledorf mezarlığından ölülerin çiçek. 

terini çalan bir hrrsız yakalamak sureti

le bu eözUn doğruluğunu isbat etmiştir. 

Bu adam küçük lazile birlikte gece

leri mezarlıklardan taze getirilmiş çiçek 
lerl çalar, kansı da bunları satarmış! 

Amerikada sosyal mücadele 

Milyonlarca işç ·yi greve 
sürükleyen adam ! 

Cumhur re"si olacak mı? 
Bugün Amerikada vukua gelmekte 

olan sosyal mücadele tahlil ve tetkik 
edilmeğe değer bir ehemmiyettedir. Bu 
miica.delenin başhca karakterleri şunlar. 
dır: 

1 - Gitgide sosyalist veya komünist 
doktrinlerin tesiri altına giren hakiki 
bir proletaryanın doğuşu ... Son cumhur 
reisliği seçimlerinde sosyalist namzedin 
aJnuş olduğu az rey bizi yanıltmamalı
dır; hakikatte, birçok sendikalist işçiler 
reylerini Ruzvelt'e vermişlerdir; 

2 - "Sosyal adalet,, den bahsetmiş ve 
işçilere kat'i vaidlerde bulunmuş olan 
Ruzvelt'in tesiriyle, merkezi hükumetin 
nakdi ve ekonomik meselelerde müda • 
halesi sendikalistlere sosyal meseleler
de müdahalenin çok ileriye gideceği, 

ve yalnız iş saatlerinin azaltılarak üc -
retlerin artırılacağı değil, fakat ayni 
zamanda, m.ikdarlarr kalabalık olan iş
çilerin, reisi cumhurun yardımı ile, 
bünye ref.ormlan elde edebileceklerini 
düşünmüşlerdir? 

3 - Yeni pir sendikalizmin doğu • 
/ 

şu. .. ,,. . 
John Lewis'in Jahsiyeti burada ' 

meydana çıktr. Bu kudretli tahrikçi, 
uz·~ !:aman "Amerikan işçi federasyo. 
nu,, na mensuptu. Geçen ilkteşrinde, 
cemiyetin metodlarma karşı mücadele 
açtığı için buradan çıkarıldı. 

İhtilafın sebebi de şudur: O zamana 
kadar Amerika işçiieri yaptıklan işin 
nevine göre teşkilatlanmışlardr. Mesela 
otomobil endüstrisi birkaç ayn i§ ısaha
sma malik olduğu için, birkaç ayrı sen
dikaya ayrılmıştı. Bu sebepten, grevler 
çok inkısama uğruyor ve bir endüstriyi 
umumi heyetiyle mütessir edemiyor
du. 

John Lewis, spasiyalitelere göre 
sendikalar yerine, endüstrilere göre, 
sendikalar kurmayı teklif ediyordu. Me
sela, maden endüstrisinde çalışan işçi -
l.erin hepsi, ister içeride, ister dışarıda 
çalışsınlar, ayni sendikanın azalan ola.. 
caklardır. Bütün dcmiryolu işçileri ge
ne bir tek sendika vücuda getirecekler
di. Fakat Lewis bu fikirlerini kabul 
ettirmiye muvaffak olamadı; Cemiyet -
ten çıkarıldı. 

Bunun ıUzerine kendisiyle birlikte 
sendika azalarının büyük bir miktarını 
da sürükledi ve bugün, eski cemiyetin 
2.700.000 azasına karşr, onun arkasında 
2 milyon işçi bulunmaktadır. Bu su
retle Lewis, sendikalistlerin hakiki şefi 
ve Amerika işçilerinin tek ümidi haline 
gelmiştir. 

1(. :(. • 

Flint grevi işte bu şartlar altında 
meydana çıktı ve Lewis, kuvvetini bu 
suretle ilk defa olarak denedi. Onun 
tarafından sevki idare edilen Flint 
grevcileri fab:ikalarr işgal ettiler ve ö • 
lünceye kadar mukavemete karar verdi

ler. Patronlar, mülkiyet haklan sela
mette bulunmadıkça müzakereye giriş
miyeceklerini söylediler. Mahalli hü
kOmet makamları müdahaleye cesaret e
demiyorlardı ve eski sendikalistler 
bu hareketi tasvib etmiyorlardı . 

Ru.rvelt, el altından işe müdahale 
etti ve bir uzlaşmn zemini bulundu. Fa
kat netice itibariyle halk Lewis'i bu 
hareketin galibi olarak tanı.dt. Çünkü 
müzakereler onunla yapılmı-;:ı. Karne
ci İllinuva çelik §İrketi onunla bir mu -
kavele akdctti; Haftada 48 saat yeri
ne 40 saat iş, işç:ıer için asgari S do. 
lar ilcrct kabul ediliyordu. Nihayet 
çelik korporasyonunda sendikalar şir -
ketler tarafından resmen tanılmıştrr. 

O zamana kadar böyle bfr şey görül
memişti; çelik tröstü ancak atelyeleri
nin birlikleriyle müzakere etmişti. Le-

Oon Levis 

C'on Levis'm bir JcariJ:a~1ü:rU 

wis'in tröste karşı zaferi Amerikanın 

sendika hareketleri tarihinde büyük bir 
hadisedir. 

• • * 
Lewis nereye kadar gidecek? Bu. 

yanmn aımdır. 
Herhalde görünüşe göre bu adam an

cak bir askerdir, cesurdur, hatiptir. 
fakat fikir sahibi midir? Bir doktrine is. 
tinad ediyor mu? 

Onun her şeyden · lince istediği iş 
saatlerinin azaltılması, asgari bir i.ic
retin tcsbiti ve ücretlerin utmlmasr, 
hatta karlann ehemmiyetli bir kısmının 
işçilere taksim edilmesidir. Ayni za -
manda ve bilhassa sendikaların, yani 
kendi iktidarmın resmen tanılmasını is
temektedir. 

Diğer taraftan, §Üphesiz ki Ameri • 
kan iş~i konfederaayonu ile kendi teşki.
latmı birleştirmek istemektedir. Son -
ra, işsilerin hakiki miktarına tekabül 
etmekten uzak olan mensuplarmı artır

mak da istekleri arasmdadrr. Böylelik
le bir seri mücadelelere girişmek niye -
tindedir. 

Demiryollan için açacağı mücade
le müthiş olacaktır, çünkü madenlerde 
bir müddet için :şlerin durması o kadar 
ehemmiyetli sayılmazsa <la, demiryolla
rı servisinin olduksa uzun bir müddet 
atrl kalması nasd tasavvur olunabilir? 
Amerikada bi.iyük şehirler demiryolla -
riyle bcslenmcktcd:r. Bu, bütün halkı 
alakadar c·den bir mes:!!edir. Ve haJlı;,ı:n 
düşüncesi grevcilere EP:i.ıahir olacak nu
dır? 

Herhalde, hiç olmazsa şimdilik, bu 
tahrikçinin daha ileri gideceği ve haki. 
ki bir sosyal reform mücadelesine giri
şeceği ve hatta bir işçi partisi kuracağı 
tasavvur ed:ıemez. Olsa olsa koyu sos
yalist bir cumhur reisinin yardımcısx 
vazifesini görebilir. Fakat Ruzvelt 

hergün, muhalifleri tarafından ''Sosya· 
list,, diye anılmasına rağmen, bu keli
me Amerikada, A vrupadaki manasına 
gelmez. Hakikatte basit bir demokrat 

olan Ruzvelt, pekala günün birinde sen. 
dikalistlerin iradesiyle Amerikada hala 
çok sağlam olan mülkiyet fikri arasında 
kalabilir. Fakat tröstler ve işçilerden 

ba~ka, nizamı seven ve mülkiyete hür
met eden orta sınıfların ehemmiyeti de 
inkar edilemez. 

"" ~ . 
Lewisle arkadaşlarının, patronların 

kendilerine karşı ihdas edecekleri bir
çok engellerle karşılaşabileceklerini 
de söylemeliyiz. Evveıa, Amerika hal -

la, hala biribirleriyle anlaşamıyan muh
telif ırklardan mürekkeptir. Ve işç iler 
Arasında sıkı bir beraberliğin teestt:.isüne 

bu ırk anlaşmazlıklan bir mani teşkil 
ede~ ( 

Sendikalistlerin politika sahasında 
karşılaşacakları diğer bir büyük engel 

de Amerika politikasının hususiyetle • 
ridir. Amerika, bir kısmı bazı Avrupa 

memleketlerinden daha büyük olan bir
çok ayn devletlerden mürekkep geni§ 
bir illkedir. 

Sonra iki ananevi parti o kadar kuv
vetlidirler ki bir üçüncüsünı:ın kendi
sini ezdirmeden mevki kazanması çok 

güç olacaktır; Bundan başka federal 
sahada meydana çıkmadan evvel, her 

devlette ayrı ayrı mevkiini kuvvetlen
dirmek icab edecektir ve bu devletle

rin biribirinden ayn ve çok çapraiık ka
nun ve nizamları, umumiyetle bir üçün

cü partinin meydana çıkmasını önliye. 
cek hususiyetlere sahiptir. 

Buna mukab:ı, hususiyle Ruzvelt, 
&osyal politikasını biraz daha kuvvet-

lcdirirse ve sendikalistler bir tek or
ganizasyon halinde birlc§miye muvaf-

fak olularsa, bu organizasyonun yal • 
nrz demokrat partisine müzaheret et• 
mesi, bu suretle de sosyallst liderin de .. 

mokrat cumhur reisi üzerinde bir na
fuz kazanması, bu sayede demokrat bir 

cumhur reisi tarafından geniş sosyal 
reformların tahakkuk ettirilmesi müm
kündür. 

Kitap ve nıecmualar: 
-- M

1
PJ 

GÜNDOz: - Bu kıymetli kUJtUr mec• 
muıısının 13 Uncu sayısı fevkaltı.de zengin 
nıilndcricatıa çıkmıştır. 

"' * * 
ÇOCVI\: - Çocuk Esirgeme Kurumunun 

bu faydalı ve eğlcncel1 mecmuasının 80 un• 
cu sayısı inU~ar etmiştir. Tavsiye ederiz. 

• * "' 
EL TOP Ol'UNU: - Aydınlık Basım e

vinin bastığı ve Fuat Purd il!imll m uharrir 
tarafından yazılmış öğretlci bir spor kitabı 
dır. 

• • * 
tş : - Uç ayda bir intl~ar eden bu ıı.hltı.k 

ve içtimaiyat mecmua.aımn 3 UzıcU yılı 1 in• 
el sayısı çıktı. 

* * * 
MISIR GENÇLER!: - "Klasik Ruıı edebiye. ' 
tı sorul,.nin 3 tıncU kitabı olarak ıntı ar et 
ınişUr. Müellifi: Pu§kin, mUtcrcimi: Haaan 
Ali. 

• * * 
TÜRKİYE BlBUYOGRAFl"ASl: - De,·· 

!et Basım e'l.i.nln ba.stıtr ve 1936 senesinde 
çıkmıı olan bUtlln kit&plarm isim ve milo! 
lif!ertnl havi olan mükemmel rehber lnUpr 
etml§Ur. 
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berliğin teeStı:isüne 

an bir mani teşkil 

politika sahasında 

er bir büyük engel 

Jasırun hususiyetle • 
kısmı bazı Avrupa 

iaha büyük olan bir
n mürekkep geniı 

parti o kadar kuv
• çüncüsüıY.in kendi

evki kazanması çok 

an baıka federal 
kınadan evvel, her 

mevkiini kuvvetlen
ir ve bu devletle-

1 

ve çok çapra;ık ka
mumiyetle bir üçün

na çıkmasınc önliye. 
sahiptir. 

hususiyle Ruzvelt, 
biraz daha kuvvet

alistler bir tek or-
birle§miye muvaf-

rganizasyonun yal • 
"sine müzaheret et
e sosyalist liderin de.o 

isi üzerinde bir na-
l sayede demokrat bir 

ından geni§ sosyal 
uk ettirilmesi müm-

ıecmualar: 

kıymeUl kUltllr mec• 
fevkal!de zengin 

r. 

Esirgeme Kurumunun 
eli mccmuaamm SO un

'lll§tlr. Tavsiye ederiz. 
111 • 

: - Aydllllık Basım e
~t Puro ialmll muharrir 
öğretlcl bir spor kitabı 

"' * 
ilr lnUpr eden bu ahltık 
uaaınm s Uncu yılı ı tn• 

* • 
, - "Kltıalk Rus edebiya ' 
kitabı olarak fntı,ar et 

•kin, mUtcrclmJ: Huan 

* • 
Fı'OGRAFYASI: - De, .. 
st~ ve 1936 senesinde 
kitaplann lMm ve mUoJ 
lUkemmeı rehber lnll§ar 
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Bu eserle Haller gazefesl neŞr Y Bunlardan altı dancsi M.işel Zcvakonun 

{7) büyiik ci!di tama.mla.ınış .oıurı~~zel Prenses,. adındaki kitaptı:· Yalnız 
Pa.rdayanlar serisindendir. Bıri alinde verilme klc toplanan bu escrlerın. ma tba. 
Haber gazetesi içinde forma. h •oktur. Bundan sonra ~ıkncaklar da .kitap .ha· 
amızda kn --~ şeklinde mevcudu ) ıarınıız bu formaları toplarlarsa kıtap pıya.
linde çıkarıl.1 '-':acaktır. Ok:'ll:~ koUeksiyon Y.a.pmış olacaklardır. Toplan. 

sasında mcvcudl! ~uıunrnıY. 
masını tavsiye cderizo 
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Nasıl? ... Baba mıydı? •. Onun Parda. 
yanın oğlu mu vard1? .. Ve bu babalığı
nı ona bu fevkalade vaziyet ve şerait i
çinde haber veriyorlardı! .. 

Pekala takdir edilir ki, bu vaziyet 
ondaki baba damarını uyand1racak bir 

vaziyet değildi. 
Buna rağmen Pardayan gibi hassas 

bir insan hiç belli olmaz. 

Onu biran lakayt bırakan if§aatın ken 
l:Jiıini bilihare hangi akibete s:.irükliye. 
ceğini kim tahmin edebilirdi? 

Her şeye rağmen bu çocuğun doğuşu 
hakkında mah'..lmat almak istemesi ga

. yet tabiiydi. 
Fausta ona, bu büyük maccrenın ilk 

fasıllarında anlatmıı olduğumuz, hadi
srleri bütün teferrüatile izah etti. Par. 
dayan büyük bir dikkatle bunları dinle
di ve, Fausta bitirince: 

1 

" - De:nek ki, dedif halihnztrda oğ
lum Pariste, cariyeniz Mirtisin muhafa. 
zaıı altındadır .. Ve siz, annesi, çocuğu
nıızla meıgul olacak vakit bulamadmıT. .. 
Vakia çok meşguldünüz •. Hem de sok 
<:ideli meıselelerle .. Neyse olan oldu. 

Fauıta baıını önüne eğdi. 
- Ne yapmak niyetindesiniz? dedi. 
- Fakat Parise gitmek niyetindeyim. 

Mademki vazifemi ikmal ettim. 
- Evrak sizue mi? 

- Gayet tabii Ya siz, sizin maksa

dınız nedir? 
- Benim de burada yapılacak bir i. 

'§İm kalmamı§tır •. Sikst - Kent öldU. 1-
talyaya çekilmeğe niyetim var, orada 
rahat yaşamama herhalde müsaade c. 
derler .. Bilmem ama öyle ümit ediyo

rum. 

Bir müddet yekdiğerinin gözlt'ri içi-
ne baktılar; sonra yüzlerini yavaş~a 

çevirdiler. Hiç birisi çocuk hakkında 
lcat't bir sual sormadı. Belkide ikisi de, 

kararlarım vermişler söylemek istemi. 
yorlardr. 

Paıdayan ayağa kalktı ve hafifçe eği
lerek soğuk bir tavırla: 

- Elveda, madam. 
Decii. Fausta da ayni tavırla cevap 

verdi: 
- Elveda, Pardayan. 

• • • 
Pardayan Don Sezarla beraber otele 

dönünce, orada kendisini ıabırsızlıkla 
bekliycn bir rahiple karşılaştı. 

Monsenyör baıengizitör tarafından 
gönderilmiş olan bu rahip, majeste kra
lın, ekselans Prnnsa elçisini, haf tanın 
f.onun'.ia veda merasimi için kabul et. 
mekle büyük bir memnuniyet duyaca-

ğını bildirdi. Ve Pardayana, Don Scza
ra veri.lmck üzere ve Fransanm hı:rhan. 
gi bir yerinde bozdurulabilecek 50.000 
altın dukalık bir bono Pardayanla mai

yeti için, hudutlardan serbestçe geçe
bilmeleri için kral tarafından imzalan. 
mış olan bir emirname verdi. 

Hafta nihayetin-de, kral, elçiyi büyük 
bir nezaketle kabul etti ve Majeste dö 
Navar katolikliğe intisap ettiği takdir· 
de, ispanyanın, onun Fransa tahtına 
çıkmaııma mani olmıyacağına söz ver

eli. 

Enpinoza, elçiye, şimdiye kadar rast. 
ladığı ve duyduğu en cesur ve en mert 
bir insana hatıra olarak vermek istedi
ği hediyenin kabulünü büyük 'tir neza
ketle rica etti. 

Paroayan samimi bir sevinçle kabul 
ettiği bu hediye, Toledonun en me bur 
silahçıları tarafından imal edilmiş olan, 
güzel, uzun ve sağlam bir kılıçtı. 

Pardayan bunu bilhassa, döğfüılerde 
çok işine yarnyacak sade bir kılıç diye 
sevinçle kabul etmi§tİ. Fa\:at, ancak 
otele döndükten sonra gördü ki, bu sa. 



de zannettiği kılıcın kapzasrnda üç el
mas vaıidr. Öyle elmaslar ki, beheri en 
aşağı birer servetti. 

Şiko, sevgili Juanasının mütemadi 
meşguliyeti sayesinde gündengüne, göz J 
le görülecek derecede iyileşiyordu. Ali- / 
cenap Don Sezar bu küçük kahramana ' 
elli bin liralık bir hediyeyi zorla kabul 
ettirebildi. Pardayan, cücenin düğü. 

nünde hazır bulunmak suretile cna dost 
luğunu gösterdi. 

Derhal şunu söy,liyelim ki, bu ldüğün, 
büyük bir hadise oldu ve yalnız halktan 
bir çok kimseler değil ayni .zamanda 

yüzlerce asil de gayrikabili tasavvur ad 
dedilen bu düğünde hazır bulunmak te
cessüsünden kendilerini kurtaramadılar. 
Fakat bu sevimli çift görülünce, her ta. 
raftan takdis, saadet temennileri ve 
hayranlık nidaları yükseldi. 

Bunu da söylemeğe hacet v;;r mıdır 
ki, Şiko iyileşince Pardayan eskrim 

derslerine devam etti ve talebesinin seri 
ve şayanı dikkat terakkisine adeta hay

ran kaldı. 
Nihayet Pardayan, Don Sezarla nişan 

lısı güzel Jiraldayı yanına alarak Fran
sa yolunu tuttu. 

Hareketinden bir ay sonra, Parıdayan 

müthi§ mücadeleler ve tehlikeler baha. 

sına elde ettiği kıymetli evrakı dördün
cü Hanriye getirdi ve faaliyeti hakkında 
kendisine mufassal malumat verdi. 

Kral meşhur parşümeni par~a parça 
yırttı ve büyük bir sevinçle bağırdı: 

- Mösyö, size tacımr ve tahtımı iki 
defa medyun olacağım. İtiraz etmeyin .. 
Çok şükür hafızam yerindedir. Haydi 
bakalım şimdi tekrar mr hiçbir miika. 
fat kabul etmiyeceksiniz? V c ı>ize bir 
yardımda bulunmak zevkinden mah: 
rum mu kalacağını? 

Pardayan güllimsiyerek cevap veııdi: 

- Tam üstüne bastınız Sir. Majeste
lerinden bir ricada bulunmak istiyor. 
dum. 

Kral s'°'vinçle: 
- Mükemmel, işte buna memnun ol

dum. Nedir ricanız? 
Dedi ve içinden ilbe etti: 
- Sen de, herkes gibi, nihayet orayaı 

geldin t .• 
- Majestelerine, İspanyadan getirdi 

ğim bir ıdostumu takdim etmeğe mü
saade buyurmalarmr rica ettaek isti. 
yordum. 

- Nasıl bu kadar mı? 

- Ayni zamanda bu dostum için, 
kralın ordusunda bir yer istiyecektim. 

Kralın yüzündeki garip ifade gözün
den kaçmadrğı için derhal soğuk bir ta

vırla ilave etti: 
- Fahri bir mevki.. Tabiatile .. Dos. 

tum kendi parasile geçinecek kadar 
. d" • zengın ır. 

- Pekala, memnuniyetle •. mademki.. 
Pardayan bu yarım kalan itiraf üze· 

rine müstehziyane gülümsedi ve ayni 
soğuk sesle devam etti: 

- Majesteleri beni şereflendirmek 

lUtfunda bulunmak istedikleri takdirde 
hatıra olarak, dostumla meşgul olmak 
ve fxrsatlarm onun lehine dönmesine 
yardım etmek h'.'ıtfunda bulunacaklarını 

ümit edebilirim. 

Kral hayretle: 
- Vay, aman, dedi. 
- Nihayet Majeste, bu dostcrrı.un sa-

tın alacağı arazinin dükalık ~uamelesi 
görmesini temin edebilir. 

- Aman! .. Nasıl olur?. . Dckalık !.. 
Böyle .. Havadan düşer gibi.. rcıstgele 
birisine ... bu etraftakileri bir hay); ulu. 

tur. 1 

- İstedikleri kadar ulusunlar Sir !,. 
Fakat şunu söyliyeyim ki dostum Tast· 
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gele birisi değilıdir .. Asildir hem de çok 
büyük bir asil. 

Kral tereddütle: 
- Mademki mesuliyeti üzerinize alı

yonıunuz 1 dedL 
- Mesuliyeti üzerime alıyorum Sir .. 

Nihayet, evet ıni hayır mı? 
- Evet, şeytan adam, evet! .. Fakat 

bu lQtfun kime tevcih edileceğini öğren. 
mek istememi herhalde mübalıtğalı bul
mazsınız. 

Pardayan soğuk tavrınr bırakarak 

güldü ve: 
- Mademki, ricalarımı kabul etti· 

niz; hiç ıde mübalağalı bulmam! 
Dedi ve birkaç kelimeyle Don Seza. 

rın kim olduğunu izah etti. 
Kral da gülerek: 
- Canım, dedi, bunu ne diye daha 

evvel söylemediniz? 
Pardayan gülümsiyerek cevap verdi: 
- Kendime göre bir maksadım var

~' Sir! 
Kral bir müddet onun gözleri ıçınc 

baktı, sonra omuzlarını oynatarak kah
kahalarla gülmcğc başladı. Pardayanın 

niçin bu suretle hareket ettiğini anla. 
mıştı. 

O zaman hakiki bir heyecan ve dost-
lukla onun elini tuttu ve samimi bir 
şefkatle: 

- Ya sizin için ne yapabilirim? .. Ben 
den birşey istemiyor musunuz? 

Pardayan en saf bir tavırla: 
- Fakat benim bir şeye ibt;yac~m 

yok ki. Sir, dedi. Yahud .. Evet, bir şeye 
ihtiyacım var .. 

- Ha şöyle! ... 
Pardayan devam etti: 

_ Tam bir hürriyet ve mü~tak-il ol .. 
mıya ihtiyacım var. 

Kral acı bir inkisarı hayalle: 
_ A ı .. ıdedi, şü;ıhesiz gene müthi~ 

bir sergüzeşte atılmağa niyetiniz var? 
_ Hayır, Sir ... Basit bir sergüıeşt ... 

Aranacak bir çocuk var da .. 
Kral büyük bir hayretle: 
- Bir çocuk mu? Bu çocuk sjzi ne 

diye alakadar ediyor? 
Diye sordu ve Pardayan eğilerek ce

vap verdi: 
- Bu, benim oğlumdur l 
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HER AKŞAM Q 

Bayan SAFiVE 1 Hüsameddin ıl 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil
umum tahlilat. Erninönil Emlik ve 
Eytam Bankası karşısında tzzet 
Bey Hanı. L ON D R A Bfr~baneslnde 

~~~~~~T~e~ıe~fo~n!._:_:~4~0~2~2~7~~~~~~~ = --•Dr. IHSAN SA.Ml--•I 
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ODEHT 

· Sıhhat işleri Müdürlüğü için lüzumu olan defter ve matbu evrak açık ek. 
siltmeye konulmuştur. Listcsile nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir: Bunların hepsine 3324 lira 55 kuruş kıymet tahmin olunm~tur. 
istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 249 lira 34 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 26.4-937 pazartesi günü saat 14 de daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (i) (1945) 

Deniz Levazım Satınaıma 
Komisyonu ilanları 

Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben (7:300) kilo ağırlığında ve 
28/ 57 m/ m kalınlığında gemi zincirinin 20 Nisan 1937 tarihine raslıyan Salı 
günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. şartnamesini görmek istiyenler .her 
gün, pazarlık için yazılı günde. 216 liralık muvakkat teminat mektup \eya 
makbuzlariyle Kaşımpaşadaki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 

SEZEN' Operatör üroloğ 
Doktor 

TeRZiHANESi Sürevva Atamal 
ı Sahibi: ihsan Yavuz Sezen Beypğlu istiklal caddesi Par~~kk~pı 
.Şık giyinenlerin Tramvay durağı No. 121 bırıncı 

ter Zİ Sidir . kattaki 

1 
!'v1uayene hanesinde hastalarını her· ı 

En cazip m~dellcr, mevsimlik metn gün saat 16-20 arasında kabul 
ve şık kumaşlar. eder. 

lstanbul Yeni Postahane karfıSında 1:....-------------

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut tlirbesi. No. 113. 

lstanbul Komutar:ılığı · 
Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlığı birlikleri için 
8360 kilo taz.e bakla. açık eksiltme 
ile satmaımacaktır. İhalesi 26 Nisan 
937 pazartesi günü saat 15,30 da ya. 
pılacaktır. Muhammen tutarı 313 li. 
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
öğleden ewel komisyonda göriilebi
lir. İsteklilerin 24 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupalrı ile beraber 
ihale gUnU vakti muayyenlnde Fın
dıklıda komutanlık satmalma komis
yonuna gelmeleri. "1987" 

istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Harbiye okulu için karyola borusun
dan 200 adet altlı üstlü karyola 21-
4.1937 çar§8Jllba günil saat 14,30 da 
Tophanede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
3400 liradll'. 

tık teminatı 255 liradır. Şartname. 
si komisyonda görillebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona. gelmeleri. 

(427) (2166) 

Ordu hastaneleri için 38 bin met
re yatak kılıflığı bez ile 9GOO metre 
elbise torbalığı bez 26 Nisan 937 Pa
zartesi günü sa.at 15 de !stanbulda 
Tophanede Satmalma Komisyonunda 
kapalı z.a..rfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 liradır. 
İlk teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 
Yatak kıhflığı ayrı ve elbise torbalı. 
ğı ayrı ayrı olarak ihale edilecektir. 

Şartname ve nUmunesi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi. 
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Koa 
misyona vermeleri. "418,. "1962" 
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HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı ldanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanouı HABER 
Yazı ısıerı teıoronu 2:uı12 
idare ve ııtın •• : 2.070 

1 ABONE ŞARTLARI 
TDr• ;,,, En"I" 

Senelik ''00 Kr 2700 Kr. 

8 eylık 730 " '4!>0 " 
3 evırıt •OO ,. eoo .. 
1 eyllk 150 " 300 " 

Salubı 11e Ne~rıyal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qe1 (YAKIT) matbaaıı 

Niçin 
Herkesin 
Dişleri 

Böyle 
beyaz değildir? 

ÇUnkU dişlerin beyaz olması için 
[[I inci şart: 

Radyolin 
Kullbnmak 

[!f inci şart da : 
Ağzı yalnız sabahlan değil, her yeme kten sonra mümkün olmazsa 

akşam, sabah mutlaka temiz !emektir. 

• • ~ • . ' l . . ' ' . '~ • 
• • \ 1 • 

Kendi kendine 1000 kellmelle 
lngJlizce dersi 

Resim: 11 

Travelling: At the railway statlon 
( Seyahat : Tren istasyonunda ) 

CD 

; = ~~: ~~~:gy-~~~~io~: ~minJolu istasyonu. 2. - A train: bir tren.-
. ıce. gışc. 4 - A platform: bır nhtmı. 5 -A r 

ter: bır hamal. 6-A comparlment· b' 1• rt . po • 
0 8 

. . ır ırompa ıman.1 -A carrıage: 
ır vagon. - The engıne: 7a1."-0nwtif. 9 - The tender· Jromür oo.. 

gcmu: 10 - The Ouggage) . van. •l1ik tıagonu 11 Th. . 
d · , J . • • • :1 - • - e engıne 

- rn er. maıdnıst. 12 - Thc fireman. ate~r.i 13 A book u k "t • • · :..r· - stall: 
ır :ı apçı scrgısı. 14 - telcgraph office: telgrafhatı.c. 15 - The 

refrcshment room: büf e. 16 - The waiting room. bel 1- ,, _ _ r Th l . Cw11W SaW7ıU. 
• - e c oakroom: depo. 18 _ Luggage: yük. · 



Cenubi f ugoslavyadan manzarlılar ... 

. 2 - Pizren çarşısında müslüman ltadmlar İpekli kumaş 
ıabyorlar. f ~ 

3 - Yugoslavyanm b!rço!ı: kasa
bu!armda ;cı bctcil~r bu layaf eti mu
hafaza etme!.(tedirler. 

8 - Pizrende bir müslüman ma hailesi. (Yukarıda eski kale iÖrünüyor.) 
5 - Usküb:!e bir mi,;slüman mezarbğı •• ~ ' 


