
Şirketi Hayriyeden: 
BolnzlçJnde; me\·sfmJn en parlak 

Mehtap alemi 

1 
Alııstosun 9 uncu salı gün O akşamı yapılacak• 

tır. Tafsfldtlı iU'ını yarınki gazetelerde 
1 o~uyımuz. 
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işgal edilen araziden 

Sovyetler askeri 
Japonlar çekilmedikçe 

harekata devam 
edeceklerini bildiriyorl 

c§l(p©IFD ~~fötrü 
ILÖ1tVÖ ifil ©f0 <§1 g © IFÜJ ~1t lÜI 

ar 
fIABER'i okuyanlara 

IHlabeır, neşırnyat sahaa 
sıınHdlaı0 lktYıçük te onsa,, · 
bDr ycellilDIDIK yapıyor: ŞDm· 
dDOft(};( Dııaflta<dla <dlört gün 
mlYllf11teUDff ınavener vere
ceB<'ltD ır. 

IJ 

Japonlar Sovyetlerin yeniden 
_hücuma geçtiğini haber veriyor 

i.!,avelerimiz : 
, l - İnce, içli gönUI Ye aşk romanları. (Bunlann blrçofu hakUd vaka· 
tdan alrnmıştır.) 

2 - lli_ tıl1ahk bir formada tamamlanacak bir Vela iki polis hlki7est. 
3 - Macera romanı. 
4 - llaftanm resimleri. 

1938 Resimleıi : 
lfcr hafta Perşembe günleri vcrllccektır. 

'l'i 1988 resimleri adını taşıyacak olan bu Uivemiz~o g~cn baftanm dikkate 
\et "r Yerli vo yabancı hüdlscleri fotoğrafla tesbit edilecek, aynca ııanat kry-

I olan yerli görU' resimleriyle süslencccktlr. ' 
,._ nu llavl'yl tophyanlar bir sene sonunda, ellerinde geçen bir senelik bil· 
''- lıldı!llelerl resimle toplıyan 208 sayfalık değerll güzel bir clld kazanmı~ 

°'lllclar•tır. 

um. 
Her ·~afta Cuma gUnlcrl verilecektir. 

,:nıııar birkaç formada bitecek büyük 1ılkaycJcrJc: dah; fazla sllrccclc ro
:ıı.... l'dan ibaret olacakhr. Tanmmıı; ve sc,·llmlş muharrlrl<>rc yaulınlacak 
t., D~ büyük hlkiycJcrlc romanlar içli, lıtce, gönUI mıı•·<'ralarını anlatacak. 

'""Q' ~ 
~b sene fçlndo bu ~cldldc 'f"Crllecek 16 sayfalık '!':&ııalarm tol?Janması da 

Pltanenlzl v.onglnlcştfrcccktfr. 

"5t+tim..I...:;;.~· 
11er harta pazar günleri ,·erilccektlr. . 
16 - - - - .. ~"" 8•Yfalık fonna l~lndo ya bir yahut da iki tam !ıtkayc bulunacaktır. 

~acera romanları : 
11 

er harta Salı günleri ' "crl1ccekti:r. 
lıtlftıcı:r gQa gazctemlzdo verdiğlmlz Bllrldan romanı 16 büyük sayfa forma 
loıı.,_ b ıı.rtaaa bir , ·erilmck Uzero denm edecektir. Bürldan tamamlandıktan 
il~ n Otıtuı Yerine ya ylno bir macera rom anı, yalıut da ciddi ,.e herk~bı fp· 
~ "'Y•eak faydalı eserler ,·erlJecektl:r. 

~u da ilave edelim ki: 
1111tta l'l~htn an romanını ayn bir forma halinde venneyl kararlqhrmca, mllnde-

lını ıcnglnle_şmcsino do lmkin eldo etml~ bulanuyonız. Bu yüzden: 

~ 11 .Ağustos 
, iılden ir 
'aca(aırııı. ıbaren BABER'de hissolunur değil, barlı: bir değişiklik bu-
bHııllssa Bol vo doğru haberleri, edeb! romanlan, b.lkAyclerl, spor, sinema, 
llı~llıtttuı kadın, §aka yazılarlyle faydalı sUtunlan, makaleleri, fıkralan afzi 

li etmeye çalışacaktır. 
ı.. artanın . 

r-ıı; Olan muayyen günlerinde 12 ve 16 sayfa olarak çıkmakta devam ede-
liaber slzlıı gazeteniz olacaktır. 

ıı1 Ağustos tarihi av,nı 

Son 
vaziyet 
nedir? 

lJtl dU§lllan, devamlı bir harbe tutuean 
kuvvetlerin!, yenJ yeni uçak livaları ve 
zırhlı fırkalarla takviye edip uzak p.rk 
macerasmm tehlikesini bir kat daha art
tınp dururlarken, diplomatik konupıa
lardan da vazgeçmiyorlar. 1kl dakikada 
bir lnkıtaa uğrayıp iki dakikada bir tek
rar ba§lıyan bu konul'lllalar r.ıöylece, bir 
muhavere eekllnde bastolunablllr: 

. Japonya - (Sovyetler birliği kuvvet
_.- Devamı 8 incide 

Çindeki 
muharebe 

Japonların elinde 
ihtiyat kuvvet 

kalmadı 
Honkong 4 (A.A.) - Japonya en 

iyi fırkalarını Yangtse vadisine gön. 
dermiştir. Tahmin edildiğine göre, bu 
cephede beheri 26 bin kişiden mürek
kep 22 Japon fırkası tahşit edilmiştir. 
Rus hudutları Uzerindeki az mevcutlu 
garnironlar müstesna olmak Uzere Çin 
cephesine gönderilmek için elde pek 

89'- Devamı 8 fıic!de 

Almanya 
ithalatı 

azaltacakmış 
Budapeıte, 5 (A.A.) - Alman hari'.:i 

ticareti hakkında Berlin'den aldığı bir 
telgrafta yarı resmi "pester İycid,, 
gazetesi dünya iktisadiyatının yeni bir 
refahı Almanya,nın 'imdadına yetiıme • 
diği takdirde Bcrlin hUkfimctinin idha
latmı milhim mikdarda azaltmak ve bun 
lan ihracatına intibak ettirmek mecbu
riyetinde kalacağını yazmaktadır. 

·ınhisarlar 
zamanda 

~ıı.~C:-dişah kelleleri inhisar sofra tuzu 
~k ı tarihi romanımızın bıışhyacağı gündür. f latlarını ucuzlattı 

idaresi 

Hayatı ucuilatmnk hususundaki hUkü-

y metiml.zin kararlarına uyarak 1nhisarlar 

U na n I• sta n da idaresi bUtUn mamulatmı ucuzlatmak 
hususunda çalı§maktadır. Bu meyanda 

4 v lnhlsar sofra tuzu fiatlarmı yeniden ln-a g u slo s bay ra m 1 dfnneğe muvaffak olmu§tur. 
~ Daima kuru ve dalma ince olan lnhi· 

etaksas reJ•imı·nı•n yıl do•• nu•• mu•• Barlar sofra tuzunun kilosu 15 Ağustos 
t 938 den itıöaren lstanbulda İnhisarlar 

ezahürlerle tesı•t edı.ldı· ambarlarından pernkende olarak bir ku. 
rul'j tenziliyle 11 kuruga. tedarik edilebi· 

~ Y.a.nas,:J ~ _ l ,;. ıeceltttr. 
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CSi:J S.Rus t<uW•tlf 

- japof\ """.!'tt 
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Askeri harekOta sahne olan nıın takayı görsterir harita 

Küçük sanayiciler 
muamele vergisini 
maktu verecekler 

imalathanelerden motörlerin 
mucip olan 

düzeltiliyor 
sökülmesini 

vaziyet 
Sanayi müesseseleri arasında müsavat 

temini maksadilc, muamele vergisi ka
nununda son yapılan tadiUHa bilhasa kü 
çük sanayi erbabı tarafından yapılan şi. 
kayet ve itirazlar devam etmektedir. 

Burada bu şikayet" ve itirazları yaz. 
madan evel muamele vergisinde son ta. 
dili.tın yapılmasına neden lüzum görül. 
düğünü bildireceğiz. 

~vvclce motör kuvveti beş be~·giri geç
miyen ve çalı~tırdığı amele miktarı da on 
dan fazla olmıyan küçük muesseselerin 
himayesi rnaksadile bunlar, muamele ver 
gisinden istisna eclilmişler ve yalnız mo. 

tör kuvveti beş beygiri geçen ve amele 
mikdan ondan fazla olan büyük müesse. 
sc ve fabrikalar muamele vergisine tabi 
tutulmuşlardı. Fakat aradan bir müddet 
geçtikten sonra bu usul bazı yolsuzluk.. 
lara ve bilhassa büyük müessese ve fab
rikaların §ikayetlerine yol açtı. Bunların 
iddialarına göre, birçok kimseler muame 
le \•ergisinden kurtulmak için ötede beri. 
de küçük, küçük müesseseler aı;ıyorlar 
ve ayn ayn hususiyetleri ile konulan şe. 
raiti ı;ışmadığı için de bu müeseler kanu 
nl hükümlere uygun olarak muamele 

_.. Devamı 8 incide 

ADemdarda geceki Dil<!ı«:anse 

Ana oğul bir adamı 
ağır yaraladılar 

~Yazısı 8 incfdt' 
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dladiset.ee,tilictec 
japonganın sıkı· 
şan ikinci bacağı 

Yııhut 

Tokyo - Homu- B.erlln 
mihveri 

'tazan: Nızamettiu Nazil 
Bctbaht Ncgüsl •. 
lki yıl önce, bir ısabah, beni Cenevre 

iatasyonundan alan ve ;ıılanlı bayrağını 
dalgalandıra dalgalandıra Karlton 
Park otele ula§ttran mükellef otomobi· 
linden inip Milletler Cemiyetinin yeni 
sarayına hakim bir tepe Ustündck\ 
bu otelin bol gölgeli ve bol çiçekli 
geniı parkına daldığım .r:aman, sadeliği
ni lngiliz: sarayından ve vakarını Orta·. 
çağ §arkından alan mümtaz ve kibar 
cdaslylo beni ne ısamiml bir karşılayışı 
olmuştu! 

Yanında, devamlı sadakatiyle, belki 
Adisababa sarayına karıı duyduğu nos
taljiyi bile bir parça gideren tek ve eon 
!dostu Ras Kassa vardı. Evvelce yalnız 
ma.beyin ba§k5.tibi iken parasızlığın 

baı göstermesi U.ı:erine tercümanlık, 

tcırifatçılık, clbisecilik ve kuriycli"k 
gibi bir ıUrü "fahri,, yeni vazifeler de 
yUklenmlJ bulunan çok münevver ve 
ıeki bir Habc§li, doktor Lorenzo ben\ 
'kendisine takdim edince, kalbinden vu· 
rulmuş bir ceylan azabı ile yanan ka
ra gözlerini etrafında şöyle bir dolaı· 
ttrmı§ ve faıslh b!r Fransızca ile ; 

- Yerde kum, sakıl. .. ötede beride 
boı hasır iakcırilelc.r ve bir gölgelikte 
ihi elemli insan görüyorsunuz. • dcmiıa· 
ti .• Quctccl efendi bu dekoru bir men
fa ve bu iki elemli insanı iki menfi ad
dedcbUininlz:. Tarihler, muaaırları o
lan insanlara inanmak gafletini göstcr
mlg insanların, günün birinde pişmanlık 
duymuı oldukl rını lıah eder. Bunu 
tabit cörmck mümkilndilr. Zir te'k in. 
aan veya bir kaç insan §Öyle veya böyle 
bir hırs ile, ya korkutularak, aldatıla· 

rak ya doyurularak dcğru yoldan, 
mert lnsanlann yolunldan kandırılıp 
çevirilebilirler. Fakat medent alemin 
52 millet veya camiası taraf mdan elbir

liğiyle kandınlmf§ ilk insan, kar§mız. 

da konuşandır. Demin, hi~ Uphcsiz be· 
ni tcselll etmek için dostum PrcnR 
Kassa şöyle diyordu: 

"- Eğe.r bir gün Adisababaya dön
memiz mukadder olmasa bile, hükUm. 
lcianm, unutmayınız ki bu maceranın 

teessilrUnUıU azaltacak bir tarafı var. 
dır. Habcılerin imparatoru dört Ber
sağliyeri fırkuiyle, bir kaç ton tperit 
zehri karşısında değil, biltün medcnt 
dünyanın müşterek ahdi ve yemini kar
şısında mağlQp olmu§tur. Siı, aldatıcı 
dostluklarla yemlenilen tuzağa düşü. 

rlilmüş bir parsa benzersiniz. Bir avda, 
parsı, kaplanı, aslanı, sağdan, sold;ın 

kııkırtıp üstü saz: kaplı kuyuya dU§U
rcnlcrin, son dakikada onu 'kurşunlayıp 
öldüren silahlı avcı kadar cezalı karşı
lığı olmıyan bu cinayetteki iştirak his. 
ıcsi az mıdır? 3000 yıllık Habeş istik· 
lAlini müdafaa için kılıcını çeken Nc-
gUs, iki buçuk milyarlık bir insan dün
yası karşısı1*1a bu dünyanın yalancı 

dostluğu karşısında mağlClp olmu§tur. 
Tarih huzurunda §ercfinizden ve ihtişa
mrnızdan zerre kayabetmedi~infze ina· 
nabillrslnlz:.,, 

Dün, Uıak Şark haberlerine göz 
gezdirirken bu aahne g8zUmUn ö
nünde canlanldı. 

Cenevrenin en gık otelini, ağır bir 
bacıyağı kokusuna boğub, otelin diğer 
mOgterilerlni, yani Avrupalı diplomat. 
lan, İtalyan tpcritinin Habeş muharip
lerine 't'Crdiği zarara yalan bir azaba 

Devamı 4 Onrl1da 
Nizameddin NAZiF 

• 
1 

•• onaya oan 
Dını gDDDz g iteReırD, ırüırk snvase~nnnn suDlhl 
<§lavasona değJerD I bir yaır<dlu mdaı lC>YU1YJın<dllYl 0 

®LDlfillUI hemmnyetıe tebaır d'JıCJ: atç'tearn'1cırnaır 
Balkan antantı devletleri ile Bulga· 

ristan arasında yapılan son anla§m& 
hakkında İngilizce "Taymis., gazetesı 
bir başmakale yazmıştır. "Sulh ve siya. 
si istikrar davası cenubu ıarki Avrupa
da bUyük bir zafer kazandı.,, cUmlesi 
ile başlıyan makalede bu anlaşmanın 

gerek Bulgaristan, gerek Balkan antan· 
tı devletleri tarafından aralarında iş 

birliği ile iyi komşuluk mUnascbatını 

devam ettirmek arzusundan doğduğu 

işaret olunduktan sonra, anlaşmanın en 
mühim nokası olarak Nöyi muahe'desi
nin Bulgariııanı siHihlanmakan mene. 
den ahkamının kaldırılması üzerinde 
durulmakadır: 

"Şunu a!lı'kça kabul emek lazımdır 
ki Nöyi muahedesinin askeri ahkamı, 

Bulgarisanı büyük bir emniyesizlik 
içinde bulunduruyordu. Bulgarisan 
yalnız hizmet müddeti uzun olan bir 
ücretli ordu bulundurabilecek ti 'e bu 
ordunun bUtUn kuvveti 20.000 kişiden 

ibaret olacakt. Bulgar ordusunun tay 
yare, tank ve ağır top kullanmıya da 
hakkı ycktu. Harp malzemesi ithali 
menedilmişti. Donanmatıı askeri kuv • 
vetten tecrid olunmuştu.,, 

1934 deki Bulgar hükOmet darbesin
den sonra alınan ders ilzerine Bulgarls. 
tanın, Yugoslavya ile anlaşarak, bilyiik 
devletleri ikna ettiğini ve bu suretle, 
muahcdenin bazı ahkamını bozarak, ev· 
velce kenidisine mendilen ıilahları Av-
rupa fabrikalarına iparig verdiğini 
yazan gazete, bu muahedenin bugün 
tamamiyle değiştirildiğine işaret ettik. 
ten sonra diyor ki: 

"Bir Balkan devlıı.'tinin, parlamento· 
su ve maliyesi müsaade ettiği nisbettc 
sil6hlanmasına müsaade eden Wr anla~· 
maya sulha fay dalı bir unsur olarak ba. 
kılması belki evvela garip görülür. Fa
kat böyle dil ünmek, anla§manın ha
kiki manasını anlamamaktır. Anlaşma • 
nın mlina ı §ıftlur: 

Bulgaristanın il~ komşusu Sofya bil· 
kOmetfoln sulhcu niyetlerinden o kadar 
emindirler ki her Bulgar kalbinde bir 

Dünya güzellik 
müsabak as1. 

ı d ore Uz~ll Malta lırun 

Dünya gllzelllk mUeabakası bu sene 
Kopcnhagda yapılacaktır. MUsabakaY$ 
t tırak edecek memlekeUer gllzellerlnt 

seçmekte devam ediyorlar. Bu arada son 
olarak lsvlçre gUzoll de seçilmiştir. 

Malta Brun ismindeki bu genç kız 19 

yaşındadır. 

GUz:eller Kopenhngda gelecek hafta 
toplanacaklar ve orada içlerinden dUnya 
güzeli seçilecektir. 

ukde olarak kalan ağır muahede §erai
tlni kendileri bozuyorlar. Türkiye, Yu. 
naistan ve Bulgaristan artık biribirleri
le o kadar dost olmuşlardır ki, evvelce 
büyük devletlerin onları biribirine 
karşı himaye maksadı ile !;oydukları 

muhahede hükümlerini ortadan kalnrı
yorlıır. 

Anlaşmanın bir manası da şudur: 

Bulgar hUkQmcti, üzerindeki ağır mu. 
nhedc hükilmlerini, evvela komıuları • 
nın itimat ve hürmetini kazandıktan 

aonra sulh yolu ile knldırmıya muvaf
fak olmu§tur. 

1933 deki Belgrad ziyareti ile Bulga 
ristanm harici siyasetinde büyük bir 
rol oynıyan kral Boris, doktor Köse· 
ivanofun muvaffakıyetleri, yeni seçilen 
par15.mentoda kendisinin başvekil mev
kiini kuvvetlendirecektir. 

Doktor Stoyadinoviç te anlaşmıya 
Yugoslavyanın milı:aheretini temın et. 
mi§tlr. General Metaksaa, muallaktaki 
mcaelelerin halline yarayacak bir anlaş· 
maya eski Yunan - Bulgar kinini güde. 
rck mani olmamıştır. 

Anl&Qmamn tahakkukunda TUrkiyc 
hükumeti hususi bir rol oynamı§tJr. 

Türkiye Başvekili Dr. Celil Bayar ile 
Hariciye vekili Doktor Araa bu fikri 
evveHi ıcn Sofya ı:iyaretlcrinde ortaya 
atmıılar. ve Bulg.aristanın serbestçe si· 
lihlanmaıınr kabuJU diğer Balkan an. 
tantı devletlerine teklif etmiglerdir .. 

TUrk siyaseti sulh davasına çok de
ğerli bir yartlımda daha bulu~muşrur. 

Anlaşmaya 8naynk olan 
Tilr kiyedi r 

"Dey)i Telegr f., g zeteıinin Pa· 

ria muhabirinden: 
Siyasi mahafilde öğrenildiğine göre, 

Balkan antantı ile Bulgaristan arasın . 
da Selanikte imza edilen ademi teca
vüz misakına Hürkiye hükumeti öna· 
yak olmuştur. 

Filhakıka, müıakerenın açılmasına 

Türkiye Amil olmu§-. ve bu teşebbüs 

Yugoslav başvekili doktor Stoyadino • 
viç tara!ından da ahraretle kar~ılanmış. 
tır. 

ltalyttn gazetelerinin fikri 
lntormntlone diplomatlca aşa~ıda 

ki bendi neşrctmektedir: 

Roma mesul mahfollerlnde, Bal· 
kan Antantı ile Bulgarlsttın arasın
da aktedllen anlaşma, büyUk bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bilhassa B. StoyadinovJcln politi
kası sayesinde Balkanlarda bugtın 

mevcut manevi ferah vaziyetini te-

yit eden bu anlaşma, Nöyyl muahe· 
desin! askeri bakımdan kendisine 

bir ne"·f ınadunlult veren kısmından 
kurtulan Bulgaristana da meşru bir 
memnuniyet vermektedir. Uzlaşma 

yolu ne yııpılan bu muahede tadllt, 
"·azlyet1 hassaten nazik olmakta de. 
yam eden diğer Avrupa mıntakaları 
için btr örnek teşkil eylemektedir. 

Tunııda ve Balkıın havzasınıı blrcok 
milletler arasındaki münasebetlerin 
lylleşmeRl suretiyle yeni bir tarihi 
daYrc 'başlangıc teşkil eden ve sul
ha \"e Avrupanın i~lnhına m'liesslr 
bir yardımda bulunan her şeyi mem· 
nıınıretle sel~mlamlnktadır. 

Çoc k felcin karşı 
( ' 

"Çocuk felci,, denilen hastalığın Ame
rikada hazan bir salgın halini aldığı ma. 
1~dur. Akciğerleri felce uğratan bu 
mUthlo lfetln çaresi, ancak vUcudun "çe. 
llk ciğer" içine konulmamdır. Böyle 
ıun't teneffüs ile y~ıyaolar bUtUn hıı.

yatlarmca vo yalnız bıı.elan dı~rda ola
rak, bu cendere i~inde yaşamaya nıah • 
kümdur. 

Çelik eliler de herkesin l tediğl zaman 
temin edemlyeceği kadar yenl blr Jcad
dır ve meseli lngUterede ancak ııltı 

tane vardır. Geçen glln bir hastanede o
lan Mdl!e bu ltibarlıı dikkate eayandır: 

lngiltcrede muhtelif aehlrletde bulu -

• v 

cıger,, 

nan bu Altı çelik ciğerden ancak bir ta.. 
nesi bo§tur ve o da Londradald bir has. 

tanededir. Bir gUn, Lirevpuldakl bir has
tanede "çocuk felclnc,, uğrıyan bir has-

tanın böyle bir çelik ciğer içine konulma
sı liizımgeliyor. Memlekette bu 1SUJ1't te-

neffUs makinesi yoktur. Civar eehirlere 
soruluyor, ornlard:ı da bulunmuyor ve 

nihayet Londradn olduğu haber nlmfl~r 
ve oradan isteniyor. 

Pal:n.t, !;elik ciğerin g&ıderllme!!l de 
çok mUşkUl..,'lr. Trenle gönderilse vakit 
geçecek. Bunun Uzerinc, maklne bir tay
yareye konuluyor. :r.tl.,y&rım .saat sonra 
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b~~? 
'ne ~ 
------~ ~ 

·Radyo gazeteciliği d· 
• tıerdt ra 

Asım u •. yabancı memlek~ rece rur 
uo oa:tleciliDinln ne t 

lcdiği ni anlatarak ·,öyle diyor: "Ai 116 •11
: 

"Hrıdlsclcri gaı.ctccilik tek~~1111ek ,rı l:ımakla nklil,lc bir şekilde nnkd }.ıı•dol1' 
ıçınd:ıkJ farkı anlamak lcin Jıfz: e~IJşde S~ 
Ajansının rnd:ro servisl)•le Çeld ·odll nv. 
idin mühim spor mactannı r• >rııd>'""e 
ll•d i şini hoıırlomak lıtıridlr. fştr işıerıo4 
zcleciliği Çc1cbltade Soldln 5P0~6dısefc~ 
vııplığı \'azıft•)I diğt>r umıınıl ı ,,~ • az;eıec ~ 
tatbik elınrktir, Bizde do 8. ınıırtıf 
daşler arosında bu işi bil>•fik 
Hile ~~arocak olanlıır .. ·ardır· şc> t11' 

Bi~i hu miiliıh:ızayn se,·kcd~~ır r:ı 1 

dur : Ankarad:ı yeni ve mükeınc bil •' 
. \'akında • ıstasyonu hazırlanıyor. ıde l ( 
yon lş-!ıomtyc oı;ıl:ıc:ıktır. şu ıı:d)'O . 
memlekclerde yeni lııışh~·on ~erıdl ,,ıt~ 
tecillf,llnl biz de by ''.osıta He k dt'ıııt'1 • 
lcketimlzde tıılhl~ edcbllccclJlz ki co ~, 

lHJhnsıı hu ihtlyaı: önümOzdr dilee(~ ~ 
rb·et bnyramındo· Şiddellc his~c ·ıl!ı#rı: 
İlktt',rlnln ylnnl dokuıu~dıırt J;ll~~r ~ 
Millt'!l :'ılecfüinln nc;ılış r;ünilll~·diSfıefl t 
koranın umumi hayalını ,.e ı~fırllA1 
radyo 'ile ve bir ga.:zeıcci snnn ck!C ~ 
memleketin her tararına ncşrclı11 
yük fııydıı vıırdır ... 

·r~ri 
~ 

Belediye zabı t~sı 
talimatnamtsı 

M Zekeriya Sertel l'azıyor: 
1 ,,ııı 

• haııS e# 
''Belediyeye ait i~Jerlıı aıoa~ 1 baksanız, belcdi)'e zııhıtası tııllrıı bil '' ~ 

nln 'tı:ıtblk edilmedl~lnl görfi)'~r, bir f e' 
mııtname tnthlk edilse ~ehlr d~oc lı' 
i.şlerin paruızca ve kendı keJI 

1 ıt 
dileccA!nl anlıyorsunuz. ırd•>°'1 ~ 

Biz merak ettik. Su ıabıtnl ~c de11 

limatnoıuosfnl bir tetkik edeJını. 
Arattık, bıılduromııdılc... ıııesııı; 

Mtler eski heledlye tııliın111"6 soııd e 
mc,•cııt matbu nn:.ha<ı1 kalm 11"'1b411e51~ ( 
yalnız bfr tone belediye kOIOP tbiı.e ıll 
mcvcutmu,. Bu tııllmatnı:ımeYI tıı ıırtır' ,. 
mur olıın ınbıtal belediye ıncJ1lıni~ıe1'111 
lollmnlnllmenln yüzünü sötıt1~1ı)·ttl 
Bundan <Jolayı da vaılfe. ..-e sal ıŞ· rl 
bilıniy,pr ve tatblk cdemi>·orJıırJfl 111erıı~ 

e·eledlye buna neden bııstırı~.ı: ae ~ 
rınn tlo~ltı'ntYor? df "cckslnfı. ,·c ftl 
di kendfmlre ayni sunll sorduk. 
vobı aldık: ısi tııl 

- Şehir belediyesi, )'eni ıobıııc ll)e '., 
ye tallmntnamcslnln mOıalı:crCS e ııı~'ı r 
ttıır. Geçen Jçtlmada btl mt!ı:ııkc~ıırıl!'~~ 
OnümOzdekl içtima do tatt1Dıt1 ıtıır ~~ ~' 
Yeni tallmatname çıkınca)'& ko 6r(ltr111 

nl yeniden bastırmekto faydn ı; d <f 

tir- i ııe!t t 
~elice: İstanbul bugün :ı:ab1; 11 ~cı:ıtd p 

tıılimatnameslnden mahrum b rd~t8fl ıll 
dnre edilmektedir ve bundan ııriO ıe 
hıılkın ıhhatl, hayatı, gıdası, ş~ıırı il 
lliU ve gilzelli#i ile olAkndor 0 

1$1er durmu$lur.,, 
1
f;'f 

~ 
Tarihçilik 

M Turhan Tan ua:ruor: ,<( 

• lrıl·t· i 
Adliye snrayını:ı yer bll cblf 1 

bol ve her yanı b0$ olon bu kOC~d~şltı o &tP 
enikonu bir mesele oldu. Bu S ,-c tıl~ 
&ele yarınki tıırlhe de seçecek 01'" 
~onnıld ncslllcre neşeli demler ıc , 
bir mevzu olaetık. k ıılll 

ÇnnkO hfr binaya orsa sctıt1~dJlf'~ 
bedii bir lhtısas meselesi iken llştl~ 
rtıYJ işinden mfmort, tarihi \'C J;tl• ·, 
lojlk, arkeolqjlk münak(lşaJar ~~dıır ~ıef 
slltun yazılar ne,rohındu. Bu frı ııl'~e 
gene fyl. Şimdi hrrhı:ıngl bir iş 

11 
osıl , 

ceAlnl, bltemlyecdinl milJdeli~;1110r t~,r 
baş vurtilnrnk muhtelif kom Is> gid~ıı uı1'r 
olunmakta ve dalbudak salıP ~dlrli 

· e dıı, 
işi imı un serilmek v.ıızh·etın 0 • ~o 
tedir. dtd r'. 

Kuloktnn kıılq~a dl'vroıunnrı rlll tıı ~ 
tara bakılırsa komisyonlarda ıı\ 1 ı ,,ıl 
hp tnrihÇillğe secllmckte ..-e b~(cScı•,,ı~ 
sözler- -cere'.\'Dn efmckte imfş. ıtılt"r (# 
rlefa toplım~n komisyonda dar:roııfJllrı 
biri Sulta1> Süleymonın Vcıirl bJ11tıi~/ 
fa ile LAie devri kahnımanı 1 ı:ıtıı11' <J~'~ 
şayı karıştırmış ve ilk \fiyıın• ret ol ı: ( 
ııını yapan vezirden kaldığı rf"" lll,.ı; r'J 

• · 1 8rtl ııııe:...d 
enkaz: arasında IMe soğan on dıın - dcıı·. 
rnlş. Başka bir davetli mevzu 1111111 J# 
bllmlyerck - bu kadar ur.oklaŞl11 -re jS I..' 
olmadıAını söyleyince 16 ıncı t rıı~:f df 
nsırlen blribirlne karıştıran ıs cil ll ;I 
sırnlamll#a ,drlştlğlnden nc~;ııert~ 
vetll komşusunun kul:ııtınn 
mnn tarihci!,. demi$!· ;/ 

sıtıi' 
Ll .. :ırpule varıyor. Yalntı• o J 
ölmU§ bulunuyor. eJil el'/, 

BugUn, birçok ha.etanelerd6 ~tşıı 
hulundurulmaenın ve daiJtUI. 11 11ıc fr 

hizmetine ha%U" bulundutulıı.~ ' 
lındad tayynrelcrl yapmıığa I< 
Tiıiı;tL 
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~daü 
irfan ve 
demokrasi 

1 RFAN[N 
h daima bir az.lığa mUn-

Oıı •• ~ aııır kalacağını bir "imti'-'az 
ı. -....ı;ını 8.. • • J " 

P\t i i O) ltyen mUnevver, iddiasını 
fıaı:ıııı,~?· kalabalığın sanat \'e ilim kar
lllJı .... h 

1 
vaziyetini gu:ı;terir · "!ate der 

... 
11·lorı · " ' ' 

t tkiııl ar: en güzel şevleri yıkıp en 
la crını b • 
~P )·aı aş lacı ediyor; doğruyu taıı-
ı:ı .. d anı, Yanlışı alkıc:Jı~·orlar 
"'ut! an ı · " J .,. 

tı:ıııa k Ik ııtıfade edip demokrasiye hü-
~ğ .... "'~ ıyorlar : "Demokrasi güz.eli 

·~Jll anı • • 
'dır L aınıyan kalabalığın hakim ol-
1ıı... • 4118a -
~ ,.._,,b n oglunun mukadderatı o-
l -..ıu an• 

d Y1 anıa ın eline bırakılır mı'!,. 
~ e ~zeıııı, d;ıı:okratfk olmıyan ldareler
t:Udıfıni iııPa ogrunun daha çok takdir e. 
d~ Corınu , ta lUzum görmüyorlar. L\i-
·fııı.ı bili .lorlar değil, ona im Un olma-

~"t Yorlar G . 
~ ~11kte · erçı dünya yUz:.Unc 
l ~~olltda n Zeki, makammm ehli birkaç 
en !.. r gclnıı~ı· 
~ ıı;a~ Yth: 'il ır; fakat onlara muka-
lo• ~l'tır hUkutane seraem, anlayıosız ve 
"'"atık fd rndar göstercbillri:ı:. Aria-
e d • ar<'Ierd d - . 
~ 0gru taltdi e. c çogu zaman gUzel 

her tUrıu r Cdılınemiş, çirkin ve ya
~:aıaba1ı-.. nirnete mazhar edilm~tir, 
•• nden l:ın, halkın hiçbir zaman iyiyi 
""~ &)ıranı • . 
lııo ..,e ııanatk I) acağı lddıası doğnı ol-
ı!a~tatı1t idar ar içln, alim için yine de. 
!la ba)"rrJ e, aristokratik idareden 
~ô.r \'c iı.;~ır. Demokratik idarede sa. 
b har 01 ırn, eseri hak ettiği rağbete 

ı •" ı. mayın . 
d~ '• ıı;aıabaı ca, hıç olmnuıa s~·Iene-
bıtt. .\rıııtokığın zevksizliğinden bahse • 
lııo de onu Talik idarede ise, Ustelik 
ı~. ~l°a!iler,. 15U8tunnağa kalkarlar. De -
'tnı " hU ı~ "tlnın 

13 
cuın edenler, mutlakıyet 

~ 111ıllerı ıtstille'Jerlni muharrirler • 
, e doldurduğunu unutuveriyor-

" ~ llıokl'aııf v 
~?ııa ıı bite bi e Cumhuriyet düşmanları, 
)atı \''l'nıad le, hazan kendileri de far
ldar:· · rııutı:n kelime üzeri.nde oynu • 
'~ır • lltUınta kı~et idaresi; :stokratik 
t~ ~"l!ın z hır zUmrenin ~akim ol-a
~ı tetı~ 0~'1ln11, yani işi dil çabuklu
~ tJ ll?;criıı e, iete o "mllmta:ı: zUmre., 

lı~~!:ııta2 ~e. MUmtaz zllmre ama han

'~r ~? h:re? ealrler, tıanatklrlar, 
lerı r, Otııar Yır; asalet smtfı denen a
~ ~lcab1 ... servetleri, içtima! mevki-

' , "•ek 
IQtl atarı teb medrese görUr, ince-
lrı~l'ıııtı .•. ~ tUrlU zenginliklerle süs
ittflıa larıar1, Xransa'dakl cUmhuriyet a
tıqr I' ede 

1 
J\r Uncu Lui zamanile pek 

l4r~1ııa·ıert :r. O devrin compte'lan, 
~" ' e lllU • asılı asalet sınıfı için Mo. 
:-'~~ racaat 
~"ili ııaıonı oluna: yine o devrin 
)l,~'l e1111 be ·artnda ne gibi §airlerin, 
hıırı ıtl)lierc!enııdığtni merak edersiniz, 
~)et aıe de bulursunuz. Fakat cüm-
I et1ıı Ybtarı . 
~tll(J deıı arı o büyUk adamın §e-
ı~liıı ~ili ::.k hovlanma:ı:le.r; onun söy
d~ aı:ııa)"r 

1 
e alınadan yine asilzade

~ l lltı ldd~ ı, ıe\'k eahibl adamlar ol
~. o~. l'abut edebilirler. Ya utanmala-

ı-.. ~lıı.b 
ne 8Öylediklerlni bilmlyor-

·q~..ı alığın 
~ltıt. ~lcdır hiçbir zaman güzeli, doğ-
~e k do~~deı:n~yeceği iddiası da mu. 
~" 0laceıını deglldir. Şimdiye kadar 
hır· 0laea~ ş 0lnıası, bundan sonra da 

Ilı oltıı is 
~~ıı~l:lıleket Pat etınez. Demokrasi, 
h~11~ ~. ~k Vatandaşlarının hepsini 

Wıı.1tu ha1cltiyl:elt.ınek ister: bu işinde 
l'ıııı <la.ha k muvartak olamamıştır; 
~ lıı.ha1t1c endisl de yenidir. Arzula
'! c a buıaııı Ult ettirecek yolları anyor 
~e adı 13 • 

~ıı: )anı, IJ · • Undan başka demokra-
~ı !:I bir de rnın G'enişle~ip dal budak 
'lııaarın b Virde başgösterdl; demok
~ dır: he Unun için iki müşkül karşı
~ h lll~ııeıe ~ bUtUn vatandaşları okut

' ~'<lcrrıdas bi~e~ de bu genişlemiş 1-
~~I) tlııııll uııul fıklr verebilmek mese
~Uc l!a hund Unu bugüne kadar bula-
~ e,ı an Ya -'<'t nı c;:ılı:: ' nn da bulamıyacagı 
f'<ıtı dcttı0k arınaya hakkımız yoktur. 

~tini anc':;:' dUşrnantarı • ki hepsi 
~~1~ ltıenr tıahıslar:ının veya smıf
~ ~ın 1 allllerind da tl lltUtbaıı en çıkarırlar • in-

11ha ilk 
11 

hakkında bedbin olma
' ıca b' ır hareket sayarlar. 

~~I Nurullah ATAÇ 

~t()Je11~ tersanesinin 
b erı h · 

~~tteıı~hıtnıt azı r 1 anıyor 
~ 4berı JJ·e~en heyetinin u:ı:un mUd

' \ 't•ları rlmlzde bulunan Alman 
~~ ler11ane il ~lrllkte, Haliçte kuru -
~ lt-tkikı Sahası için yapmakta ol
~t~Je~ tere er 

1
sona ermiştir. Öğrendi . 

11
t haı°ır~ tndi bu mühhn i§e alt 

aıunaktadır. 

1 

11kokul knmplarma f5tfrak c<kn talebe l<'rle, Çocuk Estrı:emc Kurumu kUtUplıan ~~ine dc,·am eden ktl~iikler için dün ''Bıura,, ,·apunıyla bir gczJntJ yapılmı5tır. 

Tnfsllatı bu hayrnda oku~ ıı rak .. mıı . Rcc;iml<>r, kiiçliklcrin gc:ı:lnfl,.indcn iki intibaı tcsblt ediyor. 

$ IE IHI ii I~ ID IE V IE iMi IE iMi iL IE I~ IE l '1( lEir 
Cu rnhuriyet çocukları gü • 

esını 
• 

ipekli kadın 
çorapları 

Standart nizamna
mesi tadil ediliyor 
Ankaraya gittikten sonra tekrar §Ch. 

riınize dönen sana)i umum müdür mua
vini Talha ipekli kadın ~orabları ile i
pekli kumaşların standardı hakkındaki 

nizamnamelerin deği§tirilmesi hakkında 
tetkiklere başlaml§tır. Evvelce umum 

müdürlüğün i§'an üzerine esasen şehrl- ı 
mlzdeki alakadar makamlar bu hususta 
tetkikler yapmııılardı. 

BilyUk bir ihliyac;ın karşılığı olan bu 
iki standard nizamnamesi geçen sene 

neşrolunduğu halde şimdiye kadar tat
bik edilememişti. VakıA nizamnamenin 
tatbikatına alt bazı lııler yapılmış, ni -
zamnameye uymıyan çorablar ve ku -
maşlar ticaret odalarınca damgalanmış, 

fabrikalar stnndard çorablara ve kuma§-

lara nizamnamenin ieab ettirdiği işaret. 
leı:i koymuııttır. Fakat, bunların kontrolu 
yapılamamıııtır. Yalnız lstanbulda bir de
fa sanayi mUfettişllğl çorab standardi -
zasyonunu bir tek mağazada kontrol yap. 

mı~. zabıt tutmuş!u· Bundan bir mUd -
det sonr·a Ahkaradan gelen bir , sanayi 

mUfetti§i de kontrol yapmış ve on üç za
bıt tutmuştur. Fakat ne evvelki tek 
zabıt ve ne de sonraki zabıtlar bir fayda 
vermemiş, bunlar cumhuriyet milddeiu
mumlliğine verilememiştir. ÇUnkil iş tat
.bikata intikal edince nizamnamelerin 
kanunt mUeyyldeleri bulunmadığı görUl
mUştUr. 

Yeni nlzamnamelerde bu aksak nokta. 
lar dilzeltlJecektir. 

---0-

"Sus,, un 
seferi 

ilk 

Yo1culur saat 22 de. 
lzmlrde olacaklar 
Sus vapuru Bandırmaya ilk seferini 

yapmak üz.ere bu sabah saat sekizi çey
rek geçe Galata nhtımından hareket et. 
mfııtir. 

Vapur çok kalabalık ol.mu§, birinci ve 
ikinci mevkileri taın!lmen dolmuııtur. 

Susla !zmire gidecekler, saat 14 de 
Bandırmadan trene binerek akşam saat 
22 de lzmire varmış olacaklardır. 

Sus'un işlemeğe başlamasiylP lzmir -
İstanbul araı;ı 13 saat 4.5 dakikaya in -. 
miıtir. Vapurla yarm ilk lzmir yolcuları 
şehrimize gelecektir. 

biliyor 1 ar I 
Kü~ükleri.ng·ezintisi 

nası oldu? 
imparatorluk devı inin en kötü günlerini 
yaşamış olan ihtiyar "Basra,, vapuru, se
nelerden sonra ilk defa neşeli bir grup taşıdı 

Çocuk Esirgeme Kurumunun İstanbul 
merkezi, dün öğleden sonra, Akay işlet
mesinin Basra vapuru ile Boğaziçinde, 

küçük yavrulara mahsus bir gez.inli ter
tib etmişti. 

Denizbank Akay işletmesinin, diğer i
darelere örnek olacak bir hareketle ço-
cuklara parasız tahsis ettiği vapur, saat 
tam 14 de köprUnUn Kadıköy iskelesin
den kalktı. 

lçerde hepsi ayrı bir telden cmldaııan 
400 kadar .çocuk var. Bunlar, ilk.mektep 
kapmlarma iştirak eden talebelerle, Ço
cuk Esirgeme kurumunun kütüphanesi
ne devam eden yavrulardan ibaret. Bu 
gezintiden bilyUk bir sevinç duyduktan ' 
tA karşıdan belli oluyor. 

Hepsinin ayn bir telden cıvıldaştıkla
rını yazmıştım. Fakat gene hepsinin 
müştereken ifa ettikleri bir hareket 
var: gUlüyorlar; durmadan, şarkı söyler
ken, oynarken, yemiş yerken ve hattA 
kendilerince ciddi saydıkları meseleleri 
münakaşa ederlerken bile ... 

Bu, yUzde yUz, hiç su katılmamış cum
huriyetçi yavrulara, inkılAbm en bllyilk 
armağanlarından biridir. Biz gtllmeyl 
öğrenmeye çalışıyoruz, bizden evvelki 
nesiller ise gUlmeği tamamen unutmue
lardı, ieab ettiği zaman yalnız acı acı gUl
mesini becerebiliyorlardı. Halbuki işte 
yeni nesil gülilyor; sıhhatli, sağlam ve 
içten gelen daimi bir gUIUş. Bunun in
sana verdiği gönUI rahatlığını, bu gezin. 
tiye iştirak etmiyenler anlamakta güç
lük çeker sanıyorum. 

* • • 
Bu dört yUz yaramazın hepsi pUrsıh -

hat, cıva gibi çocuklar. Büyük harb ve 
bunu takip eden senelerin nesilleri gibi 
ecişbUcüş, sıska ııeylcr değil. YUzlerce 
küçücük gürbUz vficuttan çıkan §arkı or
talığı çmlatıyor: 

Dağ b:ı.smı duman almış, 

Gümüş dere durmaz akar. 
Güneş ufuktan §imdi doğar, 

Yürüyelim arknd:ı.şlar ... 

Toınıtoın a mca 
v e sevgnoasnınıın 

k o cas o 

/ 

İhtiyar Basra vapuru bile taşıdığı ço
cukların ne§eslne uymak Jstcr gibi etra
fı köpürte k5pUrte, direğine çckilmi3 fi. 
lamalarını dalgalandırarak Rumeli sahi
lini takiben ilerliyor. İmparatorluk dev. 
rinin en kötU gUnlerini yaşamı§ olan e
mektar tekne, eminim ki senelerdir ilk. 
defa olarak bu kndar içten gelen neşeli 
bir grup taşımıııtır. 

Ynrın memleketi ellerine alacak o
lanlara tık tnhsll ve terbiyeyi veren ve 
yarını hazırlamak için en ağır yükU o
muzlarına almış olan muallimler, hakikt 
bir anne ve baba ~efkatiyle çocukların 
üstUne titriyorlar. 
Arasıra !lSylc konuşmalar kulağa çar

pıyor: 

- Benim yavrular susamışlar, gidip 
büfeciyle konu§ayım. 

- Çocuklarımı yalnız bıraktım, gidip 
onları biraz eğlendireyim. 

Vapur Dolmabahçe sarayı ile Savaro
na yatının arasından geçiyor. Çocukla
rın hepsi de yat tarafına üşüştüler, el 
sallıyor, bağırıyorlar. Sarayın üstünde 
dalgalanan RiyaseticUmhur bayrağını gö 
ren birisi bağırdı: 

- AtntUrk sarayda. 
Bu sefer herkes sol tarafa yığıldı. 

Dört yUz çüt göz, merak ve sevinç için
de sarayın pencerelerini yalıyor. 

KUçllcUk ağızlar, bembeyaz di§leri 
meydana çıkararak konuşuyor: 

- Şimdi Ata çalışıyordur, bizi elbet 
göremez. 

- Ah balkona çıksa da bir görsek. 
İçlerinden pek ufak birisi, söylediği 

şeyin hilyilklüğfine uyması için fıldır fıl
dır oynıyan gözlerini açarak soruyor: 

- Atatürkiln masası çok bUyUktUr de. 
ğil mi? 

Sonra, bunun sebebini de kendisi i
zah ediy~r: 

- Kimbilir nekadar çok işi vardır. El· 
. bette bilyük olacak. 

• • • 
Kurum merkezinin değerli muhasibi 

doktor Ziya, yanındaki liseyi yeni bitir· 
miş çok cenç bir bayana takılıyor: 

- Tıırih, coğrafya., felsefe, riyaziye 

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

Bebek - istinye 
yolu 

Bu sene Hisara ka dar 
kısmı yapılacak 

Boğazın Rumeli kıyısında, Bebekten 
itibaren 1stinyeye kadar uzanacak olan 
asfalt yolun Rumelfhisan önünde ve ci
varındaki toprak tesviyesi işi hemen he
men bitmlıı olduğundan mezarlık kısmı· 
nm da tanzimi yapılacak ve Bebekle Hi
sar nrasma tesadüf eden binaların istim
Jll.kine geçilecektir. Yolun bu kısmında 

bulunan kayalann ekserisi atılmıe ve 
parçalanmıaur. 

Bebekle Hisar arasındaki binaların 

sahiblerine istimlake ait ilk tebligatm 
yapılmasına başlanmıştır. İstimlak ka .. 
nununun hUkilmlerl dairesinde bu bina 
sahlblcrine binaların gayrisafi gelirleri· 
nln yirmi misli olarak istimlak kıymeti 
gösterilmektedir. 

Asfalt yol için yapılmış olan iki yıllık 
program mucibince yolun bu sene Hisar 
vapur iskelesi önilne kadar olan kısmı 
ikmal edilecektir. Hisardan lstinyeye 
kadar olan kısım ise gelecek seneki pro
gramla ikmal edilecektir. 

-<>--
Boğazda mehtap 

Alemi 
Şlrketihayriye, bu ay yapacağı meh

tab Alemi için 9 Ağustos salı ak§amını 

kararlaştırııll§tır. Geçen ay Uç vapurla 
yapılan bu tenezzllh fazla rağbet kar
şısmdıı bu defa dört \'apurla olacaktır. 
Mehtab fılemine, 71 ve 74 numaarlı va
purlar içlerinde saz olduğu halde "\'e 62 
64 numaralı vapurlar da ilave olarak iş
tirak edeceklerdir. TenezzUh gece yan
sına kadar devam edecektir. 

gibi eeylerl öğrendiniz. Bunlardan bir 
ney sormıyacağıın, yalnız dikişle .• 

Genç kız, muhterem doktorun epey 
hürmetlice göbeğine bakarak sualin ge
risini anlamakta gecikmiyor: 

- Yemek pi§irmesini biliyor musun? 
diyeceksiniz. Meseın. hangilerini? 

- HUnklir suyunda ne yenir'! 
- Allah ne verdiyse! 
- Öyle şey olmaz. Hilnkar suyunda 

patlıcan dolması yenir. Patlıcan dolması 
nasıl yapılır bakalım? 

Genç kız anlatıyor. Fakat doktor be
ğenmiyoı·, kendisi tarif ediyor. Etraftan 
mUdahaleler oluyor ve patlıcan dolma
emm nasıl pişeceğine dair kat'i bir for
mill tesbit edilemeden mevzu değişiyor. 
Bahis, Eyüb kebabına, oradan eski is -
katçılara kadar uzanıyor. 

Bu sırada vapur Sanyere gelmi.§tir. 
Emektar tekne sağa sola bir döndükten 
sonra iskelede bckliyen Sarıyer ilk okut 
ları kampındaki talcbe;i de alıp geri dl>
nUyor. 

Yolda ayni ncfle ve ayni güzellik için
de, Anadolu sahili takip C'dilerek köprU
ye varılıyor. 

Ahmet Necdet 
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Cumhuriye ci erifl 
ileri ha re eti 
genişliyor -ıcı 

• Sebze fiyat.l!ınnı ucuzlatmak için be
ledi e. toptan fiyatlarla perakende fiyatlar 
anısında bulunacak farkı tesbit edecektir. 

• Asfall olarak yapılan yolbnn ortasın
ch hangaıi. Terkos. eletrik kablolan icin 
kapak konulmasını menetmiş ve bu husus.
ta aJAbdarlanı teblig:ıttn buJunmtqtur. Te
sisat bu esasa göre değiştirilecektir. 

• Buberlerin de otel ve lokantalar gibi 
aınıflara nynlma.sma kanır verilmiştir. 

Berberler iiç sınıfa aynlacaktır. 
• Ekmek fabnbsı kurulması itin ""eri· 

len tarar iiurine bllı ecnebi şirketleri 
mfiracat etmiştir. Beledi)c bunlar üzerin
de telkikat yapmaktadır. 

• Plaj \"e eğlence yerlerinin fiyatları in
dirilirken hamamlarda d:ı ucuz tarife tal· 
hikl duşünülmüş, fakat hu hususla esa-;en 
yeni Bclcdil e Talimatnamesi hazırlandı· 

~ınd::ın bu iş geri bırakılmıştır. 
• Nev;ork sergisine gönderilecek müze 

eşynsrnm lesbiti bitmiştir. Sergiye gönde· 
rilecek diler eşyayı teshil edecek bir ko
misyon kurulmuştur. 

• Istanbul Sıhhat Müdürü Ali Rıza isti· 
rahate cekilerek )erine Trakl Umumt 
Müfettişliği sıhhat müşa\"iri tayin edilmiş
tir. 

• G!hel Sanatlar Akademi inde Sovyet· 
ler Birliği hükluneU tarafmd:ın bir re
sim sergisi açılmasına karar verflmişrir. 

• Üniversite talebesinin ikinci devre 
kampları bilmiştir. Ü<:üncü devre pazar· 
tcsi günü b::ışlıyacaktır. 

• Gelibolu civarında karaya oturan Yu· 
n:ın gemisi kurtarılamanu~. tahlisiye işle· 
rine yardım için '.Loros., \'apuru da sil· 
mlştir. 

• Romıınyadan gelecek muhacirleri al· 
mak üzere bugün "Niızım., vapuru Kös
tenceye hareket cdeccklir. ilk kafile GOO 
kişidir. 

• lunir hattında, sergi münascbctilc 1-
Jl!lrc postalarına dündenberi başlanmıştır. 

• Yağmur, kasırga gibi hUdist'lerle mem 
Jeketin herhangi bir )erinde vukua gelen 
hadi5elerln Nafıa Vekıilelinc hildirflmesi 
bütün idari lımirlere tebliğ edilmiştir. 

• Kütahya c::ivanndn kunılncnk büyfık 

elektrik ve kimya fabrikalan için bir fen 
heyeti yerinde tetkikata b:ışlamıştır. 

• Orta Anadoluda bir tetkik seyahati 
)-npmak uzere Üni\'ersile doçentlerinden 
Mükrimin Halil ile Hilmi Ziya yann An
lmr:ı)'a hareket cdcct'klcr ve oradan Sivas 
Kayseri, Elbüstanc gideceklerdir. 

• Sehircllik mfıtchassısı Prost, Pariste 
bulunmaktadır, eyllılün on beşinde lstan
bula gelecek, sonra Borsaya gidecektir. 

/ Ordu mensuplarına her türlü merasim 
ae hususi yer gösterilmesi Bnşvckl'.ılet tara
fından alı'ikadarlara bildirilmiştir. 

• Ticaret ve Sana)i Odalan ile Zahire 
dava açıldığı görülmüş, bunların hükmt 
bors:ılnrı aleyhine, bazı ilfüıflardan dolııyı 
şahsiyeti haiz olmalan güzönünde bulun
durularak, bu gibi hallerde dava açılamı
yaca~ı. ihtiHi.Oarın lkıısat Vekfıletine bil
dirilmesi lüzumu hakkında bir karar veril 
mi~lir. 

• Bcrlin gümrüklerinde tetkikat yapmak 
üzere iki gumrük müfettişi ayın on iki· 
sinde Almanyoya hareket edecektir. 

• Kirli kliğıtlardnn yapılmış kesekiiğıdı 
kulanan bazı dükllnlnr görülmüş \'C sahip· 
leri bakında takibata sirişilmişlir. 

• Ölçll ve llyor kanunu tatbik mevkiine 
konulduktan sonra inkişafa kavuşmuş o
lan yerli terazi ve kantarcılık s:ınayii huh 
rnn gednnektedir. Terazi fiyatları, talihin 
azlığı yüzünden ü<;te iki nlsbelinde dfış· 

müştür .. Ilir<;ok fabrikalar da kapanmıştır. 
• "Yikloryn,, ismindeki vapurla yarın 

şehrJmize 800 İtalyan seyyahı gelecek ve 
buradan Bursaya glıleccklcrdir. 

aç e 
t ayyar si 
Ahnan topralı ları 

iizerl nde uçtu 
Prağ, 4 (A.A.) - Çeteka ajansı, 

aıağıdaki tebliği neşrediyor: 

3 ağustosta prki Bobemyada bir A~ 
trenınan esnasında üç Çek tayyaresi, 
yollarını şaşırmış ve Almnn Kladsko 
§ehri üzerinde uçmuşlardır. 

Dört ağustosta Almanynnın Prag el. 
çiliğı hariciye nezareti nezdinde bu hu
austa bir teşebbüste bulunmuştur. Ha • 
riciye nezareti, Alman elçiliğine teessür. 
]erini bildirmiştir. Hfidiseye sebep o. 
lan tayyareciler cezalandmlaca1daildır. 

Bayan Saflyeye aleni 
. teşekkür 

Ma:tbaa l§çilcri Bagkıanl1ğından: 
6 ağustos 938 cumartesi ak§amı Sa. 

rayburnu parkı alafranga kısmında 

tertip ettiğimiz büyük müsamere ve 
gardenpartiye nezaketen iştirak ede. 
ce~inden dolayı kendisine şimdiden 
teşekkürü bir borç biliriz. 

• Nürenherg Belediye Meclisi şehrin ye 
ni mimar1 pllnı mucibince Sinagogun yı· 
kılması w:r:ımgeldiğine karar vermiştir. 

Romnda faşist partisi genel sekreterli~( 
önümüzdeki cum&l'tesi günü ilk nilshnsı 
çıkacak olan "Irk mfidafnnsı., mecmua~ı
nın geniş miktarda )'ayımı için tedbirler 
ahnmao;ı hakkında eyalet teşkllı11tna tali
mat göndermiştir. 

• Amerika altın ihtiyatı gittikte yüksel
mektedir. lki ağustos tarihinde 13.020.989. 
854 dol:ır kıymetini bulmuşıur. Bu, Amerf· 1 
knn mali)'e tarihinde şimdiye kodar görül 

1 
memi~ bir rekor teşkil etmektedir- · 

• Romanyada Kral tarafından neşredi· 
len kararname ile numen ekalliyctleriue 
ıHn ve matbuat snhalarındıı, şahıs ve iş 
münaschctlerinrle ''e umumi ittimalardn 
an:ı ıı~nlarını kull:ınmak hürriyeti veril
miştir. 

• Bugün saat 10 dn Şarkt lngillerede ve 
şimııl denizinde hül ük hava mane\·raları
na hıı~lnnınıştır. Bu manevralara 900 tay- . 
yare iştirak edecektir. ~lanevra s:ıha~ı. 

Huınher nehri ile Tıı:rmis nehri arıısında· 
dır. 

Başvekil 
Bu akşam Ankaraya 

harel1 et ediyor 
Bir müddettenberi gehrimizde bulunan 

Başvekil Celal Bayann vekiller heyeti 
toplantısına iştirak etmek Uzere bu ak
§aın hususi trenle Ankaraya hareket et
mesi muhtemeldir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü§dil 
Aras dün akş:ım Anknraya hare. 
kelinden evvel İngiliz elçisi Sir Percy 
Lorrain ile Romanya sefiri M. Tclemak 
ve Yunan elçisi M. Rafacl'in ziyaretle
rini kabul ederek kendileriyle görüşmli§ 
tur. 

Mosor orrdusu 
Umumi 
müfettişi 

Bugün şehrimizden 
Hükreşe gidiyor 
Mısır ordusu umumi müfettişi A

ziz Ali Elmasri Paşa, birkaç ıgündenbe 
ri şehrimizde bulunmaktadır. 

Mısırlı General, askeri tahsilini 
memleketimizde yapını§. orduda hiz· 
met etmiş, türkçeyi bir Türk kadar 
iyi bilen, bundan başka İngilizce, al
manca, fransızca dillerini mükemmel 
surette konuşan, Mısırda sok sevil -
miş bir şahsiyettir., 

Dolmabahçe sarayına giderek Bil· 
yük Önderimiz Atatürkün ziyaret 

defterini imzalamış olan Mısırlı ku
mandan, dün Perapalas otelinde ken
disiyle konuşan gazetecilere demiştir ki: 

- Ziyaretim hususi mahiyettedir. 
Hayatımın büyük bir kısmını, bence 
ikir1.:i bir vatan olan memleketinizde 
geçirdiğim açin, buraya gelmek bana 
daima yüksek bir zevk verir. Ayrıca, 
eski silah arkadaşlarımı görmek, on -
larla konuşmaktan fevkalada mütehas
sis olurum. Bu defa Amerikada bulunan 
çocuklarımı görmek üzere seyahate 
çıkmışken, bilhassa bu yolu tercih et
tim. 

Mısır, çok eski zamandanbcri Türkler
le kaynaşmış bir kardeş yurdudur. 
Aramızda, anlaşmaların bile teyidine 
lüzüm göstermeyen derin ve sağlamdost 
luk bağlan var. Biz Mısırlılar, ~ize öy
le bir gözle bakarız ki, sanki siz biz
siniz. Sizin kaydettiğiniz terakkiler, bizi 
,kendimizin imiş gibi memnun eder,. 
EndiJelerinize hassasiyetle iştirak e -
deriz. 

Tam bir kardeş muhabbeti ... Esasen 
bugünler bizi, biribirimizden güzel ör· 
nekler alarak hep birlikte istikbale doğ
ru azimkar adımlarla yürümek talihine 
erdiren günlerdir. Çok §Ükür, yetiş • 
tirdiğimiz nesiller, bize istikbalden zer
rece §liphe ettirmiyecek kndar iyi yetiş
miştir, yetişmektedir. Ben genç nesille
re. gençliğe inanan bir adamım. On
lara çok spor yapmak, çok okumak, 
tıvsiye ederim,. 

Mısır ordusu umumi m:ifettişi bu ak
şam Blikreıe gidecektir. 

_ Ha di banıım.. .. .... ·-

B lYl lrD u ır aı ırıı u ın (ğ} a 

Bir kadın Frankocular bütün cephelerde 
Çok eski dcvlrlcrdc, Allahm mU 

messlll olduklarına inanılan rnhib. 
Jerle ellenmiş kadınlar \.ıınlı 

Ve, onl&ra, Allahla edenmiş go 
-züyle bakılırdı. la.budua kansı 

blitün erkeklerin mü,tcrck mal 
demekti. "Babll" n her kadın 

Afroditln buhurdanında oturur 
cinsi r.ıUnascbettc bulunmnklz 
Jrndsilcşirdl. Ve, buna mccburdt: 
da. •• l"'a bugfln?1'~ 

tayyarelerini sıkıştıkları 
mıntakada topladılar rff~ 

Vertij, Canada • Alto, D:;;;crdit• 
ronorte mevkilerini zapte 

Barsclona, 5 (A.A.) - Bir tebliğde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Ebr mıntakasmda şiddetli bir muha· 
rebe •.:ereyan etmektedir. Bu mıntakada 
Frankistlerin bütün muknbil taarruzları 
tarc!::lilmiştir. ve Fayon'un §imalindeki 
tepeler zaptedilmiştir. Şark cephesinde 
Guadalaviar mıntakasında ileri hareket· 
imiz devam etmektedir. 

Frankocular uğtr Z'.iyiat 
verdiler 

areteti 
Frankocularm taYY 
imdada koştu . cnıııbısrif 

Madrit, 4 (A.A.). - t>a,t.', 
~ilerin dün Albarracınde . f ~ 
harekat muvaffakıyetle inld~ ,oJı 
tedir. ...tt~ .... ~ 

Garpta faaliyete ge.çen rıı#s_:: 
?00 8ayf a, renkli kapak, 2.5 kuru~. Heı 

dtnpc;ıdan araymız. 

lan Guadalaviarı gende rıı•_ ~· 
Barselona, 4 (A.A.) - Resmi teb • sonra düşmanın topıanına• lc pr~., 

liğ: Ebre nehri mıntakasında dü§ma. bırakmadan yürüyüşe gcÇeredôrt ~ ._ ......................................... ....... 
dCaclisefec,f iki.cfu 
japonyanın sıkı

şan ikinci bacağı 

nın yaptığı bütün hücumlar tardedil. lar Del Cobo kasabasından. ııır· 
miştir. Düşman bir santim arazi ka • metre kadar ileri gitnıi§lerd1r;it1rof,'. 
zanmadan ağır zayiata uğramııtır. mıntakasında milisler slba~., 1,ı; 

·şteru1 • _.., 
Cümhuriyetçiler, Guadalaviar mın. ela yoluna kadar Uerlernı d"ğer r 

takasında ileri hareketlerine devam e- ruz karşısmda Frankistler 
1 

1~' 
derek Lato dö Las Hoces. Laeskuluıda, ta'kalarda faaliyette bulunan t et~ 

YlihUl 

Tokyo - Roma
mihverl 

erlin 

Yazan= Nizamcllin Nnzif 
CF Baştaraf ı 2 incide 

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

Yunanistan da 
bayram 

so'kmuş olan Ras Kassanın sözlerini Atina 4 (A.A,) - Bütün Yunanis-
acaba günün birinde bir başka sadık tan, bugün, Elen milleti için bir sa. 
nedimin. gene çok eski bir tarihin oğlu adet devresi açan • ağustos 936 tari-
olan bir başka majesteye tekrarlaması hinin ikinci yıldönümünü büyük bir 
mukadder midir?. §Cvk ve heyecan içinde kutlamakta

dır. 
Japonyayı murad ediyorum. Bayrama, sabah erken, halkın umu 
Medeni dünyanın son yetmi! bej mi heyecanı içinde, her şehir ve köy.de 

yıllık hayatı içinde, kültürel, siyasal ve başlanmıştır. Saat 10 da memlekette. 
ekonomik devamlı hamleleri ile, kendi- ki bütün kiliseler çanlarını çalmaya 
ni, herkesi hayran eıden bir mevkie yük. başlamış ve bütün kiliselerde ruhani 
seltmiş olan Japonya. bugünlerde hiç ayinler yapılmıştır. 
te iyi bir yolda ylirümiyor, sanılabilir.. Bayram bilhassa Atinada çok par. 

Çindeki açık tecavüzleriyle medeni lak olmuştur. Saat 11 de başlarında 
dünyaya bir hayli insani azap çektiren. matbuat ve turizm milste§arı Nikolu· 
Amerika ve Avrupa metropollerini u· dis olduğu halde Atina büyük halk 
nutulmaz zararlara sokan Japonya, Çin· komitesi Başvekil Metaksası ziyaret 
le ve Sovyetlerle ayni zamanda bir har. 1 etmiş ve kendini tebrik ederek bütün 
be tutuşmak gafletini gösterecek mi? milletin saadetini bildirmiştir. 

Göstereceğe benziycr.. Bütün dükkanlar, camekanlarını, 
Majeste Mikado'nun nazırlannc!ıt 4 ağustos başarılarınr gösteren temsi. 

Tokyo - Berlin - Roma mihverine fazla li resimlerle v:islemişlerdir. 
Bayram, iki sene içinde hükfımetin 

kıymet veren, bu mihverin dinamizmine 
inanan bir hali var. vücuda getirdiği milli eseri halkın 

kalbten tasvibinin beliğ bir ifadesi ha. 
Mançu • Kore - Şarki Siberyada linde tecelli etmiştir. 

patlıyan toplann ve dönen pervaneler - . BUtün ey:ıletlerden milli elbiseleri 
den çıkan gürültülerin ergeç Rom.ada ile gelen gruplann danslarını seyret-
ve Berlinde duyulacağmı sanan bu saf- mek ve şarkılarını dinlemek üzere öğ. 
dilc'ine inanış Uzak Şarkın meşhur sabn leden sonra stadyumda yapılacak tö. 
ve tevekkülü ile kanşınca Japonya, reni görmeye, halk daha çok erkenden 
müttefiklerinin yardımı geleceği güne akın etmiştir. 
kadar tek başına bir harbi göze alabilir. ---------------
Hele son on yılın silaha dayanan her 

blöfleri mutlak bir muvaffakıyete u. 
laştırtlığıru düşündükçe Tokyo bir ye
ni blöfle talihini tecrübeye kalkabilir. 

Fa'kat bu sefer Moskovanm Uzak 
Şarkta tep patlatmaktan pervası olma
dığı anlaşılıyor. 

H a b e ş t e n artan son tecel-
lüdünü ve altınlannı ispanyada eriten 
1talyadan ve Avusturya blöfü Çekos· 

lovakyada fiyaskoya uğrayan Alman
yadan Tokyoya bir yardım gelemiye. 
ceğini Moskof istihbarat servisi Tokyo 
Hariciyesinden evvel kestirmişe ben· 
ziyor. 

Bir bacağını Çin bataklığından kur· 
taramıyan bir Japonyarun ikinci baca 
ğıru Sovyet aı:'keri mekanizmasının 

çarklarına kaptınlmasından doğadak a
kibeti tahmin etmek güç olmaz. Ekc
nomik buhranın yarattığı sosyal bom -
balar üzerinde ne büyük bir rahatsızlık 
hissettiği herkesin malUmu olan Ja
ponya tek başına kalacağı bir harbi 
mutla'ka kaybeder, Seba kraliçesinin 
tahtından az eski olmıyan Mikadoluk 
tahtı gümbürdeyerek çöker. 

Ve bu çökilş hiç güphcıtiz NegU. 
siln çökilşü kadar şerefli olmaz. Zira 
o 2,5 milyar insana inanarak mağlup 

olmuıtu. Tokyo ise • harbi kabul eder· 
ae - ancak 78 milyon Almana, ve 44 
milyon İtalyana inandığı için mağlup 
olacaktır. 

..,.. a--

Maden araştır
ma mütehassı

Si köylü 
Maden arama enstl· . 
tüsiJe mu kav le yaptı 

Ankara, (Hususi) - Maden 
tetkik ve arama enstitüsü Diyarbakır 
Mardin, Elazik, Malatya, Antep, Ur. 
fa, Maraş ve civarı vilayetleri arazi • 
sinde maden taharriyatında bulunmalı: 
üzere Malatyamn Hasançelebi nahiye -
sinden Hüseyin Vural adındaki bir 
köylü ile sekiz aylık bir mukavele yap. 
mıştır. 

1i üseyin Vural, memleketimizin biL 
hassa orta ve cenubi Anadolu mınta . 
kalarmda madenler üzerinde yaptığı 

husu~i arama usullerile tarunnu! ve 
müsbet neticeler elde etmiş bir vatan. 
daştır. 

Bu suretle maden tetkik ve arama 
enstitüsü ilk defa olarak ecnebi müte • 
hassıslardan başka bir Türk köylüsil 
ile de maden taharrisi yclunda bir 
mukavele aktetmiş bulunmaktadır. 

Mukavele esasına göre, Hüseyin 
Vural. enstitliden her ay muayyen bir 
para alacak keşfedeceği maldenin kıy
met ve ehemmiyetine göre de aynca 
bir ikramiye ile taltü edilecektir. 

lerden birçoğunu aüratle bil 
sevketmiıletldir. 

, 
Bombardımanlar. Fr~ 
Barselona, 4 (A.A.) -

23 
t d .. ,:; 

rin be~ tayyaresi dün saat e1' §~ 
Barselonu bombardıman eder e~ 

b. tca~ 
kalabalık mahallesinde ır -~ 
rip etmiştir. .. . 31 f". 

Ankaz arasmdan iki olÜ, d1 
çıkarılmıştır. rılci,t . .A 

Valans, 4 (A.A.) - yra rıa..ı"'~ 
yareleri Grao, Cabanal ..,e d~ 
m~halle_lerini üç kere botllbar ~ 
mışlerdır. 'A.° ..ı, 

,p·'n r . "' Valans, 4 (A.A.) - u 6 1'İf bombardımanı neticesinde 3 

müıtür. '(ljl 

lngilterede 51 

hava ordııS~iJI 
Şimdiye kadar 30 

kişi yazıldı ~ 
lngilterede bir "sivil b:::se~ 

kurulacağından evvelce "bi ıı!~ 
haftada yirmi beş kuru§ gı dJ1I ~ 
ücretle, bu teşkiliıtn gtren l<~' 
herkes tayynrecilik öğrelle ~ 
diploma alacaktır. 

1 
j~ .. , 

Hava nezaretinin bu k~r ~~· 
de umulduğundan büyük b~ ~ 
kar§ılanmıştlr. ÇünkU halk eı9 ~.,/ 
cılığa merak ediyor, fak~ oJ1f' { 
lerln fazlalığı, gerek 'V ıer~ » 
yüzünden sivil hava mekteP eıııb~' 
gramını çok kimse tnkib ed tr t 

tl bor o,. 
Hükumetin bu maksa a ıerd /. 

çacağı klüblerde ve meltteP di /, 
orduya aza olan herkes ıs:~ llıl ~v ,i 
ders alabilecektir. Bu dıı, gUt1 ~ 
hemen her saatinde ayrı 8~dir· ~' 
bulunmasıyln temin edillXl~ ııı#t;i; 

TeııkllAtın şubeleri der 
1 

dB ' ,f 
nin birçok büyük şohir1~. JlbuVet' l 
vo bir iki gün içinde Mrbil'ı 11ı,.U ~ 
za yazmıştır. Bu gilne ıtadal'30 ıııııl Jı 
ordusuna yazılanların adedi~~ 
nuştır. Bunların on binden ~o ~ .i'' 
dnn doğruya hava nczare .• UJl~~ıl 
etmiştir, diğerleri de teşıdl~1J.~ııı? 
lif şehirlerdeki şubeleriil6 ) 1, 
dır. • ıJSll ısıt~ 

Yeni açılan sivil hava ord ıı1' ~~ 
Jerlnden ba§ka, eski havııcl "'e e('·r. 
do bu te§kilı1ta dahil oıınUf 1 ııe ~1/ eıer r·.ı; 
hazır olan blitUn malzeıll r 6' 1v, 
işe baŞlamıştır. Yeni açılanl:)'>'.;,te11; 
de.ki bütün tecrübe uçuşu: ll~tl ,/ 
almışlardır. Bu surotıc, b erdell ~ 
evvel ikinci sınıf tayyaı'C1 1'eoı 1 
çıkarılmış 100 tayyare vıı~g)~ f 
bir tane bile kalınaDU§tır· f& ,t<f .i 
rikaları yeni sipariş nınuşlat t1>~~ 
va ordusunda kullanılı:ıca1' ıır l~ı 
yapmağa başlamışlardır. pUJl p,,r' ,; 
bir sistem hazırlanmış ~0 ta110tıı''~1'~ 
pl.An üzerine inşaya konu~e~~ 
Diğer taraftan derslere bil>~ ' 

baelanılaeakken halkm bll ()lde '' 
ti karr;rsında kursların eY1 

na karar verilı:rılştir. 



Ahmtl uslanın atölyesinden bir Hşe (x) işmıllisi A1ımıt ustadır. 

mata kalkıyor, müşteri de vaziyeti bil. 
miyorsa, gıdip bu adama mal teslm e. 
eliyor ve tabii yapılan iı te hiçbir weye 
benıemıyor. 

Bu yüzden, sana tin de ismi kirleniyor, 
rezil oluyor. B~im memlekette de, Av
rupa ve Amerikada olduiu aibi ,sanati 
himaye etmek isteniyorsa. tutulacak yol, 
her önüne gelenin, unatklr diye ortaya 
çıkmasına mani olmaktır. 

MeselA boyacı olmak istiyen bir ıenç. 
Qç sene bir usta yanında çal~tıktan '°n 
ra, ancak kalfa, olabilmelidir. O da bir 
heyet tarafından imtihandan geçirildik
ten aonra, 3.5 sene de kalfalık yaparsa 
sonra tekrar bir imtihandan geçerek baş. 
ıı blfma iı yapmak hakkmı ka11nan blr 
usta olmak ebliyetnamesini almalıdıi. 

O ıaınan, piyasada iı için sanatklrlar
dan, mesleklerinin hakiki eri olacakları 
ıibi, iıçilik de bir nizam ve intizam altı
na abnmıı olacaktır. 

Maalesef bugün mü~terinin i~ye emnl 
yeti kalmanuıtır. Buna da sebeb sanat
tan anlayamıyan, hesap kitap bilmiyen 
işçilerin daima yanlış hareket etmiı olma 
landır. 

Halbuki işçiler söylediğim ~kilde ye. 
tifirse, bu mahzur ortadan tamamen kal
kacaktır. 

Ahmet usta burada tekrar sustu. Bir 
an düşündükten sonra: 

- Siıe dedi, epey dert yandık. Simdi 
de biraı boyacılık hakkında tafsillt ve
reyim: 

neri dolnı yürüdü. Düklrun bir kö. 
feSlnde duran üzerinde muhtelif Aletler, 
saatler sıralanmıı kazan biçiminde bir 

Aleti göstererek : 
- lıte, dedi, asri boyacılılın en mü. 

hiın yardımcılarından biri .• 
Vaktile bir adam fırça ile &ünde en faz 

la 45 metre murabbaı yağlı bpya yapa
bilirdi, 1imdi bu Aletler sayesinde ben, 
ıerek Ankaradaki inhisarların binasını. 
ıerekse MWkiye mektebini ve lstanbul 
hayvan3t, ziraat enstitüsünü adam batı· 
na günde 300 metre murabbaı yer illiye. 
rek boyama.la muvaffak oldum. 
Bunları anlatırken, bana içini ve dı. 

§1111 kendi ekibi ile fevkallde bir surette 
boyadılı bu binaların resimlerini ıöste
riyordu .• 

Kendisinden ayrılmadan evvel, beni 
atölyesinin bitiıiğindeki bqka bir atöl
yeye götQrdQ Ye burada. AJuan. uatanm 
yüksek sanatinin en güzel binasını gör. 
düm. 

lnhisarlarm, lzınir ve Nevyork sergile. 
ri için hazırlamakta olduğu maketleri 
de boyayıp süsülemeyi Ahmet usta üze
rine almqtı. Ve ıittilimia yerde, bu 
çok zarif maketler illerinde çalıphyordu. 
Hele l8hane denecek kadar ıüıel kabart 
ma bir Türkiye haritası yapdmqtı kJ, 
bu eser, dOnyanm neresinde teehir edilir
se edilsin Türk i§Çi ve eanatkArlarma bü 
yük bir eeref verecek kadar ıORl yapıl
ıruıtır. Bu maketler tamamlandılı bir 
gQn tekrar ıelip resimlerini almak Qıere 
Ahmet ustadan aynhrken, o ıene işçi 
meselesine temas ederek : · 

- Sanati rezil olmaktan kurtarmak i
çin, imtihan verip ehliyetname almadan 
piyasaya iDÇi çıkmasına mani olmalıdır. 
Bu nokta üzerinde bilhassa durmanm 
rica ederim .. diyordu .. 
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muahedesi /ıatıraları: 26 

Tam akalliyet hakkı 
vermemek deliliktir ! 

Bunu Çekoslovakyanın o 
zamanki hariciye nazırı 
Dr. Beneş söylemişti 

Yeni devletlerdeki akalllyetlerin hl- ı 
maye edilmesinin bUyUk blr ehemmiyeti 
haiz olduğu ı.ulh konferansmm daha ilk 
gUnlcrlnde kabul edllmi3ti. Bu hususta 
herkes müttefik bulunuyordu ve bUtiln 
devletler teminat vermeye hazırdılar. 

Doktor Beneı 9 ıubat 1919 da sulh kon 
fenuıamda söz alarak, Çekoalovakyanın 
Bohemyalı Almanları tazyik etmek ni
yetinde olmadıfmı söyledi. Çek hUkftme
tt onlara tamamiyle akalliyet hakkı ve
recekti, eaasen bqka tUrltt hareket et. 
mek siyaset noktatnazarmdan blr deli
lik olurdu. Bu itibarla, ak&lllyetlere is
tenilen blltlln teminat verlleblllrdi. 1919 
nisanmm tıonlarmda sulh ~onferanamda
ki İngiliz heyetinin lktıaat encUmenl ta
rafından blr muhtıra verildi. Bunda yeni 
devletlerin kendilerine ilhak ettikleri 
anaaırm menfaatlerine riayet edecek -
lerine dair teminat verilmesi tlateniyor
du. 

Tetkik olunan ilk mesele Lehiatanm 
vutyetl oldu. Lehlatan da yenl kurulan 
ve, bUyUk miktarda yahudlden bqka 
Alman ve Rua Uh. gibi birçok diğer a
kaWyetleri ihtiva eden bir devletti. 

Bu, mWılm nulk ve çaprqık blr me
aeleydl. Teferrilau Userinde ~ak 
için uzun blr amını ihtiyaç vardı- DL 
ter taraftan, Leıu.tan muahedealnin de 
Alınanlar hakkındaki m1İahede ile ayni 
samanda. yani huir&nm sonunda imza 
edilmeli llzmıaellyordu kl bu itibarla 
Lehistan lçtn Alman muahedesine bir 
madde Ulvealne tarar , verildi. Bunda 
eöyle clealllyorda: 

............... "itllM ~etlitl Ye 
mtıtteflk deYletlerle beraebr, mesk6r 
devletlerin ..rurt ,erecekleri tedbirler
le, Leblstanda nllfuaun eberiyetlnden 
ırk, dil veya din itibariyle aynlan anuı
rm menfaatlerini teminat altına almayı 
kabul eder. 1..ehiatu bundan bqka,..mez
kür devletlerle beraber, difer milletle
rin ticaret muamelelerinde ve translt
lertndeki seı ~'atilerlnl onlarm za-

- o rurl g6recehleri tedbirlerle himayeyi de 
kabul eder ... 

Bu huawıta ben fUDUD mUhim blr eaaa 
olması lbımgeldifini ileri stlrdtim: a
ka'llyetler latlkb&lde, Macar hUkftme
ttndekl Romenlere yapıldığı gibi, dille. 
rinden ve an'anelerinden mahrum bıra
kılmamaltydılar. 

Rene, muhhrıun 
Beueı vaadtnl tutarak bir muhUr& 

verdi. Sulh l;onferanınndald yeni devlet
ler encümenine göndermif olduğu bu 

muhtırada (20 mayuı 1919) Çek liaııtctye 
nazırı töyle diyordu: 

"Çekoslovak hUkiimeti tabii haklara 
esas olmak üzere laviçre vUm.huriyett '!-· 
na yaaaamda tatbik edilen umdeleri a
larak bir devlet teııldlltJ kurmak niye
tindedir. Yani, Çekoslovak cumhuriyeti 
İsviçre gibi blr hUkfmıet olacşktlr; yal
nız, tabUdir ki Bohemyanın huswıl ıera
itlnl gözönUnde tutmak llzmıcbr.,. 

Beneıı taratmdan verilen muhtıradaki 
diğer e1&11ar araamda ııunlar vardı~ 

A) Seçimlerde akalliyetlerden ayni 
nispette mebus çıkarmak. 

B) Çocuk adedtnln zanırl gösterdiği 

yerlerde, hUkilmettn hlmayeatnde akal. 
llyet mektepleri açmak. 

C) Umumi hizmetleri muhtelif akalll
yetlere de ayni ıekllde açık bulundur
mak. 

D) Muhtelit mahkemeler tetklli ve 
yUkıek mahkemelerde Alm&nlann ken
di dılleriyle mUdataalarrnı yapabilmele -
ri. 

E) lıfahalll idarelerde oralarda ekse
riyeti tefkil eden umurun dili ne mÜa
mele yapıhiıur. 

F) BUtln dinlere ayni ııekilde bir ni
zamname ve serbesti tatblkr. 

G) Resmr dil çekçe olacak, fakat mem. 
leketin lklncl dut olarak almanca kabul 
edilecektir. ikinci dil olan almanca bU
kfmıet dairelerinde ,mahkemelerde, par 
-lımentoda çekçe ile ayni derecede kulla 
nılabilccktir. 

Netice olarak Doktor Beneı "İaviçre
deki idareye çok bemlyen liberal blr i
dare.,~ 

Romanya nemmı Bratlanu, Lehiatan 
nemma Paderevakl, Yuplavya namına 
da Trumbiç &blllyetlerin bu liberal i
daresi hUIUlunda ayni teminat! veriyor
lardı. Bununla beraber, hepsi mllletler 
cemiyetine veya diler bir devlete, ken. 
dl dahili idarelerini kontrol hakkmm ve
rlleceitnden enc:lile ediyorlardl. 

ltte bunun içindir ki, akalllyetleri 
himayeye matuf blr etu olarak ftalfe 
görecek olan mllletler cemiyetinin te • 
minatı çok umumi bir tekil dahlllDde 
tanzim edilmift.ir. Keıell milletler ce
miyetine, fena muamele gören herban· 
gi blr akalllyettn doğrudan dofruye bu
lunduğu ıiklyet Userine hareket etmek 
hakkı verilmemiftir. Milletler cemiyeti 
kon.seylniD meseleyi ele alınuı için bir 
fiklyetlo ye muahedeyi imza eclea dev
letlerden biri veyahut kouey uum • 
dan blr devlet tarafmdan vaki olmuı 11· 

--------------------------------------------------------------------------
:mncbr. (Denml ~) 

Çan t:uıeıerıntn 
tepesindeki horoz 

lnglltere hap lshane
ıerını ıslah ediyor 

F RANSAYA sltmit olanlar, l"ran8ada hemen her ı NGILTERE tam manulyle tezatlar memleketi. 
killaentn çan kulesinde tunçtan bir boroe oldu- dlr. Mesell orada bur suçlar için h&l& dayak 

jwıa dikkat etmltlerdlr. Diğer memleketlerde, muell ceau vardır. Yln~ hıailterede bapilhanelerln mlahı i

ldllllertyle pek metiıur olan lteıyada kuleler be.rln• çln yeni yeni kararlar almm11 ft blr hapishaneler ka

de boroll yoktur. Böyle oldufu halde çan kuleJertnin nunu projelol ballrlanarak dablllye vekili tanfmdan 

tepealne tUneyen horoa blr Fransız dlttlncell delO, blr avam k&marlmDa verllmJttlr. 
İtalyan lcadldır. 9 ancu asırda Sen l'oeten ldllaul ya- Bu kanunun hllkllmlerlne psre hapishane JdltUphane
pdll'ken kardinal Rem.perto çan kulealne blr hol'Oll koy- leri fevkal&de seıııinleıtirilecek, kitapların Ç9lldi arı
da. Kardtnal bunu korken ıu hriatlyen menkrbealnl tınlacaktlr. 

dUtUnmllfW: laa, yakalanıp çarmıha ıerlleceii gece ba-
Jı[ahpuatarm uzun saman tek bqma k•Jmımılan l· 

varilerle yemek yerken Sen Plyere: ••11oroe ötmeden 
enel beni tlo kere lnklt edecebln,, demlttL Sen Pi- çin mllfterek il aatlerl arttmlacak, bur baplalwıe-

lere sinemalar yerletttrilecektir. 
yer, huun o ~e muhakemal eaaamda Oç defa bllü-

mln sualine: .. ben bu adamı tanmuyonım,. eevabmı ver
mit. UçOnctl lnklnnda blr hol"OI iStmllftU. 

Mahpullarm munteum n mecburi blr oekllcle jim
nastik yapmalan için icab eden tedbirler almıcak, ~ 

Köpek tasması va 
kaçakçılar 

P RA(;'DA Ruzib hava istasyonunda elmu ~
çılarmm yeni bir lrurnaalığı meydana çıkanl
mqtır: 

Çok kibar kıyafetli bir adam, yanında k6pellle, tay. 
yareye binmek tısere istasyona gelmiftlr. Alman)'aye 
m.'1teveccihen hareket etmek bere olan bu tayyare, 1?u 
atin ve köpeitnln yerleri evvelden tutulmuttu. Bu aı-

rada köpeftn tumuuım ltlzumundan ful& kalmlJiı sUm 
rllk memurlarmdan birlalnln nuan dikkattnl celbetmif 
v3 tasma muayene edilince 5 milyon frank kıymetiııde 
mllcevherle tıklım tıklıf dolu oldulu anlatılmıltu'. Tabii 
elmaslar muaadere ~lmlt. köpek ve uhibi tevkif e
dllmlltlr. 

dar medeni blr tnaana yaklf&CÜ tekilde giyimlerine ca· 
hplacaktlr. plahane btlerelerinln 1llfr mabpuun uzun zaman ve yo. 

rulmadan kitap okumuma klfl ıelecek bir bale kona· 
caktır. 

K.amkamlar, doğdukları veya çahpJklan te1a1rı.uı 
hapillıanelerilıe konulacak. bu 1Uretle akraba .,. arb

Mahpularm 11dayı a:ak .,. mell'Qbatı aolU olarak dqlannm 11.yaretlerlnden mahrum edllınlt ~
l'akat an altnıcı um:la bu kule bir yıldırım isabeti- mubafaa edebllmelerl için JıuaUll karav&ıaa n matra- Ziyaret uatlerlDde mabkQmlara mahaua elblle)'i lll"tla

Papa 4 llncQ Leonun emriyle Romadaki Sen Plyer 

klllHllnln çan lnıleatne de 128 1dJo aia'ltinıda bir ho
l'OI oturtulmqtur. 

lar ~tir. Haplabaae l~rainde mevbflana b l'IDdan ~ ve ınlaftrlerlnl kendi ~le 
.. ıt.a .... __________ .....!.. ____________ ___.. ____ ......... ____ ~_::_~~~~---""'----~--.._..__...,,~_....s--....._--ıı._.~:....ı.ı ...... _.. __ _..J..., ..... _~ .......... /. 
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Bu kadını teşkilô.ta almak ta bÜlJÜk 
isabet qöstermişsiniz ekselô.nsl 

Kapıcı polise verdiği ifadede klracmı· 
nın gece saat biri f.eyrck gcfo M1kağa 

~ on dakika sonra geri döndüğtin8, 
gldiıt ,.e dönü'tc geçerken lsmlnl söyle
diğini bildlrml_ştir. Zabıta, Brosllofun 
posta kutusuna tanıdıklamulan birine 
hitaben bir veda mektubu atmak Uzero 
sokağa çıktığını tahmin etmektedir. 1 

Kapıcının lfadcsl llk tıbbi muayeneler- J 
le tccyylld ctmc.ktcdlr. FDhakika adliye 
tabibi Brosilofun gece saat ikiye çeyrek 
kala öldüğilnii tahmJu etmektedir. 
Zabıta tahkikatı hi.dlscnln bir intihar 

'"akası olduğunu açıkça göstermektedir. 
Müntehirin cesedi, otopsi için tıbbı 

adli enstltü!lüne göndcrllmlştlr.,, 

XVI 

- Erna Flider harikulade azizim! 
General fon Rogvlç, Brosilofun intl -

harmı haber veren Paris gazetesini fon 
Strammere verdL Gazete, kapalı zarf I· 
çenılnde kendisine gönderilmişti. Zarf -
tan aynca mektup çıkmamıştı. Yalnız in
tihar vakasını bildiren havadisin etrafı 
kırmızı kalemle çlzilmi§tl. 

- Bu kadını teşkilata almakta bUyUk 
bir isabet g6stermi§sinlz ekselAns. 

- Sayesinde Veygelman ve Sg. 45 
temizlenmlş bulunuyor. Şimdi sıra Be • 
nuada ... 

General biraz düşündükten sonra de -
vam etti: 

- Erna orada çal.l§ırken biz de bo3 
durmamalıyız. falerlni görmekteki snra
te bakılll"!a Benua. mcseleslni de yakın· 
da halletmesini bckliyebiliriz. Bu sebeb
ıe Benuanm yakalanması için icab eden 
tedbirleri gimdiden almalıyız. Poliıı si
yasi §Ubcsiyle temasa geçip Benuanm 
kaçınlması plinrnı hazırlaymrz. Alman 
toprağına ayak basar basmaz yakalan
ması lizmı. Adamlarmrz hazır olsun, Er
na vakit ve saatini bildirince hemen ha
rekete geçenıiniz. Kısmı siyasiden se • 
çeceğinlz adamlarla tecrübe ve talimler 
yapınız; herkesin yapacağı i§i tesblt edl· 
nlz. İki otomobil dalma hazır olmalı ..• 
Benuanın elimizden kaçmasmı lmkAnsrz 
kılmak için ne yapmak Jizmısa yapmız. 

- Baş Ustllne eksellns. 
- Kan istemiyorum. İş gürüitUsUzce 

olmalı. 

- Mukavemet ederse ekselans! Be
nua kolay kolay teslim olur mu? 

- Ekipin kumandanı sizsiniz. Siz em
retmeden ateo edilmemesini söyleyiniz 
ve bu emri hiç vermeyin. Böylece Benu 

ayı diri yakalıyabilirsl niz. Benuayr söy
letmek istiyorum. 

• • • 
Hasımları Bcrlinde hesabını böyle pe-

§İnen gördükleri sırada Bcnua J>arlste 
Ernayla meggul olmaktaydı. 

Ema Fllder, Brosllofu öldürdUğUnUn 
ertesi sabahı kahvaltısını odasında ye. 
miş, saat onda salona fnml.§tl. Yüzbaşı 

Benua orada bir koltuğa oturmua, cigara 
içiyordu. Emayı görünce cigarasmı sön
dürüp ayağa kalktı ve ona doğru yUrü
dU, elini öptil. Gülümsediler. 

- Yüzbaşı, bu gün §Öyle kırlarda bir 
gezinti yapıp öğle yemeğini dışarda ye
sek? 

Saat bir buçukta casus kadmm otomo
bili Mantda bir kır lokantasının önünde 
durdu. Lokanta binasmm arka tara.fmda 
çiçekll kameriyeler görünüyordu. Erna 
orada yiyelim. 

- Çok güzel değil mi? dedL Yemeği 
orada ilyelim. 

Otomobilden indiler ve bahçenin niha
yet tarafındaki kam~rlyelerden birinde
ki masaya oturdular. Erna çok neaelly
di; gUJUyor, §akalagıyor, çocuk gibi mU
temadlyen söyleniyordu. 

- Burası nekadar güzel, değil mi! 
- Evet madam. 
Benua gayet ihtiyatlı davranıyor, Er. 

nanın kadınlık cazibesine kapılmaktan 

korkuyordu, Paristen hareket ettlkle -
rinden beri rolda Ema otomobil kulla- · 
nırli:en 'kadını uzun uzadıya ııeyretmlı,J ve 
kendi kendine 0 gözUnU aç Benua demi.§
tt. Kadm pek nefis bir mahlftk. Fakat ne 
çare ki dUşman. Onu bir dUoman mevzii
ni tetkik eder gibi seyret. Haliharbdo 
keşif vazlfcsindesin; eğlence &lemJndo 
değil!,,. 

Bu sebeble Emayı ~ok güzel bulmak 
ve onu arzu etmekle beraber kendisine 
hfilcim oluyordu. Ernanm ona karşı olan 
güzel muamelesi, kendini beğendirmek 
ve erkeği tahrik etmek arzusu vazifesi 
icabı olmak gerekti. Bu itibarla Benua 
- kendi tabiri veçhile • arzularınm diz
ginlerini tutmak mecburiyetini duyuyor
du. Fakat işin tuhafı, Erna, hayatında 

ilk defa olarak, bu hareketlerinde, sa -
mimiydi, karşısındaki erkek hoauna git. 
mekteydl. Onun çekingen hali kadını 

bfisbütün tahrik ediyor, cins bir kısrağa 
vurulan mahmuz gibi tesir yapıyordu. 

Yemekten eonra Ema kırda bir gezin
ti teklif etti: "boyuna otomobilde kal-
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dık. Biraz yUrUyellm, ayaklarımızın u
yueukluğu gitsin.,, 
Erkeğin koluna glrmi§, vUcudunu onun 

vUcuduna yapl§tırmıutı. Benuanm kolu 
genç kadının memesine dokunuyordu. 
Bu vaziyette uzun müddet mukavemet 
edemlyeceğinl hisaederek tedbir almak 
lüzumunu duydu. 

Anlamam!§ görünerek sahte bir 
acemllfkle kendisini gUlUn~ etmlyerek 
kadına karvı çok hürmetklrano bir ta
vır aldı. Kadın gururunu okşıyan cnmle
lerle !:ur yapmağa devam ederek fakat 
zemin ve zamanı müsait bulmadığını ih
sas ettL 

Erna bu manevraya aldandı mı? ŞUp
besiz hayır. ÇünkU llroailof tarafından 
ele verildikten eonra yüzbaşı nazarmda 
hakiki değeriyle ölçUldüğUnU biliyordu. 
Fakat Benuanın bu hareketi hoauna git
ti. ÇUnkU onun nazarında hakikatte ol -
duğundan başka bir kadm olmak arzu -
Bundaydı. Kim olduğunu bilen Benua, 
kadının manevruma kaDDU§ görllnerei, 
vaziyetten latifade edip pek bariz olan 
arzusunu tatmin edebilir, fakat gene 
kendisini ele vermlyebilirdl. Bunun 
mU.ınkUn olduğunu bildiği de muhakkak
tı. Böyle yapmamasını Erna onun ken -
dlsine ehemmiyet vermesine atfederek 
içten fçe bUyUk bir memnuniyet duydu. 
Hayatında ilk defa olarak hakild hUviye. 
ti maınm olduğu halde kendisine fahişe 
muamelesi edilmiyordu. Benuaya bu 
sebeble adet.A minnettarlık hissetti. 

J\kııun UstU Parlste blribirlerinden 
ayrıldıklan vakit ilk te"ekkilr eden "Erna 
oldu: 

(Denmı nr) 

- K1zını:: piyatıo<ıa -nıoClern mıısil•L 
den bir parr.a çalıyor galiba 1 

- Hayır, piyanoyu akord ediyorlar. 

Kuyruğu titretmekte olduğu 
hayatımın son demlerini yaş 
ğımı hissetmiye başlamıştı 
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Ne olduğunun bile farkına varmadan 

manda, atımı bir boynuz vuruşile ha. 
vaya fırlatınıı ben de kendimi ayak üs. 
tU yerde bulmuıtum. Şimdi, gözlerini 
bana dikmiı olan manda ile karıı karşı. 
ya idim. Burası uzun demir çubuklarla 
çevrilmiı ve çubuklann arasına kat kat 
dikenli tel gerilmi§tİ. Bulunduğum 

yerden çubuklara olan mesafe aıağı yu 
kan yirmi metre idi. Bugüne k~dar ben 
ve arkadaşlanm hala bu mesafeyi nasıl 
koımuı olduğuma §&şmaktayız. Şimıek 
hızile demir çubuklara varmıı, maymun 
çevikliği ile bunla(a tırmanmıı, hattıi 
elbisemde en küçük bir delik bile açma. 
dan, dikenli tellerin öbür tarafına aı. 
mııtım. 

Baba Tomer ancak bir trenin bu ka.. 
dar hızla gidebileceğini söyledi. 

Sinemacıların bulunduğu yere gel. 
idim. Mise Stedman bir bando muzika. 
yı susturacak kadar gürültülü kahka. 
halar atıyordu. Bu defalık mandayı 

yalnız tecrübe ettiğimi, sahneye biraz 
da heyecan verebilmek için hayvanı 

kızduidığnnı, Miss Stedman•a, Baba 
Tomer'e ve orada bulunanlara ayn ay. 
n izah ederek dedim ki: 

- Şimdi geriye gidip bu mandayı 
devirivereceğim, yalnı~ ümit ederim ki 
hayvanın boyun kemiğini kıracak ka. 
dar şiddetli davranmıyayım 1 

lıfJs Stedman talllmln açık olmasmı 

diledi ve mandaya karşı çok sert dav. 
ranmamı rica ettJ. Ben de vaadettim. 

Koca atımla yine dôfldoğnı mandaya 
karp gittik. Hareketimiz hayvanın tu.. 
hafrna gitti. Olduğu yerde durarak ön 
ayaklarile yalancı kan eşelemlye bagla. 
dı. 

Atı tınsa kaldırdım, tam hizasına ge. 
lince yere zıpladım ve mandanın boy. 
nuzlarına yapıştım. Yaban mandasının 

boynuzları ökUz boynuzundan daha kL 
sadır. Ben onu önceden hesaba kaL 
mıgtım. O vakitler ben, bir manda boy. 
nuzunda bu kadar kuvvet olabileceğini 
aklnndan bile geçirmemiştim. Aradan 
bir saniye geçmeden hapı yutacağıma 
karar verdim. 
Mandanın varkuvvetlle davranmadığı_ 

nı her halde lıir şeyler tasarlamakta oL 
duğunu hissettim. Beni, daha başlangıç. 
ta müdafaa vaıı;iyetine sokmuştu. Şlm. 
di artık slncmacılann arzusu, bana vız 
gelirdi. Bent asıl düşündüren gey, bu be.. 
l!dan başımı nasıl kurtaracağım keyflye 
ti idi. ·- Y'AZAN:O' 1 Nı0 

Filvaki sinema 1gine olaD 
~---.., ratlo eriyordu. Mll!I Stea)tlStd 

saçlarına levanta sUren 
ediyordum. Bu saniyede d~ 
en çok istediğim eey, bıırri18 
ova, gUzel bir at, etrafta ıı.e 
var· görünürde ne bir e'f, ııe , . 
JUbe, işte böyle muhite ed 

Kar deryasının ortasıııda 
da çekişiyorduk. Baba ~ 
verici bir sesle bağırdı: 

- Onu sakın ha, çabuk de 
dakika oyala ki, acıaınakdJJ 
yapalım. 

et! 

Kuyruğu tltretmekte 
yatımın son demlerini,,...-,, 
mlyo başlamJttmı. )ı(allda 

vaş ve fakat her an toprat
çöktUrüyordu. İt UZUll 

Mandanın adalelerinin geril 
yordum. Son gayretinl sarfe 

idi. Öyle bir gayret Jd bUlld 
ya kuvvetim yetmıyecetd. 
sahneye nihayet verecekti· 

Boynunu geriye yahut bit 
vırmak için son bir teıeb 
dum. Fakat kuvvetim hiç bit 
teremedi. Fena bir ınaııda 
den en ehven neticeyi l> 
gözlerimi kapadım ve 
rcketi yapmak için an 
kaktığını hissettim. Fakat bO 
ğanm sergüzeıtıerle dolu 0 

manda hayatı, tmıaklg.rlJll 
tı. Adalelerinin tekrar geril 
tim. 

mağa başlayınca, bir çocuğun üstll baaı ısıanmca 
kendini düşünecek hali mi kalır? zihni hep onlarla lll 

\ 
Bazan ben daha hiçbir i§ görmeden yemek saati 

benim onların ikisini birden yedirmem, peçetelertııl __ .. d 
rını sıvamam, ikisine beraber hizmet etmem naaıl P
yecekaln; ben bu zor meseleyi günde iki defa bal 
bu daimi ihtimamlar, bayramlar ve elbiselerin çaınut 

Bir hizmetçi, çocuğun dilini dudaklarını yakınca, k~up gelen 1 
mneye çocuğun aç olduğu için ağladığım iddia eder. Hem çocuğun 1 
lğzma girecek kaşıklara piıı bir nefesin değdiğini bllen nasıl ra
ııat edeblllr? gece nasıl uyur? tabiat ananın memesiyle çocuk a
raıınıda bir meyaneci buJıınmasma müsaade etmiıı mi? son dlelerini 
çıkaran Atenais'ln yiyeceği kUlbastıyı p!Blrme~ sonra tam k.rvamm. 
da ate§ten kaldırılmı!J bu eti patatesle karı§tmnak bir sabır laldir; 
sinirlenen, huysuzlanan bir çocuğa yemeğini tam olarak yedirmek 
ancak bir annenin elinden gelir. Evde istediği kadar uşak, hizmet
çi, İngiliz dadı bulunsun, çocukluğun kendine mahsus kederlerine, 
acılamıa kar§ı tatlılığın, yumu,ak1ığın çıkacağı harbe annenin biz
zat kart§Dlası lizmıdır. 

Çeviren: Nurullah ATAÇ 
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111, tabaklar kırılması gibi musibetler arasında e,.do uoıı 
insan \'ar, o da lıen. Hele çocuklar söz dinlemeyiP b 
çrnlık ettiler mi, benim saçlarımı bile çözüp taraında 
yor. Benim giyinip kuşanmam onların keyfine bailL 
sayfalık mektubu uazabiliyorum ama onlar da beııiJO 
rimdekl resimleri kesiyor, kltablanmdan, ptraııÇ ?fi 
nndıın, sedef düğmelerden köşkler yapıyorlar; bele 
yün yumaklanmı, ibrl.§imlerimi bir çözüp kanşt.ırınal' ecf 
cek şey! hiç sesini çıkarmadan, bUtün zekasını sarf 

Luiz'clğim, insan o ma.sum yavrulara ruhu ile bakmalıdır; on· 
ların temizliği, yiyecekleri, yataklan hususunda ancak kendi göz
lerine, kendi elinin aehadetine inanmalıdır. Bir çocuğun ağlaması, 
tabiatın istediği bir acıdan gelmiyonıa, muhakkak surette ya an
nenin, ya dadının bir kabahati olduğunu gösterir. 

Şimdi iki çocuğum var, yakında bir UçUncüsU doğacak, artık 

gönlümde çocuktan ba§ka ne olabilir? sen de, çok sevdiğim sen 
bile, artık adeti bir hatıra oldun. Saat ikiyi bulduğu baldo henüz 
glyinemedlğim günler oluyor. Bunun içindir ki bir annenin, hem 
iyi anne olduğu, hem de evinin eşyasını, yakalarını, elbiselerini, u
faktefegini yerli yerinde bulundurduğu söylenirse inanmam. 

Dün, güzel bir nisan günüydü; yakında doğuracağım için ço
cuklarımı bir defa gezdireyim dedim. Bir anne için çocuklanyla 
dolaşmaya çıkmak, dünyanın en güzel şiiridir; buna can atar. Ar
man, siyah kadife ceketini, kendi elimle lglediğim yakasını; Uzerlne 
horos tüyü takılmış lskoçyah şapkasrnı ilk defa olarak giyecekti; 
Nala'i de, başına bebek takkesi geçirip pembe beyazla ııüsliyecek. 
tik. O daha bir bebek, İngiliz dadının söylediği gibi bir bebl; bu gü
zel adı, timdi karnımı tekmeliyen ve son çocuğum olacağı için adsız 
dediğim kardeel doğduktan aonra kaybedecek. Karnımdaki yavru· 

bir olacak. 

Takkeleri, yakalan, ceketi, kUçUk çorablan, minimini patikle
ri, dizlere saracağımız pembe kordelAları, ipek işlemeli ıbuslin ro· 
bayı, yatağımın Uzcrine hazırlamııtım. Biribiriyle pek iyi anla§an 
iki neoeli kumruyu hazırlayıp birinin saçlarını kıvırdıktan, öte. 

kinin saçlarını pembeli beyazlı takkenin altından çıkardıktan son
ra; ayakkabılarını, patilderini giydirip bağladıktan sonra o kUçücUk 
ayaklar, çocuk odasında başladılar kogmağa; o iki berra~ yUz, o iki 
çift parlak göz: "Haydi!" deyince sevincimden bayılacak gibi ol. 
dum. Kendi elimizle silslediğimlz çocuklanmw; kendi elimizde yı
kayıp kuruladığımız o taze, pamuk gibi vücutları kadife ve ipekler 
içinde görmek alirden de daha gilzel bir gey oluyor! sade bir yaka
nın altmda, en güzel kadmmkinden de daha gilzel gözüken o 
boyunlan insan öpmeğe doyamıyor; bir daha, bir daha öpmek isti
yor. 

Hazırlığnnızı bitirip çıktık, benim koltuklarım kabarmıgtı; Ar
man, karde5inin elinden tutmuş, ffU senin bildiğin küçük yolun bo
yunca bir şehzade gibi yUrüyordu. Tam o sırada bir araba geldi; 
çocuklan yana çekmek istedim, ikisi de çam.ura yuvarlandı. Bütün 
emeklerim, o saatlerce özene bezene giydirmem boşa gitmişti. 

Tekrar eve dönmek, çocuklann UstUnU değiştirmek IAzmıgeldl. Be
nim elbisemin de batıp mahvolacağını aklıma bile getirmeden kızi 
tacalıma aldım, Mert de oflanı aldı, eve 46ndUk. Bir bebek afla-

ciddi bir iş görüyormug gibi çalışıyor. 

Ama doğrusu bir §ikilyetim yok; çocuklarıın 
liştiler; onları eğlendirmek de öyle sanıldığı kadat 
lerino ne versen memnun oluyorlar; zaten onıarın 
caktan ziyade serbest olmak; göyle uzaktan kol~d 
tane pembe, san, mor, yahut siyah çakılta§I, bir ~..co 
biraz kum buldular mı keyülerine payan yok. o~
çUk şeyleri olunca kendilerini zengin sayıyorlar. 
rum, çiçeklerle, sineklerle, tavuklarla konuguyor, 0~ 
rini yapıyor; böceklerle arası pek iyi, onlara hayraJI· 
şıyorlar. Zaten küçük olan her şey çocuğun ho§UPS 
ıunı uyandırıyor. Arman artık her ge~in ne oldu~°' 
mağa başladı; \'aftiz annesine neler söylediğiınl ö, 
onun indinde sen bir perisin; görüyorsun ya! ÇOC 
eeyln asımı buluyor. 
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Macarlarla karşılaşacak olan ıstanbul bölgesi 1 Ağustostan itibaren 
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T. S. K. İstanbul Bölgesi Güreş AJanlı
ğındnn: 

~ ~bit yapacağız, Yalnız, Ruhlarla 

~Yeti~de bulunuşumuz gözönüne 
fClıı bir or. Bııe, transporların himayesi 

' kon_vay (2) ilhakı düşünülüyor. ~ 
~ tenıini için muhtelif makamlara r 
- ~ldın~ eden olmadı. Bizken. 1 
' an vazgeçtik beyefendi, bu 
~~tan evladına günahtır. Fakir mil 
11Je harp adar paraya mal olan üç vapu_ 
da fır dö lllalzcmesine yzıktır. Karadeniz 
~ tıen Rus donanmasının eline ge
Oltır. s"':u kadar can, bu kadar mal heba 

- hiç ~~ Yalvannz. DeHUet edin. Bi
' o .. ,ıazsa bir harp gemisi. ilhak et. 

~ b llzla bey, kaptanların yerinde ve hak 
..., ~la?nı iyi karşıladı. onlara: 
~ . bugun ve yann teşebbüsler ya-

(?J ;ız Yann akşama doğru bana uğ. 
,_:;:_vay, ticaret filolarına tehlikeli 
~ tla ilhak edilen mıılıaftz harp 
"B'lle Verilen balıriyc ismidir. R.Y. 
~ buı Unu temine çalı~cağım! vaa-
~Undu .. 
.... .\Iauı ar: 

a.., bir ömürler versin beyefendi. 

'-'~eket meselesid~r. dediler 
~ iünu gelmek üzere lırnanlar ku-
~ ığından ayrıldılar. 
~ bey. gerek umumi karargahın 
~besınc gerek bahriye nezaretine 
~ "e ~~~i. Bu işi bütün tef errüatile 
~biı ·oeup gemisi lüzumunun ihmali 
~ ~dığını acıklı bir dille anlattı. 
lr~§i tetkik edeceğini bildirdi. 
liiç karargfilıa gelince: 
~ lııııuımıyacak, duyanlann parnıa
~ bırakacak, meşhur Mısır 
~ 111 learaıcuşu imrendirecek bir ka-
'~le tebliğ etti: 

' ır....= _\'azifenizin üstesine karışma. 
~ ~ isierinizin mihverinde yürü

' ~'Vazifenizi tamam yapmağı düşü
fttr ~et ve umumi karargfilı yapa. 
')'~_t_?k iyi tasarlar. Verdiği ka
St.&lJQe ve muvafıktır. 10 uncu kol 
'iııe ı~akende kıtalarile ~k cephe. ..S ~ olan harp malzemesini gö- 1 
"""Ilı~ ıyc gemileri emirde yazılı ol
~et'd~ \'e ... bildirilen saatte hareket 
~ ır. 
~ ttbu bey bu kati ve hattft biraz da 
~~karşısında sükQt etmek mec! 

"-' ~dı. ~bir ~u, aldıkları vaade göre müs 
tlç \'t 

1
. tıce ele geçinnek kaygusile is.. 

kal>tan 1i:"1~: kumandanlığına gelen 
~ baş1c ~ii!'ru Beyin hafif asık yüzün. 
8ııL!letieea ıyı bir §ey, göğse şifa sunacak 
~ bey alaınıyacaklanru anlamışlardı. 
~ • kaptanları oturttu. Onların 
L'" ?t.ıeıar meydan vermeden anlatı: 
~ i§i et, umumi karargfilıa başvur. 
~I> .. s:1attım. Aldığım cevap çok 
~ ~ ll~ burada bunu söylerken emin 
l!:ileltni Clmdan yerlere geçiyorum. 
~ ::e hiç bir tehlike yokmuş .• 
laıi~t~argah her emri iyi düşünüp 
l)i tıe iJır n Sonra \'erinniş. Harp ge
~ ~d~~. olsa_ymış, onu bu makam 
Uıı }'al>rna~ uş .. Sız, yalnız verilen emir. 
~ ~eket a Inecbunnuşsunuz. Onun i. 

&!Ok! .• ~ ~nzırlanacaksmız!.. Başka 
:."~ ka mır böyle .. 
~. ~tanla arkada~ları dona kal_ 
ı l-'0r, Osrn ar Şükrü beyden medet u
lı~ altın l'an1ı de, !eti aleyhine milyon 
~ata Jl.~1 •rahk bir zarara, bu kadar 
, ""it · ··"" olacak · • ~ili istiyor! ıhtıyatsızlığa mani ol-
1\...._~tbi nardı. Fakat ne çarcki bu ma. t "'Ut naz e nezaret ne de umumi ka
~ ~Ie \'e~ İtibara almıyordu. 
6 SiUcro :a~ı~ kumandam kayına. 

'lıtı ~Übe Y. ışı umumi karargfilım 
'Itır)~ k §elı Alman generali (Vil-
l'ld adar aksett'rd·~· e nıu ı ıgı halde tesebbü-

Vaffak l " 
~ \'e rn o amamıştı. Üç kaptan 
!&..~ Sü~cup ~ir tavırla karşılarm. 
~ &öt'rned. beyı dah~ fazla sıkmağa 
~: ıler. Kalk1ılar, müteessir 

J\..~lahaı!Sm 1 
~er k ar adık bcycfcndi. 

' apıdan çıkarlarken San Et.. 
' e,ikte durdu, şu doğru dU-

§\inen üç kaptanın haklı isteklerini yerine 
getiremediği için üzüntü içinde dalan, 
düsünen Şükrü beye şahadet pannağrnı 
salladı: 

- Beybaba! dedi, gözgörc ateşe atıyor 
lar bunca baba kuzusunu .. Bize dü
şeni fazlasile yaptık. Kapı kapı dolaş
tık, her tarafa derdimizi anlattık. Dinle
miyorlar, dinlemek istemiyorlar. Bizi de 
korkaklıkla itham ediyorlar. Günah biz 
dc'ı gitti artık. Ama şunu hatırlayın bey 
baba; Ruslar bizi muhakkak çevirecekler 
Trabzona gidecek yerde, Sivastopola mı 
olur, Odesaya mı olur, bir Rus toprağına 
götürecekler: bedava harcanmış olaca. 
ğız. 

Ethem kaptan Şükrü beyi tekrar se
lfunladıktan sonra üç kaptan da iskele ve 
limanlar kumandanhğmdan çıktılar. 

Hep birlikte Karaköye indiler. Orada,, 
bir lokantada geç vakte kadar içtiler ve 
konu~tular .. Gemilerin irkfibı tamamlan
mış. harekele hazır duruyorlardı. Ertesi 
günü akşam üzeri hareket etmek üzere 
kararla~tırdılar. Her biri evlerine çekilip 
gitti. 

Ertesi günü Ka\aklardan son yükle son 
askeri de güvertesine alan üç vapur, Bah 
nal1mcr, Bezmifilcm, Mithatpaşa akşam 
üzeri, saat saat 18 de demirlerini vira et
tiler. Karadenize, kendilerini korkulu 
bir maceranın beklediği akibete doğru 
yola çıktılar. 

Davist Palmerle birlikte gizli üsü gez.. 
miş, sonra 1stanbula dönmüştü. 

lstanbuldan muhtelif vesilelerle muh
telif makamlardan kolayca ele geçirile
bilen ilk benzin, gazolin ve makine yağı 
yükü Palmerin yelkenlisi ile yola çıka
nldı. Palmer bu seferden döneceği sıra.. 
larda Davist Karadeniz boğazı mınta. 

kasındaki Onuncu kolordunun peraken
de kıtalarile ik itayyare, bir kısım top 
ve bir hayli cephanenin Karadeniz yoluy 
la ;:ark cephesine gönderileceğini duyun 
ca işi gücü bıraktı. Bu haberin arkasına 
düştü. Her taraf tan araştırdı. Öğrendi. 

Gemiler bu sırada Boğaz. sahillerin. 
den asker irkap ediyorlar. bir taraftan 
da iki tayyare ile toplar anbarlara yer. 
lestiriliyordu. 

Genç İngiliz birçok uğrastığı halde ge. 
milerin hareket gününü ve saatini öğre
nememişti. Bunun sebebi de kaptanların 
hareket gününü kendileri intihap etme
leriydi. Yüklenme bittikten sonra muha. 
f ız gemi verilmesi için de kaptanlar muh 
telif yerlere başvunnuşlar birkaç gün 
geçinni~lerdi. lskcle ve limanlar kuman
danlığından aldıkJan ce\·ap gecesi de 
Karaköyde bir lokantada hareket saati. 
ni aralarında kararlaştınnışlar. Ertesi 
günü öğleyin bunu gerek seyrisefain ida. 
resine gerekse nezarete \"e kumandanlık
lara bildinni~ler, ak~m üzeri de hareket 
etmişlerdi. 

Davist bu işi sıkı takip diyor, gemi· 
lerin hareket saatini öğrenmek üzere a
damlarından biri orada, tarassut vaziye 
tinde bulunuyordu. 

Mithatpa5a, Bahriahmer, Bezmifilem 
yola çık,p da Boğazdan açılırlarken Da. 
vistin kapısı hız)ı hızlı vuf!11du. Deli
kanlı koştu, kapıyı açtı .. Karşısında di
kilen uzun boylu, palabıykh. mavi kas. 
ketli iri yan bir adama acele sordu: 

- Ne haber Andon? .. 
Gemici kılıklı adam etrafına bakındı, 

içeri girdi, tashkta durdu. Anlattı.: 
- Üç vapur da şimdi hareket etti.. 

1 - 1stnnbul fcsıh·all dol:ıyısile 22 -24 
2G ağustos günlerinde l\lncar Peşte güreş 
takımı ile lsınnbul takımı arasında Grcko 
Homcn Ye serbest güreş müs::ıbakaları :rn· 
ıulacaklır .• 

2 - Mncnr lnkınıı 'beş serbest ,.c Grcko 
Homen, üc Grcko Hoınen ve üc serbest gü 
rcşçi olmak üzere on lıir kişidir. 

3 - lstnnbul takımı Güneşten l\lustnfa 
Çakmak, Snim Arık::ın, Yusur Aslnn Yener, 
Ynlıyn l\ıılknn, Yaşar, Halil Yüzer, llüse· 
yin .. Gnlntnsnrnydan Mehmet Çoban, Ad
n:ın, Faik, Kenan, Ahmet Çakır. Bcşiklnş
tan Ahmet Yılmnzdan teşkil edilmiştir. 

4 - Hazırlık idmanlarını 8/8/938 pazar 
lesi gününden ilibnrcn Şehzadebaşında 
Süle~ maniye kulübft salonunda başlana

caktır. 
5 - alışma saati 17 - 20 arasındadır .• 
G - Anlrcmanlara Antrenör Pclllnen ne 

ınrct cdcceklir. 
7 - Yuknrıdn ismi yazılı güreşçilerin 

mezkur sün ,.c saatlerde Süleynıaniyc lru
liibft s:ılonuııda lı:ızır bulunmaları tebliit 
olunur. 

Mısırın futbol ,amplyonu 

lvasgonal kiübü 
lstanbula gelmek istiyor 

Jı,cstival mUnascbetiylo spor organi
zasyonları tertib eden komito Mısırın 

futbol şampiyonu Nasyonal klübden bir 
teklif ntmnuııtır. Gelen mektupt!'. Mısır
lıların lstanbulda Uç maç yapmak iste -
dikleri blldirllmcktedir. Xardeı memle
ketten yapılan teklifler tetkik edilmek
tedir. Festival spor komitesi, MJSil' mil
li takımına altı oyuncu veren bu şampi -
yon takımın yaptığı teklüi mUsait btil • 
mu§tur. 

Çekoslovak Slavya klUbiyle yapılacak 
son\muhaberattan sonra Mısırlılara kat'i 
cevab verilecektir. 

Çekoslovakyaİun kalecisi 

Planiçka 
Hala iyileşemedi 

- Şimdi dediğin ne kadar oldu, saat Çekoslovakyanm meşhur kalecisi Pla-
kaçta?.. niçkayı hangimiz tanır.l:ı:-ı:l. lstanbuln da 
Yabancı biraz düşündü: gelmiş olan bu büyük futbolcü, dünya 
- Saat 6 vardı .. Şimdi sekize geliyor. kupası maçları esnasında Çek takımı 

Eh ben ancak iki saatte buraya gelmişim Brezilya ile kar§ılaşırken, kolu kınla-
dir. 1 rak ağır surette yaralanmıştı. 

- Yanlarında harp gemisi var mıydı? Zavallı kaleci hula tamamen i}ileşc. 

- Hayır! memişlir ve Avrupa gazetelerinin yaz. 
- Destroyer falan? .. Gemiler hareket ı dığınıı göre, 7 ağustosta Stokholmde oy-

etmeden acaba bir krm·azör falan yola nanacak Çekoslovakya - lsveç maçmda 
çıkarıldı mı? oynamasına imkan kalmıyacaktır. 

- Ben kaç gündür oradayım kaptan .. 
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Ancak, Ç~k takımının 18 Eyliılde 
Dc~il hugiin, günler \'tır ki hiçbir de tro Pragda Macarlarla yapacağJ maçta iyiJc. 
)'C'r, kruvar.iir Karadenizc açılmıyor! ııerek takımdaki y<'rinl alabileceği ilmid 

(Deftll'lf ftl') ' 1 odilmektedlr. 

Pist üzerindeki atetizm 
• • • 

mevsımını 

Gelecek sezon 
kapadı 

vaziyeti 
ali etlerimizin 
. b·ı· ? ne o.a ı ır . 

Yazan; U'\OaıDDU Meran 

Mart ayından beri !devam eden Bölge 
atletizm programı bitmiş bilhassa genç 
unsurların 'büyük bir kısmı istirahate 
ve denize çekilmişlerdir. 

Gelecek marta 'kadar yapılacak işler
den 'burada bir .az bahis etmek isterim. 

Şimdilik Balkan oyunlarına kadar 
bilhassa Milli takımla çalışacağım. 

Bu seneki kadromuz Balkanlarda her 
senekinden daha eyi !derece alacak va
ziyette isede, bununla beraber dördün. 
cülükten kurtulma'k bir az zor clacak
tır. 

Son aylarda ytapılan işin tesirini gör
ebilmek için üç sene daha sabrr etmek 
lazımdır. 

Ağostos ve Eylül ayları Klüplerimiz 
için 'bir faaliyet ayı olabilir. Yapılacak 
enterklüp temaslan 'bu kı~ zamanı 

doldurabilmelidir. 

Eylülden sonra atlettizmle olan te. 
masın kaybolmaması için her memleket 
te o1duğu gibi istanbuldada muayyen 
dereceler tespit edilecek, tecrübemüsa
bakalannda bu derecelere irişebilen at. 

Jetlere hususi birer rozet verilecektir. 
lkinci teşrinin nihayetinden itibaren 

20 Marta 'kadar kroslara devam edile· 

cektir. Bu mevsim içinde kapalı salon 
jimnaıtiklerilc birlikte bazı ye;ıilikter 

hazır1anmııtır. 

Bundan dokuz ay evvelsi işin başına 
getirildiğim vakit 1stanbulda bu son 
birinciliklere iştirak etmiş tam 9 atlet 
vardı. Bu adamlara rakip ve rakiplerin 
yerlerini ilerde mütemadiyen doldura. 
bilecek bir kadro lazımdı. 350 ye yakın 
havesli ve istidatlı gençi yaş ve kabili 
yetlerine göre muhtelif sınıflara ayı.r. 
dım. Hemen hemen her mesafede keıidi 
sınıftan dahilinde İstanbul rekoru te· 
sis edildi. Bu genç atletlerimiz 'b~ün 
Türkiyenin her hangi bir mrntakasınm 
birinci' sınıf ~tletlerile yanşacak kuv • 
vettedirler. 

Burada ilk evela 4 üncü kategori ile 
işe başlayarak mevsimin ilk ve son re· 
korlan arasında bir mukayese yapmak 
isterim. 50 metrede derece 7 .2den 6.Se 

Kürek teşvik 
müsabakaları 

Bu hafta Veolkapıda 
yapılacak 

İstanbul su sporlan ajanlığı tarafından 
hazırlanmış olan kürek teşvik mUsaba
kalannm ikincisi bu pazar sabahı saat 
10 da Yenlkapı sahillerinde yapılacak
tır. 

Kal'§ılaşmalar mUptedi, kıdemsiz ve 
kıdemli olmak Uzere Uç kategori üzerin
den olacaktır. 

Hu pazar Kadıköy sahasında 

Futbol 
Kupa maçları yapılacak 

Gari f'ederelerden Bar Kohba klübü 
bu pazar Kadıköy stadında büyük bir fuL 
bol gUnü hazırlamıştır. 

Bar Kohba genç takımı o gün saat 
2,30 da Beykoz klUbü Yeniköy şubesi 

genç takımı ile kar§ılaşacaktır. 
Saat 3,30 da B ekipi Sirkeci İdmanyur 

du, saat 5,30 da da Bar Kohba. Beykoz 
Yeniköy şubesi birinci takımları arasında 
müsabakalar yapılacaktır. 

A takımları arasındaki galibe bir kupa 
•erlJece'lı:tir. 

(lstanbul bölgesi ntlctimı monitörü) 

, 1 O O metrede 13. l den 12.le, Gülled~ 

ı 0.26. dan 11~8 c, Diskte 22.92 den28. 
05.e uzun atlamada 5.14 ten 5.95 c,4x 
50 bayrakta 28.8.den 26.7 ye yüksc~ı 
tir. 

Uçüncü kategorideki dereceler çok kiy 
metlidir. Bu çocuklar iki sene sonra 
doğrudan doğruya birinci kategoriye 
geçerek Milli takım kadrosunu kuvvet 
lendireceklerdir. 

Bir de bu sınrfin !derecelerini ilk efor 
larile mukayese edelim: 100 metre 12 
den 11. 4e, 200 metre 27.7 den 24.9a. 
400 metre 60.3 ten 55.2ye, 800 metre 
2.26 dan 2.12yc, 110 :mani'a 17.6 dan 
17.le, 200 mania 30 dan 27.Se, (Türki. 
ye rekorudur), 4 x 100 bayrak 49.1 den 
47.2ye inmiştir. Güllede 9.70 den 12.32 
ye, diskte 26.sO den 30.39a, ciritte 31. 
70den 42.98e, uzun atlamada 5.67 den 
6,00 ya, sınkla atlamada 00.0 d'an 3,00 
c, üç adımda 11 den 12.88e çıkıldı. 

Bundan bir kaç sene evel yapilan 
Tür'l<iye Birinciliklerinde bile bu dere 
celerle gelen bir mrntakanın rahat rahat 
ortalığı de:-ieyip toplayabileceği hatı
ralardadır. 

Birinci kategoriye geçmeden burada 
sene başında müsabaka yapan ikinci 
kategorriden bahis etmek isterim. Bu 
kategoriye yaşları ilerlemiş atletizme 
yeni havca etmiş tecrül;ıesiz adamlar 
alınır. Bınıf, üçüncü kategoriden tarli 
edenlerle takviye edilir, ve mevsimin 
ilk müsabakasında birinci kategori ile 
birlikte yarışır. Böyle bir yarışmada bi 
rinci kategorinin içerisinde üçüncülüğe 
kadar !derece alabilmiş olanlar doğru -
dan doğruya bir üstteki sınıfa geçerler. 
Plase olamamış olanlar ise ikinci sınıf· 
taki vaziyetlerine göre mükafat alırlar. 

Bu sınıftanda yetişen pek esaslı a -
damlarımız olmuştur. 

Yüz metrede İstanbul üçüncülüğünU 
11.2 ile kazanmış olan ve 6.54 ile uzun 
atlama birincisi olan H.S.den Seyvam 
mevsimin ilk müsabakasında 100 metre 
yi 12 6aniye ile kazanmıştı. Uç tehir 
müsabakasında 200 metrede ikinci ge
len Muzaffer Baloğlu, disk ve güllede 
ani parliyan Arat, 800 metrclde ön safa 
gelen küçük Ahmet bu sınıftan yetiı -
miş kimselerdir. 

Birinci sınıfımız henuz 'bir birinci at 
nıf olmaktan pek uzaktır. Alınan dere
celerin beynelmilel kiymeti hemen be. 
men yoktur. Aşağdan gelen kuvvetli 
takviye kıtatı üst 2ümrenin kiymctini 
arttıracaktır. Bu sene ~erisinde 1stan
bulun topraklarında 10.000 metre, 110 
mania, 1500 metre, 4 x 1500 metre 200 
mania, 4 X 200 metre ve 4 X 400 metre 
rekorları kırılmıştır. 

Amma 11 O metre müstesna diger de· 
recelerin pek esaslı kiymeti yoktur. Bir 
iki tanesi müstesna eger bugünkü Tür
kiye rekorlarının kiymeti yoksa bundan 
dört beş veya on sene evvelkilerinne 
gitmeye hiç luzum görülemez. 

Bir derece yapabilmek için altıları bi
el fazla rakibe ihtiyaç vardır. Türk atle 
tizm tarihimize bir göz gezdirecek olur
sak uzak veya yakınl~a iki atletizm ta. 
rihimize bir göz gezdirecek olursak u· 
azk veya yakında iki atletin bariz bir 
surene mavcut müsabakaları paylaşt1k 
larını hatırlayabiliriz. Bunun önüne geç 
mek için müsabık adedini artırmak la
zımdır. Bir dağın eteği ne kadar yayı. 
lrrsa zirveside o derece yüksek olabi
lir derler. 

Arkadaşlarım belkide bugün zafer -
iden zafere koşabilecek bir atletimı ta. 
lmmnı yetiştirebilmek için neden dör· 
düncü kategoride İstanbul Birinciliği 
için çarpışan sekiz küçük kliibc büyük 
bir kiymet vediğimi anlayabilirlerdir. 
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Küçük 
sanayic~ er 

Uaştıırnfı ı ttıı:lde 
vergi~nden müstesna oluyordu. Vaziyet 
gittikçe öyle bir şekil almıştı ki, burada 
bazı büyük müessese sahipleri bile fab
rikalarını küçük, küçük parçalara ayıra
rak. ufak atelyeler halinde çahştırmıya 
başladılar. Tabii bu şekil büyük fabrika 
ve sanayi erbabını müşkül vaziyetlere 
sokuyordu. Çünkü bunlar muamele ver
gisi vermeleri yüzünden, haddizatinden 
büyük işler gören küçük müesseselerle 
rekabet edemez bir hale gelrrJşlerdi. Ni
hayet iş Iktısat V ekfiletine aksetti ve ya 
pılan tetkiklerden sonra da bu vaziyet.. 
Jerin önGne geçilmesi için küçük sana}i 
erbabının da büyükler gibi muamele 
vergisine tabi tutulmaları için kanunda 
de~işiklikler yapıldı. Vaziyet bu şekle 
girdikten sonra da bu sefer küçük sa
nayi sahipleri şikayet v@ itiraza başla. 
dtlar ve bu yüzden müesseselerini k~ 
pamrya ve motörlerini sökmiye mec. 
bur olacaklannı ileri sürdüler. Filhaki
ka motörlerini söken birçok atelyelcr 
de oldu. 

Bu son vaziyet üzerine iş büsbütün 
karışık bir §ekil aldı. Çünkü, muamele 
vergisinden hakikaten istisna edilmesi 
lAzımgelen ik'çok küçük sanayi erbabı 
vardır. 

Kuvetleri değil beş beygiri bir beygiri 
bile bulmıyan küçük motörlerle ve hatta 
el makinelerile i§ gören küçük sanat sa
hiplerinin büyük fabrikalar gibi m~ 
mele vergisi vermeleri i.mkfu1sızdır. An 
cak bu gibi, hakikaten vergiden istisna 
edilmeleri l!mngelen sanayi erbabının 
yolsuz hareket ederek kendi1erini küçük 
sanayici gösterenler ve haddizatinde bil 
yük iş görenlerle ayırt edilmesi lazım. 
gelmektedir. 

İşte şimdi alakadarlar, bu iş için e.. 
hemmiyetli tetkiklere başlamış bulun. 
maktadırlar. Maliye Vekfileti varidat 
umum müdürü İsmail Hakkı ile Veka
let tetkik bürosundan Zeki şehrimizde 

bu yolda tetkikler yapmıya başlamış.. 
]ardır. 

BugUn için küçük sanayi erbabının 
fazla tel~ş etmesine lüzum yoktur. Çün 
kü hükOmet yapacağı tetkiklere göre iL 
ımı gelen tedbirleri derhal alacaktır •• 
Esasen yanl~ anlaşılmış olan bazı nok. 
talar da bugün tefsir edilmi~ bulun. 
maktadır. Buna göre evvelce muamele 
vergisinden muaf olan küçük sana;i er
babı maktu vergiye tabi tutulmalarını 
istedikleri takdirde derhal müracaat e.. 
decekler ve bu dilekleri hemen yerine 
getirilecektir. Aynca, bir komisyon ta. 
rafından tarhedilecek Yergi nisbctine de 
Devlet ŞQrasma itiraz etmek haklan o. 
Jacaktır. 

Yani vergi tarhedilir edilmez kendile
rinden tahsiline girişilmiyecek ve itiraz 
komisyonunun kararma kadar beklenile 

• cektir. 
Yapılan itiraz ve şik!yetlerin birinci 

ve mühim bir kısmmm, formalitelerin 
kaldırilmasile bu şekilde önilne geçilmiş 
olmaktadır. Diğer kısım yani küçük sa.. 
nayicilerin muamele vergisinden istisna 
edilmeleri i~ için de tetkiklere devanı 
edilmektedir. Bu hususta Ve.killer Heye 
tinden yeni bir karar alınacaktır. 
Salahiyetli bir zatın verdiği 
izah ut 
Ankara 3 (Telefonla) - .Muamele 

Tergiııinin bazı maddelerin! yanlı§ an. 
byara'lc harekete geçen kliçilk aanat 
erbabının makinelerini aökmek sureti. 
le iptildat el tezgilılarına dönmeleri 
hAdiaesi üzerine maliye vekAlctinde 
aalAhiyet aahibi bir zatla görli§tUm. 

Bana ıunları aöyledi ~ 
- Yeni çıkan kanunun ikinci mad. 

deaine göre muharrik kuvveti be§ bey 
giri geçmiyen ve bu defa vergi ile mU. 
kellef tutulan ıınai milesseselerin 
vergisini maktuiyete bağlamak için 
Maliye Vekaletine aalfilıiyet verllmfı • 
tir. Maliye V e'k!leti muhtelif ıınal 
müesseseleri maktu vergiye bağla • 
mak için süratle tetkikat yapacaktır. 

.Maktuiyet esasları tesbit ve mlies • 
ıeıelerin senelik vergileri tayin olu • 
nunca kendilerinin artık defter tutma. 
ıına ve maliye memurlarına hesap ver. 
mesine mahal kalmıyacak ve bu suret. 
le küçük müesseselerin bugün tfkSyet
lerini davet eden vaziyet de ortadan 
kalkmı_g olacaktır. 

Küçük anat mUesııeaelerlni cnıdi~e
ye dügUren nokta onların vergi ile 
mUkellef tutulmaları değil. defte.- tuL 
mıya mecbur addedilmeleridir. Defteı: 

ovyet 
~taraJı l :incide 1 

leri Hassan göllinUn gnrbmdakl iki dağı 
işgal eder etmez bağırıyor.) Manı;ukuo
nun mil1ki tıımamlığmı ihlal ettiniz! bu 
bir tccavüzdUr. 

Sovyetler birliği - Hayır. Bu bir te
cavüz değildir. Bir kızılordu müfrezesi. 
nin bu iki dağı iggal etmesiyle Mançu
kuonun mülki tamıımlığı ihlfıl edilmiş ol
maz. Zira bu topraklar Mançu hükumeti
ne nit değildir. 

Japonya - (Çin başkumandanı Çan -
Kay - Şck'fn Hnnkeu şehri lSnlerinde 
kurduğu cepheyi yarmak için büyUk bir 
taarruz hazırladığı anda başını belaya 
sokmamak için n§ağıdan alarak cevab 
verir:) 

- Haklıysanız bir diyeceğimiz olamaz. 
Fa.kat hakkınızı .neyle ispat edebillrsl -
niz? bir vesika var mı elinizde? 

Sovyetler birliği - (Yirmi temmuzda 
:Moskovnda hariciye koml5cri LUvinof 
vasıtaslyle Japon sefiri Şlgemftsuya bir 
hıırlta tevdi ederek) lşte vesiluı.mız. .. 
- der • bu harita 1886 da, Çin imparator
luk hilkümetJ ile Hunçundıı l.mzaladığı
mız muahede esaslarma göre yapılmııı
tır ve aslı muahedcye merbuttur. Bunda 
açıkça görUlUyor ki Hassan göllinün 
garbmdakl ç51 ve işgnl ettiğimiz iki dağ 
bize aittir. Mançukuo'nun ve Japonya
nm bu hakkı knbul etmesinden ba!'kn ça
re yoktur. 

Japonya - (Dört. gün sonra Tokyoda 
Japon hariciye nazın ağzıyla Sovyet 
Bilyük elçisine göyle mukabele eder:) 
Bize gösterdiğiniz haritanın hiçbir kıy
meti yoktur. Zira bu hnrlta ve bağlı bu
lunduğu sıya.sal vesika, 1860 da Pekin
de imzalanmış olnn diğer bir ••ann mu
ahede,, nin hUkUmlerine tabidir. Pekin 
muahedeslyse böyle bir hak iddia etme
nize asla. müsait değlldir. 

Sovyetıer birliği - (Pekin muahede
aile ortaya çıkar) bilfilds.. Bahsettiğiniz 
muahede bizim dahn çok lehlmizdedir. 
1886 Hunçun muahedesi 1860 da Pekin
de yapılmt§ olan muahedenin Çin impa
ratorluğu lehine tadil eclllmiş bir aekliy. 
di. Eğer o muahedeyi muteber tutmak 
bıt1yoraamz, bliltn ltuvvetlettmızl daha i
leriye sUnnemfz lhniigellr. Pekin mua
hedesi işgal ettiğimiz dağların garbm -
dan Tiyumen - Ula nehrine kadar uza
yan sahayı bize vermektedir. Bu takdir
de Mançu hududunun lehimize tadili 1-
cab eder. 

Bu tarzda devam eden bir muhavere. 
nin tarafeyn! bir uzlaşmııya ula.ştnııcağı. 
na, şüphesiz inanılamaz. Zira her ik1 ta
raf evrak hazinelerinden çıkarılacak ve
sikalarla ilzam edilebilecek bir psikolo
jide değillerdir. lki hasmı zehirlerini 
dökmek için bu fırsattan istifade et
memezlik edebilirler miydi? 
Japony.anın muhavereyi uzatmaktan 

maksadı, Mnnçuya yeni kuvveUer sevket 
mekti. Sovyetlerin maksadı da hasnnla
nnm Mançuya mUmktin mertebe çok as
ker sevkcdebilınesinl tem.indi. Zira ken. 

cll karvılanna nekadar çok Japon asker:I 
gctlıillıı!ıe Çan - Kay - Şekin ~i o kadar 
kolaylaşabUccektl. J'nponyanın kendile • 
rfyle bUyUk blr harbi göze alabileceğine 
inanmıyorlardı. Fakat Japonlar biraz 
kuvvetlen11?ce derhal saldırmnğa başla • 
dılar. Evvel! şarki Siherya ile Mançu a
rasında hudud çizen Usuri nehrinin Sov
yetlere ait olan yakasındaki iki adayJ 
zaptettiler ve akabinde §imşek gibi bit 
sUratle dağlara ealdırarak zayıf kızılor~ 
du müfrezelerini rfcate mecbur ettiler. 

Fakat her zamanki halin hllMma ola. 
rak, bu sefer Ruslar emrivaki ka~snı
da boyun eğmediler. Bu hareket Sov
yetler birliğinin her tarafında halkın 

niddetli nUmayişleri ile kar§ılandı. Sov
yet matbuatı ve ~evlet adanllan, mem
lekete icab ederse harbden çkinilmiye. 

eeğini telkin etmekle meaguldilrler ve bu 
kararlarını flilen de ispat ediyorlar. U
zak Şarktaki Bluher ordusunun sefer
berliğini ikmal etml§ bulunduğu açıkça 

söyleniyor. Taarruzlar biribirlnl kovalı -
yor. Bu gUn değil!e yarm dağlarm tek. 
rar Sovyet kuvvetleri tarafındnn zapte
dlldlğinl duyacağız. 

Şimdi şu Uc ihtimal mevcut: 
1 - Muhasama devamlı surette bu 

dağların etrafında mı cereyan edecek? 
2 - Mancu - Siberya ve Siberya • 

Kore hudutlarında da askerl harekat 
ba.31ıyacak mı? 

tutmak mecburiyetinden maktu vergi 
sayesinde azade kalınca, §ikayctleri de 
tabiatilc kesilmi§ olacaktır. 

HABER - ~film J>Olfllll 

- Japon ihtilafı 
3-Japon - Rus harbi ba§larsa J'apon-ı 

lann iki mUttefiki, yani Almanya ile !
talya nnsıl bir hattı hareket ihtiyar ede
cek? 

Londra, yan resmi bir BUrette Japon
~·anm hareketini takbih etmesiyle gös. 
teriyor k1 Çekoslovakya ve Fransanm 
silfi.hh bir mUdahnleslne yabancı kalını -
yacnk ve umumi barbde olduğu gibi 
F.ransa İngllterenln her tUrlll sıyasal mU
zaheretlerlnden istifade edecektir. 

Vaziyet çok gergindir. Uzak earktakl 
yeni kJVJlcım dUnyayı yakabilir. Rwı -
Jap~m kavgası devam ederken dUnyanm 
selAmeti Berlinle Romanın akıllı davra
nıp davranmamasına bağlıdır. Japonyayı 

tek başına bırakırlarBa bir umumt harb 
çıkmaz. Fııkat bırakmazlarsa birçok fn
hidamlara sebeb olacak 'bir badirenin a
refesinde bulunduğumuz söylennbilir. 

JIABER 

lkl taraftan gelen telrıtraf ar 
Moskova, 5 (A.A.) - Havas Aj~sı 

muhabirinden: 
20 temmu.zdanberi ilk defa olarak Ja. 

pon sefiri Çigemitsu, 4 ağustosta bari. 
ciye komiserliğinde Litvinof ile görü~ 
müştür .. Sefir, her iki tarafın askeri ha
reka.ta nihayet vermeleri ve ihtilafı dip. 
lomasi sahasına nakletmeleri teklifin.. 
de bulunmuştur. 
Öğrenildiğine göre, Litvinof, bilhassa 

Japonyanın gayrimeşru olarak işgal et. 
mis olduğu araziden kıtaatmı geri çek
mesi ve 1886 muahedesinde tarif edil. 
miş olduğu şekilde Sovyet hududunun 
tecavüzden masuniyetini garanti etme. 
si halinde Sovyet hükfunetinin kendi 
askeri harekatına nihayet vermrğe ~ 

made olduğu suretinde cevap ~ermiştir. 
Sefir, muhtelit bir komisyon teşkili 

suretile hududun tesbitine müteallik mü 
zakerelere girişmiye Japonyanın hazır 

bulunduğu suretile mukabelooe bulun
mu.s ve askeri harckfüın derhal durdu. 
rulması lüzumunda ısrar etmiştir. 

· Litvinof, Şigemitsu'nun teklif etmi' 
olduğu hal suretini reddetmemiş, yalnız 
hududun yeniden tahdit ve hudut ta§la. 
nnın kom.tlmasr meselesinin mevzubahs 

olması ve 1886 muahedesinde tesbit e.. 
dilmiş olan hudut hattının yeniden tah
didi hususunun mevzubahs edilmemesi. 
şartını ileri sürmüştür. 

Askeri harekata nihayet verilmesi me.. 
selesine, gelince Litvinof, gayrimeşru su 
rette işgal edilmiş olan arazinin tahliye 
si talebinde :ısrar etmiştir. 

1\Iülakat, sefirin hükfunetine bu bap. 
ta maltlmat vereceği ve talimat talep e
deceği vaadi ile hitam bulmuştur. 
Japorıyamn verdiğı haberler 
Tokyo, 4 (A.A.) - Saat 22,30 da 

Şatsaoping ve Çang.Kufeng'e karşı ya. 
pılan taarruz geceyansı bitmiştir. Bu 
hücum ile ayni zamanda Sovyet top. 
~su Koje ve Fan adlı Kore ka-

Norma şerer 
Zalim ve ahmak rolü 

almak istemiyor 1 
Amerikada yeni bir heyecanlı sinema 

hadisesi olmustur: 
Norma Serer üzerine aldığı rolü oy. 

namaktan vazgeçmi~tir •• Buna sebep de 
filimde aldığı rolün evvelce birtokları 
tarahndan reddedilmiş olmasıdır. 

Mevzubahs olan film "Rüzgarla rıçup 
gitmedi,, ismini ta§ıınaktadır ve anlat
tığı macera Amerikanın dahili harp es. 
nasında geçmektooir ... Film son seneler 
zarfında yazılmış en uzun romanlardan 
biri olan bir eserden alınmaktadır. 

Norma Şererin temsil edeceği rol 
Skarlet O'Hora ismindeki kahramanın 
rolü idi ve bu eserin en mühim çehresini 
t~l ediyordu. Bu, hem.genç, hem ca
zip, fakat ayni zamanda ahmak, zalim 
bir insan tipidir. 

Rolün bu tarafı artiştleri nefrete sev. 
ketmiştir. Filim hazırlanırken kendileri
ne bu rol teklif edilen Con Kravford, 
PC31et Goddar, Miriyam Hop Kins ve 
Tallulah Bankid hep reddetmi§lerdi. 
Norma Şerer razı olduğu ıaman da her 
kes şa~mıştr. Artist nihayet rolün bi
timsizliğini kendisi de anlamış ve tem. 
silden vazgeçmiştir. 
Şimdi meşhur artistlerden hiçbirisinin 

bu rolü kabul etmiyeceği, fakat buna 

mukabil, meŞhur olmak istiyen bir artis 
tin, ismini duyurmak ve kendisinden 
bahsettirmek için bu rolü üzerine ala. 
cağı sanılıyor. 

sabalannı sa.babın saat 1 ine kadar 
bombardıman etmiı:tir. Bu kasabala. 
rın Sovyet kuvvetlerine Japon lissül· 
harekeleri te18.kki olWlduğu anla~ıl. 

maktadır. Çarpışma hakkında henllz 
tafsilat yoktur. Birçok Sovyet tayya 
resi hiçbir bombardıman yapmaksızın 
hudut üzerinde yüksek bir irtifadan 
uçmuşlardır. Japon tarMsut mevkile.. 
ri, sabahleyin birçok tank ve ağır 

topların ilk Sovyet hatlarına doğru 

gitmekte olduğunu müşahede etmiş
lerdir. 

Japonların tebhğı 
Tokyo 4 (A.A.) - Harbiye nezare. 

U, Sovyet kıtalarının saat 22,30 da 

tenvir fişeklerinin ışığı altında Şatsa
opingin şimali garbisinde ve Çang -
Kufengin cenueu earkisinde ayni za. 
manda hücum ettiklerini bildirmekte
dir. Muharebe neticesi belli olmadan 
devam etmekle beraber harbiye neza
reti Sovyet hücumlarının püskürtül. 
düğünü zannetmektedir. 
N sbeten sükfin var 
Tokyo 4 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 

Bugün sant 13,30 da harbiye neza.. 

reti tarafından ne5redilen bir tebliğ
de So"'.yet • Mançuko hududun~a. va_ 

.z.iyetin nisbeten sUkfuıet bulduğu bil
dirilmektedir. 

Japonların Sovyet kıtalarmın hare
ketlerini tarassut ettikleri beyan edil. 
mektedir. 

füıştıırııf~ 1 incide 
az fırka kalmıştır. Hangşov ile Şang. 
hay arasında Çinlilerle Japonlar ara. 
sında şiddetli muharebeler devam et
mektedir. 

Japonlar 32 Çin tayyaresini 
düşilmıilşler 
Tokyo 4 (A.A.) - Domel ajansı 

bildiriyor: 

Bahriye nezareti namına söz söyle. 
meğe salahiyettar olan Kontramiral 
Noda Japon tayyuelerinin dün sabah 
Hankov civarında elli Çin tayyaresini 
takip ederek bunlardan 32 tanesini 

düşürdüklerini ve yerde duran '1 Çin 
tayYaresini de tahrip ettiklerini biL 
dirmektedir. Japon tayyarelerindcn 
2 si üslerine dönmemişlerdir. 

Akim kalan bahri taarruzlar 
Kanton 4 (A.A.) - Japon bahriye

sinin Nantavadasına karşı yaptığı son 
taarruz akim kalm.ıetır. Japonlardan 
binden fazla bahriye silfıh endazı öl. 
mUetilr. 

Resmen bildirildiğine göre, iki Japon 
!hnrp gemisile beş küçük Japon kruva-

zörü çarşanba sabahı Hankov civarında 
bir Çin bombardınum filosu tarafından 
ciddi hasara uğratılı: :şlardır. Japonlar, 
Kiukiang cephC6İne takviy-e kuvvet
l~ri göndermekte devam ediyorlar. halen 
dört harp gemiııile asker dolu 4 7 mavna 
nehirden yukan çıkmaktadırlar. 

Alemdardaki 
hadise 

Dün gece Alemdarda feci bir yarala
ma hadisesi olmuştur. 

Cibali inhisar fabrikasında çalı§an 
Petürkeli Ali ile amcası Ahmeclin oğ
lu Yaşarın arası bir kadın yüzünden a. 
çıktır. Evvelce Ali ile münasebette bu· 
lunan Fatma ismin'::!c bir kadın son za

manlarda Yaşarla beraber yaşamağa 

başlamıştır. ~u vaziyete tahammül ede. 
miyen Ali dün akşam Halil isminde bir 
arkaciaşiyle adamakıllı kafayı çekmiı 

ve sonra Hüseyinağa mahallesinde bir 

'kulübede oturan amcasının yanına gel· 
miş ve kapıyı çalarak açan, Ahmedin 

karısır Sultana, Ya~n sormuştur. 
Sultan da oğlunun evde olmadığını 

söylemi§, fakat kafası ldönen Ali kadı-

nın ü~erine atılarak: "yalan söylüyor. 
sun,, diye dövmcğe başlamıştır. O sıra· 
da evde bulunan Yaşar dayanamamış, 
ve kapıya çıkıp ''ne istiyorsun, bana 
söyleyin,, diyerek Ali ile Halilin üstüne 
aulmıştır. 

Bu sırada Halil ortadan savuşmuı J 
ve Yaşar ile annesi Sultan da kızgınlık
la Aliyi dövmeğe başlamışlardır. Bu 

SAGU~TOS~ 

Manif oturacdar 
cemiyeti basıldı 

. lçorlde kuoısr od• 
oynayanlar y ıudBdabı: 

Beyoğlunda Suterazisi sokağ~tı ,i]ef 

lunan manifaturacılar ve tuh~1~:0rıır 
cemiyeti dün gece Emniyet pıre ~ 

ıınıı ğü memurları umıfmdan ba51 rOi ife-
bina aalonlarının 1tıımarhf1J1C ~kapatıl 
diği görülerek" cemiyet :nıer"kezı 
lnıştır. . e .. ~ğ· r ~ırı "" Cemiyet evvelce Esnaf .Bır ıg .. 5t3~~ 
lı iken sonradan ayrılmış ve ~ıııı\i'' 
olarak ~Iıımağa başlamıştı· • ıııiıti!C 
istifade eden Yunanlı frikSOn 15 r•,ıııı 
biri cemiyete girmiş ve bU tıa~" 
bir kumarhane gibi idare etıneğe 
mıştır. ı.adaı 

Cemiyet salonlarında sabahlara dilll 
kumar oynandığını duyan ıı:abrtatİ,c4l 
gece ani bir baskın yapmışur. ~;e 111U 
salonda bir çok kumar aletıerı . ~· 
him miktarda para ile oywı fişl~ )t 
lunmuştur. Tutulan oyuncular~ tlt 
§idir. Bunlar, raeyo tüccarı ıı; .. ,cJ!I 
tün tüccarı Misrop, zeytinyağı tuseııill' 

"le Aleksnadr, ishak ı ··ç ~ 
Mürüvvet ve Bedia isimlerinde iJ nı'1'' 
dındır. Yunanlı Frikson da ya'kata 

tır. ____.-/ 

Bir Norveç 
vapurunda ls~8!ııcı 

Liı:bon, S (A.A.) - Diyarı>:° fP. 
gaz:etcainin porto'dan ötre:ıdiği~l)ll 
Lom adındaki bir norveç ~~fi'>-$ 
tayfası dün akşam kaptan ffu oJdıl~ 
hareket i~n emirler verrnetctedet' tjf 
&Irada, isyan etmiştir. 1~.an e ~· 
fadan dördü gemide tevkif e~ıt?~ 
Lom vapuru, Perto'ya köınü: b ./ 
için gclmi~ idi. ~ 

Yürüme 
şampiyonll 

Tokyoya gitmekteJl 
vazgeçti ~ 

1940 olimpfyatlannın ToltY~.: ~ 
masmdan vazg~e:ıt, bir ld;1.1~' 
seyahatinden mahrum kalnn spO ff 
dan daha fazla müteessir e~ ~ 
kat, onun te~Uril 8Ukutu bnY8 t ııe"' 
rettir ve 11tmdi yapacağı ee)-sb' 
onun için daha .kArlıdır: ~ 

Bu, 1940 olimpiyadına ita~ pi'~ 
yilrüye Tokyoya gitmek tızetC ~ç-: 
kan Frltz Ştaynger ismindcld ~· f 
gençtir. Frlb: bundan sekiz aY 6 şıı ~~ 
rUyerek yola çıkmın ve Fran!Jld ~F 
rek ltalyayıı gelmin, oradan da 

binerek MlSlra geçmiştir. cıısıJ O· 
Frltz Ştaynger Mısırda birŞZ tJ1leJ 

yine yUrüye yUrUye Tokyo)'& gt ~ıjf 
zere, ıuırka doğru yola çıtoııııl' Jllııef' 
dedlr. Fakat, Rahlrcye ge1ınce :11~ 
lryor: olimpiyatlarm Tok}'oda ) ... ı 
smdan vazgeçilmifliir. ~ ~. 

Bunun llzerlne, İsviçreli >-O 
6 

d 
piyonu bUyUk bir sukutu bS),,:ı ! ~ ....J'' 
yor: bu kadar btlyilk bir bere ı.ıırr.1 
dia ile gi.ıiatiğl bu işi ynrıda. tııJ ıı ~ 
calt? Evvela, s~t etmek~ yiı1>~ 
den hrar verdiği gibi, ytırtlY: ~.AY 
Tokyoya gitııiek istiyor. yatcıı 1"fl ~~ 
fayda.eız olacağını anlıyor: çtl~~ ~ 
si oraya vardığı zaman ~0.ıı.esP' ı1 
spot faaliyetine ıncrkez olrtın ~ 17 

re, bu muva!fakıyeti ınzuınu ~ıV>' ı~ 
ka ile kar§ılanamıyacaktır. ıısJ J.şll• j.lll~ 
diırlne §Öhret temin edecek 

0 b{l1'lı 
yUrUye yilrtiye geldiği yerde ~ 
nUmayi§le "karşılanmasıdır. ·ti>-ot:tf 

O znman, Fritz fikrlni de@~tJ 
6 

P' • 
. t ).fil ı~ 

te!& yüzüne dönerek, faka eÇerC / 
daki yon~:ı :Yürüye yuruye g ~..,! 
llmpiyadlann. yapılacağı~ ~r;t. 
(Finlandiya) ya gitmeye i~ ~ 

Frib: §imdi Avrupaya dönıne1' j~ıl' 
dan ayrılmak üzeredir. ~ıne re ~ 
FMnsa. yolu Ue,. yürllye ~ı-0 tf>°' /ı 
diyaya geç_ecektlr! Fakat, bU

1 
~.,i 

piyatlar ba§lamadan çok e\"Ve ı;ıtıP" 
11$ göre, galiba yine bekJed@ 
alamıyacaktır. 

r·' 
· ta§tıı" i~ 

arada ellerine geçir.diklen ııır I~ f 
sına fırlatmıılar ve Aliyi _1'artdıJ,,-ıı 
yere ıermiılerdir. GUrültUyil sııt'e' c~, 
lislerin yetişmesi üzerine.., r f'"1i' 
yakalanmıı ve baıından agı·rıe ~·1 

Ali Cerrahpaşa hastahanesı 
mııtır. 



~ 
~ ,.::- kerim Nadir, Bediayı J 

kartıııa11 btr qkla aevtyor 
t .... 

'"-lıbibtrtle ltk ilk bulutuyoı:, be. 
:--; Jaeı.hlintner yapıyorlar._ Fakat 

' '1 •vleaıne teklifi dalma ay. 
~'Yordu: 
~ 

119 
ker1nı, evlllilin ne demek 

~ 'tlct k l)'I bhtrlm .. ilk lıı:ocam bana 
~ Cehennem bayatı yqattı •. 
~~ ~ladıtnn bu izdivaç bağı 
~j-~lÇtı .. er'ke~erinnekadar 
~~i beyenmlı mahJClklar 
~ ce öirendlm. Siz bepiılla 
, ... lllıl be..ıerainiz.. lkt arkadq, lkt 
lllııııı...:.. .. ~~rken muti, yalvaran ke. 
~··~an erkelıı:, kadmm ta. 

~----· ba#landJfını sörtlr 
~ lltii lreaUiyor ... ıtmdi biz iki ar-

~ ~~oruz .. bu güzel yaşay111 
~~elbnfzle zehlrllyellm ?. 
~ U btlkmilf, bu kadarla da 

0lınuttu. Tıpkı bayram he
btr bisiklet tahan-UI edip 

' L,~-- Ue 1evtnen ~k gibi ... 
~ ~a qktan hiç tiallııedD
,~ Delikanlı usun ve dolam.. 

~~~Yerek makladma erit. 
>tıııı....i":• battamıttr. Genç kadm 
~~ '-bnu, Kerim ona, yalnız 
,..,. "-l "' Cbel bir lıı:admm kartı· 
~ -...._ı..eı tehlikeleri, bir ka. 
~~•k himayesinin Umımunu 
~.~bir ihUyarlıtuı korkunç 

·''~llt •durur. Genç kadm da 
lllt,~ llilllteıerıe, alaylarla kartL 
~~~~ la lilerdL 
.~.,,_ ,.._tıerı kerim Bedlaya bir 

!ıw:,~ ~ teklif etti.. Kerimin 
~ ~blUne bindiler... Ataca 
S S damla dökutmlye bq. s s:lattılar. Mecidiye k&. S ~ 11 __ • ~ ıeçtller .• Arabanm 
~ ~ yolu berinde kay. 

' 8.-~ kadar nhlll dolq. 
~ t.ayırma tırman. 

§~ lıir,.. _ydl .. Karim 
'--ı lataıı kanın kaynadıpn, · 

~- -...:..!~ lllUktedir olamadıp 
~·,~ bilaediyordu .. işte 
~ ~ ~r tubat tuhaf homur. 

~~ -:.. •• araba birden.bire 

'1ııır.. -~ ht.L.~ indi, makbıenin 
~.._._iti --.c; dakika ufrqtı, IOD 

:·~~-ter damlatan parlıyarü 

sŞ •ırva ...... ..- bir bo. ·'ta ----. .... & ..... Pacak hiçbir teY de yok •. 

~~- lltta. ~~-- Gece vakti bu 
'9t- ,_. ~ez. yakmlarda ba.. 
~de 10k .• Avukat, kadına: 

~ bu ıece bural1)'11, 

'tr.ıına bak 
~:. mıyordu. Birdenbire 

~~tır 
'~ lllracıkta bir ev ıö. 

~ ~ Plllaı YUrabm bir ke. 
t~ n.cs.. ederler. 
~ ~bU bir bahçe kap111. 
~111tu •• Genif blı: bahçe •• 
~ ~ 1 duvarların arkuından 
1't ~ ~~rlaclen 1tlklar yanan 
~-Yordu. 
~it ittiler; açıldı.. içeriye 
1ttJa \far ını diye kulak ta. 
~ &luatos b6ceklerinln 

~ı- •tı yoktu .. ite 
ttlaret plcll .. Etrafı .. 

Muzaffer Esen 

Horilak 
ğaçhklı bir yol üzerinde yürüdüler. Bu 
yol, ay ı§ığı altında bir göz gibi parılda. 
yan genit bir haV\lzun kenarını dolqı. 
yor, sonra evin kapıaı önilnde bitiyordu. 

Kerim kapıyı çaldı ve epeyce zaman 
bekledi. GözlllklU ihtiyar bir kadın ka. 
pıyı açtı. Kerimle Bedia ihtiyar kadına 
dert anlatmıya çalıtırken an.sızın bir a. 
dam belirdi ve: 

- Sizi evime kabul etmekle çok mem 
nun olurum, dedi, tam yemefe bqlamak 
üzere idim.. Buyrunuz da bir çorba içe. 
lim .. 

Bedia adeta titredi .. .Bu adanı çok ha 
Cif bir •esle konuşuyordu .. Böyle olma. 
sına rağmen bu seste insanı UrpeJ1en 
bir ahenk vardı. Fakat bu d3veti kabul 
etmekten bqka yapılacak iş yoktu. 

Biraz sonra UçU de genlı bir yemek 
salonunda oturdular .. Bu salonda elek. 
trik bile yoktu. Yedi kollu §amdana ta. 
kılmış mumlar odayı titrek ve kırmızım
tırak bjr ışıkla dolduruyor, döşeme nae. 
rinde yer yer gölıeler raksedlyordu. 

Sofra bqmda konuşuyorlardı. Kerim 
ev ahiblne: 

- Burada sıkılmıyor musunuz? diye 
sordu. · 

- Hayır .. Niçin sıkılayım? Burada 
vakit çabuk geçiyor.. Çalıtıyorum, ava 
gidiyorum .• Sabahlf,n d~nlz kenarma 
kadar inip banyo yapıyorum.. Kıt re. 
lin~e tabii, şehirc iniyorum. 

Yemekler çok güzeldi. GözlUklil ihtl. 
yar kadm tıpkı bir hayalet gibi odada 
gelip gidiyor, becerikli bir elle sahanla. 
rın birini kaldınp ötekini koyuyordu. 

Meyva yenirken bahçede bir baykuı 
uzun uzun, acı acı öttU. 

Bedia bir daha titredi ve: 
- Baykuş öttU .. Bu gece muhakkak 

üzerimize bir ofurauzluk çökecek .• 
Diye mınldandı. 
Sonra ev sahibine döndü: • 
- Gücenmeyiniz ama, dedi, evinizin 

garip bir manzara.at var .• Bu kocaman sa 
lon, bu eski ıamdan, bu tltrtyen ışıklar, 
sessiz aada•ız dolaşan bu ihtiyar hizmet. 
çi insan~ bu evin tekin olmadıfı binini 
veriyor .• 

Ev l&hlbl ctıldU, daha doirulU otuz iki 
dltlnl birden • göstererek sırıttı. Bedia 
bu smtan çehreyi bir llkeletin korkunç 
yilzUne benzetti ve: 

- Söyleyiniz Allaha•kma. dedi, bu 
k6şkte ara sıra perilerin görllndUfU ae 
olur mu? 

Ev sahibi: 
- Hayır, df'dl, evime pf'riler ufra. 

maz.. Ben bu tuTZ köşkte bir hortlakta 
beraber yapı:ıın! 

Bedia bir çığlık kopanlı: 
- Bir hortlakla mı? Dofru mu aöy. 

lUyorsunuı? 

l 

- Korkmayınız.. · IÖyladiklerim doğ. 
rudur ama beraber yqadığım hortlaim 
hiç ldm .. ye zararı doln:ıımaz.. Halim, 
selim bir adamdır .. Göril.ıUştl vakıa kor. 
tunçtur, bqmda kocaman bir kavuk .• 
Blrtm ü ye!lll bir cllbbe, ayağında sarı 
çedik ,,a .. :•elar... Müzeden fırlamış bir 
mahlük.. İ9~4?rseniz size blklyesini de 
anlata\'DD .. DördUncU lıfuradm tahtta o. 
turduJ.ıı zaman1P.rda burada bir tekke vra 
mı~. Bir ramazan gUnU ,eyh efendi ikin
di nam8.111lt kıldıktan 10nra akşam iftar 
hazırlanan yellleklerl ıöyle bir göreyim 
diye muUaia kadar lnmlf... Mutfakta 

tamam on tane derviı akşam yemeli 
ni hazırlamakla meıgulmil§, pınl pınl 

kalaylı bakır t,epsilcrdc sırt sırta ver. 
mlş hindiler kızanyor, Geni§ b~ur tah 
taları üzerinde ince bürilmcllkleNen da-

ha ince baklavalık yufkalar açılıyor, koca 
odunların yandığı ocaklarda tencereler .. 
den mis gibi kokulu dumanlar tütüyor. 
Allah tak:1iratını affetsin, ıeyh efendi 
boğazına dü,kUn bir adammlf.. Bu man 
zarayı g3rUnce dayanamam,... "Allah 
bUyUktUr ve rahimdir; bu suçlu kulunun 
da günahmı bağışlar elbette,, diyerek 
nar gibi kızaran hindiden birinin budu. 
nu koparmıt, cennetlik gövdeye indir. 
miş .. Fakat bu büyilk ıuçun cezasmı çek 
mckte geç kalmamı§ ... İki gün sonra hiç 
t~n bir sebep )ilzUnden c:ıdabı p.haneye 
ıığramq.. Şeyh efendinin boynunu vur .. 
mu~lar... Dünyasına doymadan gittiği t.. 
çin öldükten sonra hortlamış, eski tekke 
ııinin yerine gelmiş .. Şimdi bu evde her 
kes uyuyunca ıcyh efendi de evde do .. 
laşmıya başlar. !:n ziyade mutfakta do. 
lqır ama evin her tarafmı da bir defa 
ziyaret eder. Bu gece 1&:ret ıeybe rut 
gelirseniz sakın Urkmeyinlz .. Size bir ıey 
yapmaz ..• 

Genç kndm korkudan titriyordu, Ke. 
rim tamamile llkayttL 

Sabaha kadar yemelt odaamda otura. 
cak değlller ya... Herkes odaama çektL 
di.. Bedia korka korka yatağına girdi .• 
Gözüne uyku girmiyor. Oda, gÖzÜne uç. 
suz bucaksız görUnUyor.. Yatak, bu SL 

cak yaz gecesi kendisine buz gibi gelL 
yor .. Nefesini tutarak etrafı dinliyor. 

Evin bir odasında, galiba yanmdakl 
odada bir çalar saat ıeceyansr vurdu. 
Sonra dıtandan rUzglrm ıesi geldi. Rtız. 
gir açık pencerelerden girdi, sofalarda 
dolqtı, kapılara çarptı, Bedia göılerlni 
yatağmm yanıbapıdaki pmdanlara dL 
kili mumun t1trek qığmda, mumun bL 
teceği, korkunç J'aranlığırı bqlıyacair 
dakikayı hesaplıyaralt UıUyor ve terli. 
yor. 

ttzerindeld odada ıaliba birlai gezi. 
yor.. Bir ayak seıi var.. Bedia evvel& 
cesaretini bozmamıık istedi. "fareler,, 
dedi. Fakat bu ayak seslerine lllhl, uh. 
revt bir insan sesi de karıttı. Bojuk 
bir seı ara~a bir ıeyler mınldanıyor: ,. 

- AllahOmme erihnl rayihetel ceu. 
neti. 

Bedia dişleri çarpa çarpa: 
- Şeb efendi geldi, dedi. 

Seı yaklaşıyor. Bedia korkudan tlly. 
leri diken diken olmuı yataktan dıprı 
atıldı. Nasıl yaptığına kendiai de eqa.. 
rak 10fada koştu. Yanmdakl odanın ka. 
pımnr yumrukladı .. 

- Kerim, yetil, , beni öldürllyorlar ... 
Ve bayıldı. 
Ayıldığı vaki~ kendisini Kerimin ku. 

cafında buldu, boynuna anldı ve yal. 
vardı: 

- Kerim, benden ayn!ma, beni koru, 
beni kurtar! 

• • • 
Kerimle Bedlanm dUğllnlerinin üzerbı. 

den Uç ay geçmişti. Bir gün avukat ka.. 
nama: 

- Buakşam bir misafirimiz var, dedi, 
ona ıöre hazırlan. 

- Kim bu milaflr •• 
- Gelince ıörilrsUn.. Yabus fUl'&lllDI 

YAZAN ve L'/\ ~ 
~İZE.N WnLT~uİ5N"E.\f-;: 

Lüzumlu T elelonlar 
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Hicri: 1357 - CecazlyelAhır: 8 
.............. 0 ........... 

5,00 19,21 
,.... - Glt9 ... ...... ·- r..a 

5,00 12,20 16,14 19,21 21,09 3,01 

rangıit: 
lstanbnl l('ln: 242"r~ Be,ollu f('fn: 44844, Kıchlr87 f('fn: 80020. Oık04• 

l('ln: ffOtiU. 
Yeşllk6J, Hlkırk61, Bebek, farabya, Büyilkdere,t'enerbahte, Kandilli, Eren

k6y, Kartal. BOyOkada. Heybeli, Hurıu. Kınalı. için: Telefon muhabere mesna.
runa vanıın derr'!k klfldlr. 

Rıml ltfatyeıt: :l"l711 
Denlı • • 311. .20 
lieyazıt kulesi: 219915. Galata yınıın kuleıt: 40080. 
Sıhhi imdad: 449911. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mOdOrlGIO: 24382. 
Elektrik Şirketi: UeyolJu: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: ldıreat: Beyollu: 44783. Betiktaı: 40938. Clball: 20222. Naruoama

nlye: 2170L OıkGdar • Kıdık6y: 80773. 
ff•npdı btanbul: 2437&. KadılrG7: 80790. Be1ollu: 44642. 

T ak•i Otomobili /•temele lpn 
Be1otıo clbeth 40084. Bebek ciheti: Si • 101. Kadıköy ciheti: 80447. 

Denizyolları 
lstaabol ecenteıııı: 22740. Karatlyı 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 hmit. 18,30 Mudanya, 19 Karabtıa, 20 Bandırma. Ga

latadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarpmba Tophıneden U1030 Mudanya. 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn. 

tık, 18 Bartua. 
Pertembe Tophaneden 1.30 Izmlt. 18,30 Mudanya. 20 Bındırma, Galatadan 

12, Kıradenıı. · 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, A~alıt, 

18, Rartın 
Puar Tophaneden 9, taıroıı:, 90,30 hmit, Galatadan 8,30 Mudanya. ı•,36 l• 

mir sa.. U. Jtaradenl-....22.» MudaQ8' 

Mii2ler 
AyasofJ .. Roma. Blnns, Yanan eserleri" Ctntlf Köşk, Askeı1 Ml!ıe" 

sarnıçlar, Ticaret Ti Sanayi MOzesl, Sıhht Mtlze: 
mu mOzeler hergiln saat 10 dan 18 ra kadar açıktır.), 

Tllrt ve islim eserleri mflıesl: Pazartesiden baıka berıtıu saat 10 dan 18 ıa 
lı:ldıır Ye Cum'a gOnlert 11 daa 17 11 kldar ıçıktır. 

Topkapı MOzesl: Herıtın a.at ıs deo 18 ıa kadar •cılrtır. 

r• "Jmleket Du;ı Deniz Selerleri 
Romanya Tapurları: Cumartesi ıOnlerl ıs de K6stenceye; Sah sOnlerl 18 C!ı 

Pire, Beyrut, hkendertye. 
ltalyan npurları: Cınna ıonlerl uat 10 da Pire, Brendlzl, Venedik. Trl1eate. 

~vrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MOdDrlOIQ Telefon 23071 
Senıplon ekspresi hergiln Sirkeciden saat 22 de kalkar •• ATl'Upadau ıelenl 

uat 7.~~ te ~lrkeclye muYasalat eder. 
KonTaaslyonel 20,SO da kalkar. I0,22 de ıellr. 
Edirne postası: Herıtın uat 1,.50 de hareket eder, 19,33 de ıeılr. 

Anadolu laattı 
HergOo barelret eden ılmendtferler: 
S.at 1 de Konya. 1 da Ankara. 15,15 de Diyarbakır Ti Sam111n. 15.SO C!• 

Eskişehir. 19,lU da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden saat 1 d• hareket eden Ankara muhteUU Pazartesi, Çal'f&lllba 

Tt Cuma ıOnlerl Haleb Te llusula kadar sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 

inhisarlar idaresi için 15000 kilo kalın kınnap, 8000 kilo da baf ipi yannkl 
cumartesi ıilnil uat 11,30 da idarenin Kaba taştaki levazım ,.. mübayaat şube.. 
sinde kapalı zarf usulile, ip de arık eksiltme ile salın alınacaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Merdl•enk6y0nde bir .adam kanklanarak 61dUrltldil. 

========1ıstanbul Radyosu 
unutma.. Ben bu adama aadetlmi borç. 
luyum. Kencİiline ona göre hUrmet et ... 

Bedia yepıek saatini sabırsızlıkla bek. 
ledl. Kerim eve mllaflrile ıeldl ve: · 

- Sana çocukluk arkadqmı Safvet! 
takdim edeyim, dedi. 

Gepç kadın dudaklarına tıkanan hay .. 
kll'lfı zaptedemedi. Zira Hacıoeman ba. 
yırmdakl hortlaklı evin sahibini tam.. 

llUltı. 

Safvet: 
- Affedersiniz, dedi, ben Kerlmbı 

eski arkadafıyım. Mellelim aktörlllktOr. 
Sizi Kerlmle evlendirmek mabadlle ço .. 
culıı:luk arkad•pnm batın tçbı. bu rolll 
oynamaktan çeklnmemlttlm !. 

Gen~ kadm cUldU: 

- Bereket versin ki Kerim iyi bir 
koca çıktı, dedi, yoksa ıtmdl lilİD cö. 
'dnu.tl o7U'dlml 

5 Ar.l'STOS - 1938 CUMA 
18,30 haCif muzik, Tepebaşı belediye 

bahçesinden, 19,15 Viyolonist Ali Sezin, 
19,55 Borsa haberleri, 20 Saat ayan, Gran 
viç rasathanesinden naklen, 'Müzeyyen •e 
arkndaşlnrı tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,40 hava raporu, 20,43 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arapça sö3 
lev, 21 saat ayarı, orkestra, 21,30 Tahıdr 
Karakuş ve arkadaşları tarafındın Türl 
musikisi ve halk ,arkıları, 22,10 pliklı 
muhteltf parçalar, 22,50 son haberler vı 
ertesi gfinfin programı, 23 saat ayan, son. 

Hizmetçi 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çabpcal 
orta yaılı kimsesiz bir kadın araruya~ 
gazetemiz ilin ıerviaine müracaat. 
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Şopen, ayrılık 
a sini nasıl 

besteledi? 

1835 ... güzel bir yaz 
günü.. Dresde gi -
den posta arabası 

hızlı hızlı yol alı -
yor. Güneş, gökyü.. 
ılinde bakır bir tep 
si gibi parlıyor. Bü 
tün tabiat ışık ve 
neşe içerisinde. 

Arabada ince, uzun 
boylu bir delikan • 
lJ var. Ancak 25--ya 
şında bir genç. Yü
zü şeffaf denecek 
kadar renksiz; du. 
daklannda melan
koliden doğan ke .. 
derli gülü~er ... U. 
zun, kumral saçlar 
bu simaya bir eski 

zaman tablosu hali. veriyor. 1 
Seyahat arkadaşları birıbir ile konu~r. 

bir düzüye şakalaşırken o. hareketsiz ve 
sessiz kalıyor. Tatlı bakışlı kara gözleri 
dalgın dalgın manzaralara dalıyor .. Ha. 
tinde heyecan, sabırsızlık var. 

Bu genç, daha o vakitler bile, Avrupa. 
ifa tarurunrs bir piyanist, iyi bir beste
kardır. Fransada zafer yıllan yaşadı; et
rafındaki insanları, bir taraftan güzel 
besteleri, diğer taraftan nazik ve zarif 
tavırlarile, büyüledi. Piyano çalışı gü. 
2el kadınlan ağlattı ve bayılttı. 

Fakat o bu umami hayranlığa bir !;<). 

cuk gibi lakayt kalmış, bir mektepli gibi, 
işlerinin bitmesini ve tatile kavu~mağı 
beklemiştir. Beklediği tatil gelince evve 
ıa Karlsbada gitti, ebeveynile görüştü. 
Şimdi Dresde gidiyor. Orada uzun se
nelerdenberi görmediği çocukluk arkadaş 
Jarı Antuvan, Kazimir ve Feliks ile gö
rüşecek. Bunlar üç kardeştir, anneleri 
Şopeni misafirliğe çağırmak nezaketini 
gösterdi; o, arkadaşları ile beraber eski 
!erazM çocukluk hayatını tekrar ya~ıya 
cağı için memnundur. 

İşte Dresde geldiler. Üç karde5 Şopeni 
karşılaınağa gelmiştir. Araklarında kara 
eözlil bir kız duruyor, dellkanlıyı görün.. 
ce gülerek soruyor: 

- Beni tanıdınız mı? 
Şopen. kendisine hiç de yabancı gel. 

miyen bu çehreye bir isim vermek için 
bir lfilıza tereddüt ediyor, sonra: 

- Mari, diyor. 
Mari arkadaslannm hemsiresidir. Şo

pen bir çok defalar bu küçük kıza ders
lerini anlatmış, onun vazifelerini tashih 
etmiştir. Mari, şimdi 19 yaşındadır. Şo. 
pen eski talebesine hayran hayran bakı. 
yor ve: 

- Artık size küçük bir kız gibi mua
mele etmeğe cesaret edemiyeceğim, di
yor, maşaUah büyümüş, benim kadar 
olmuşsunuz! .. 

Ve kahkahalarla gülüyor. 
Eski arkadaşlık günleri tekrar başlı-

yor. Şopcn kendisinin meşliur bir aaam 
olduğunu çoktan unutmuş, 25 yasında 
alelade bir delikanlı gibi yaşamağa baş. 
lamıştır.: Gülüyor, eğleniyor, yiyor, içi
yor, kırlarda, Elbe nehri kenarlarında do 
laşıyor,kestane ağaçları altında uyuyor., 

Bu eğlencelerin ekserisinde Mari de 
kardeşlerile beraberdir. Mari iyi yetişmiş 
aklı başında bir kızdır. Pariste kibar mu 
hitin kadınlarile serbestçe konuşan. dü
şüp kalkan Şopen bu genç kızın yanında 
utanıyor, gözlerine bakmağa bile cesaret 
edemiyor. 
Şopen, Mari ile birçok defalar uzun u. 

zadıya konuşuyor,. Fakat aralarında tek 
bir aşk kelimesi bile telaffuz edilmemiş 

tir. Beraber tabiat manzaraları karşısın. 
da dalıyorlar, güzel ağustos akşamlan 

ufukları karartırken kalbleri temiz ve ye
ni hislerle doluyor .. 

Bir akşam Mari ile yıldızlara bakıyor 
lar; bir yıldız kayıyor; Mari: 

- Ben bir niyet tuttum. diyor. 
Şopen: 

- Ben de ... cevabını veriyor. 
!şte bu kadar. !ki kalb biribirini anlı

yor. 
Mari soruyor: 
- Burada Parisi özlemiyor musunuz? 

Orada kimbilir sizi beğenen, ne kadar çok 
kadınlar vardır! . 

- Bunlar bugün benden o kadar uzak
ta ki... Hayatımın en mesut dakikaları 

yamnınzda geçirdiğim dakikalardır. 

Baska bir kelime söylemeden anlaşı • 
yorlar. 

- Mari benimle gel, bak gece ne kadar 
güzeL 

lkisi beraber, bahçede taş bir sıra 
üzerine oturuyorlar. lkisi de heyecan -
lıdır. Bu sahnede kelimeler manasız, hat 
ta lüzumsuzdur. Bazan omuzlan biribiri
ne dokunuyor, Şopen Marinin mini mini 
elini hürmetle öpüyor. 

Küçük şeh~, iki gencin sıksık do
laşmaları çabucak dedikodu mevzuu olu. 

Şopen, sevgilisi Mari 
ve aşkları ... 

· Büyük bestekar 
. öldüğü günt ev· 
rakını karıştı -

: ranlar, a§k h8: • 
tıralarına aıt 
tek bir iz bula • 
madılar; Şopen 
onların hepsini 
yakmıştı. Yırl
nız.. üzerinde 
"f l"k . , e a etım,, ya 

. zıh bir zarf ele 
geçti: İçinden 
kuru bir gült ve 
vefasız sevgili • 
sinin son mek-
tubu çıkb. 

yor. Bu dedikodular Marinin annesinin 
kulağına kadar gidiyor. Kızın amcası bu 
münasebete mani olmasını kadına tavsi. 
ye ediyor: 

- Bu delikanlı bir artisttir, yani bir 
serseri.. Sonra hastalıklı bir adama da 
benziyor. Marinin etrafında dolasına
sına mani olsanız iyi yaparsınız. 

Marinin annesi omuzlarını silkerek 
çocuklarını müdafaa ediyor: 

- Mari ile Şopen çocukluktanberi bi
ribirlerini tanırlar ve şimdi yeniden bu
luşunca tabii beraber gezecekler, bunda 
fevkalade bir §CY yok.. . 

EylUl gelmiş. tatil mevsimi bitmiştir. 
Şopen tekrar Parise dönmek mecburiye. 
tindedir. lkisi de bu ayrılışın katt oldu. 
ğunu ve artık tekrar buluşmak irnk~nı 
olmadığını sezmiştirler. 

lki sevgili salonda oturuyorlar. Bir va
zoda ateş renginde güller var. Mari, ses
sizce bu güllerden bir tanesini koparıyor 
ve Şopcne veriyor. Artist teşekkür ma
kamında tebessüm cdiyo •. İkisinin de 
gözleri uzaklardadır. Acaba ne düşünü. 
yorlar? 
Şopen kalbini dolduran hisleri genç 

kıza nasıl anlatacağını düşünüyor. Göz. 
lerini sevgilisine dikiyor ve sonra bir
denbire piyanonun başına geçiyor. 

Kalbinden coşan hıçkınklan ancak 
musiki ifade edebilir. Fakat hangi parça. 
yı çalsın? Bildiği parçalardan hiçbiri 
bu devamlı kederi ifade edemez ki.. 

Gzakta bir saat on biri vuruyor. Şo
pen gözlerini Mariden ayınnadan elle. 
rini tu~lar üzerinde dolaştırıyor, sonra 
piyanoya dayanmış duran kızdan ilham 
alıyormuş gibi birdenbire içinden coşan 
yeni bir besteyi çalmağa başlıyor. 

Bu bir valstir. Ayrılığın acılarım te
rennüm eden bir vals. Şopen durmadan, 
tereddüt etmeden yeni bestesine devam 
ediyor. Vals, iki sevgilinin tatlı fısılda~ 
malarını, uzakta çalan saatin seslerini, 
kalpten coşan gizli hıçkırıklan boğan 
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~----·---------------_., Matbuat emekdarları 
İşçilerin hasta, malul ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsaı:ııere 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında aafll 
Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, 
müsabakaları ve zengin program 

• 
"M tb 1 ·1 · a· l" w .,, • b .. herketi" a aa şçı en ır ıgı ıs u musamereye dl 

ittirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ~ 
yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe t 

Bu müsamereye Bayan Safiye iştirak edece 1 eylemiştir. ktit 

Rilcılcr Cnğ:ıloğlıı yokuşun do Bir lik nı<'r ı.:ezrn<le sıılılm.ıı kta<lır. 

--~~~~~---~ 
• M ' 

T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 Türk ıırası 
Şube ve ajans adedi 262 8 

Para biriktirenlere 28,800 11r 
ikramiye verecek art"' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tas Je 4 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara serı~,., " 

defa çekilecek kur'a ile ~ağıdaki plana B.0 

ikramiye dağı· tılacaktır: 

·' 4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
, 4 " 500 " 2,000 " 

ı' 4 " 250 " 1,000 " 
: 40 " 100 " 4,000 " 
100 ,, 5o ,, stooo ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 ,, 20 ,, 3,200 ,, ( ··,;JI 

DiKKAT: Hesaplarındaki paTalar bir sene.ıkÇ'(lff'if' 
50 LiRADAN AŞAGI DOŞMIYENLERE '.' 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASI LE verilecektt·~it'; 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincı 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin ~e r.ekilecektir. 

=======================~ . ·taııtli bl 1, 
sokaldaki araba gürültülerini terennüm 
ediyor. 
Şopen duruyor. Gözleri ancak bu da.. 

kikada sevgilisinden ayrılmıştır. Bir ke
lime bile söylemeden biribirlerinden ay. 
nlıyorlar. Zaten artık söylenecek bir şey 
kalmadı ki .. Musiki onların namına her. 
şeyi söyledi. 
Şopen gülü alıp çıkıyor; odasına çekili

yor. Çaldığı yeni bestenin notasını yazı
yor. Notanın baştarafında kısa bir ithaf 
vardır: ''Matmazel Mari için ,Dresd, ey
lCıl 1835,, bu beste ikisi arasında bir sır 
olarak kalacaktır. 

Eser ancak Şopenin ölümünden sonra 
basılacaktır. lşte bu eser bestek!inn en 
kuvvetli bestelerinden biri olan veda val 
sidir. 

Ayrılış dakikasında Şopen notayı kıza 

veriyor, sonra kıpkmnızı gözlerini arkası 
na çevirmeden arabaya biniyor ve gidi-
yor. 

• • • 
Mari ile Şopenin aşkı burada bitmiş. 

tir. Fakat bu aşk hikayesinin bir de zey 
li vardır. Çünkü Mari ile Şopenin bir 
daha buluşmaları mukadderdir. 

Kış geçiyor. Şopen meşhur bestelerin
den bir kaçım yapıyor. Artistin tek bir 
fikri var. Mariyi tekrar bulmak.. Mari 
bu kı~ içerisinde Şopene birkaç mektup 
yazrnı~tı. Fakat bu mektuplar annesinin 
sansüründen geçmiş, arkadaşça yazılar

dır. 

Şopen ertesi yazı gene Marinin yanın-

da geçirmiştir. Fakat Marı 1 riıtdtıı Jıf 
dır. Akrabasının nasihatie·ıisi~ 

B f c: sc''S1 
maz. u se er ~open 1 yo!· r 
soğuk ve biraz çekingen bU 1.1. jÔ~-. 

esırıt . ,,. 
Şopen sevgisıni kızın an~ ed~ 

~~yor, Mari ile evlenmek 
151 ıl 

luyor; kadın: o1' ı1!:;~ 
- Olur, di}•or. fakat sen ç et, sJI"' 

bu kış biraz kendine dikkat 4 
yerine gelsin .. Sonra. v--;/ 

z<J:ııt J f".ı 
Fakat bu defa, Şopcn k~ ~6' ";J 

bütün aile efradı istikbal! ~ sı~~ 
ten vaz geçmesi için ıvıarıY~t~...ıi, 
başlıyor .. Şopenin yazdığl "ti11l ır 

• bU vapsız kalıyor. Şopenın ; 

sönmüştür.. ":<.il ,.,kit:~ 
... 1849 da Şopen öldu~ (ffldB" ~~ 

m karıştıranlar aşk hatırata rt1l -..Al ~ 
şey bulamadılar. Şopen onla ar! ,.,ı: f. 
yakmıştı. Yalnız tekbir. ı ı.eJ~(I,' 
zarfın üzerinde "felaketıJJl·• . ·ııôt f • erısı ·.:ıı 
zıh idi. Bu zarfı açanlar ıç bit ~ .... 
nin ı,on bir mektubil~•::_., 
dular. ~ 

' Diş or k ı 
Necati Pa il 

raıc~·1 Her gün muayene J{a 
.. nil 

meydan No 1 • 2 Salı gu 



' S~CUSTOS - 1938 

1-stanbul Beledivesi IJintarı 

Kilosu 

ODEOM 1H~HU<,, -a#~-~/1 700 Makine yalı 
700 Kompres&' ya~ 
250 Gres ya~ 

Yeni Neşriyat: 

Maske 

1 
81988 C. H. P. Başk~nltğından: 

~ ~ ~üınburiyet meydanında yapılacak Halkevi binası projesinin tan. 
a .... a.. ),,,:__ . ~ konmuştur. . 

1 

K:araafaç müessesatı soğukhava deposu ve buz fabrikasına lüzumu olan ~ het'-' 
sine 462 lira bedel tahmin edilen yukarda mikdan yazılı ya~lar açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi levazım mOdOr lüğilnde görlllebilir. lstekliler 2490 No. h 
kanunda yazılı vesika ve 34 lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12181938 cuma günü saat 11 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

U ykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
'<ezanmış olan= 

;(4822) 

~ ' l.t~ IÇin ~50 ilt 200 bin lira sarf edileceği tasavvur ve tahmin edilmiştir. 
•~bakaya ııtirak etmek istiyen zevat Güzel Sanatlar Akademisinin ehli. 

-...."':" ~ Ve tavsiyesini Mmil olmala n şarttır. 
~~ buı~Teşrinievvel 938 tarihin de Sivasta C. H. P. Başkanlığına teslim 

:ı:_ .... &iıal ~tır~ı.. ·ki· ı ı aıc · • s· -1 • ~.... • ım 6vı llfCA ve ı ım :ıart anru an am ıçın ıvasa gamesı 
·~ ~ talip mimar ve mOtehasmm azimet ve avdet ücretleri Sivasta tesviye 

~ için llzım gelen prtname ve arsa plAru C. H. Partisinden meccanen 

Dünyanın en büyük hikAyecilerinden 
A. Şehov'un en güzel hiki.~lerini bir 
araya tophyan bu eser, Remzi Kitabe
vinin neşretmekte olduğu "Dünya mu.. 
harrirlerinden Tercümeler Serisi,, nin 
26 ıncı kitabı olarak çıkmıştı. Tavsiye 
ederiz. 

tatla bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrılan, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpınb ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıklan .... ~ . --------------
~ ~1,Veklletince birinciliği kabul ve tasdik edilecek proje sahibine 3500 ve -
L.' 'l'aıı ıra veıilecektir. 
~amı Sivas Cilmhurlyet Halle Partisi Ba:;kanlıRma müracaatlan Alemdar Sinemaaı 

EYi EDER DOKTOR \ 

• 
~ "'4"'1 iKi FiLM 

1 - Sanlrmui.alio 

YUSUF P. Eczacıoaıu 
Hildavendiıtr' caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14 • 18) 
arası hastalanru kabul eder. 

' ; 
1stanbuı Feriköyde ''Sainte 

~ al~-mektebinin sekizinci sı
~ '\' etıi~ ~ tasdiknameyi zayi et.. 

toittur ili alacağımdan eskisinin bük 

ZA Yl - Evkaftan aldığım maaş CÜZ

danımı zayettim. Yeni sini alacağımdan 2- Körebe J 

Ne nebati ne kim
. yevl zehlrll tılç bir 

madde yoktur 
• 

eskisinin hükmü yoktur. Hilmi 
. Halit 

........ ---.--~--------------ıt.._ ~en· d 
~ Cibi '. .e. • dedi. Namuskiı bu a· 
"-s-rat 'Pı boiazına takarak değıl, 
bt 'hiı:taiııun aefil bir ıeracrisi gi· 

'" takarak aaacap •• 
'llt ,:•da Marinyi kolunu kaklıra-
~lUtUyil kesti. BilricWıın keskin 

..... b6 altnıda .aıe bqladı: 
~. Od .Meller, Giyom Bürraık, ve 
\z.tlnı a rtyoı • dedi. • Sis, hqmetli 
~kuırı daı~t .mahkemeıi tarafından 
'llat lif edilrnııken, büyük krahn af
~~dnıa. (Mantosunun altından 
tı.) ltrı~ bir kaftdı felıreminine uzat
'tatııizi . Çe hazretleri kraldan affedil. 
euı:~ etti. 

1'.ı bir ekten bayılma derecelerine ge
~dt ~ ortalığı karrıtırdı. Aıkerler 

ealhıi Or!ıurtular, baıtadı. Jan dö 
... , n YtlzUnde mllthit bir kızgınlık 

Clti, 

)b,~U«Ctııetuu. 
~ ede toiukkanlılığını mu· 

..... \' n Marinyi: 

' ~· b.undan ibaret değil, • diye 
'- lefbeı Dö Neller 1 Siz yalnız hür 
1liııe birı·~ defU.iniz .• Size maliki.ne
~ ~triJ~ te .her birinize yirmiıer bin 
bir llılifr.. ~ır. Fabt buna mukabil, 
tf.a .,zeııın b · 

terıced .'~ayesinde hemen Pa. 
~t kt~ CCelcaına. Müfreze aize üç 
~ ıiz d refakat edecek. Giyom ve 
l CllliJe e .•trbeıtıiniz. Bazot kralbği. 
'-'ti~~1.~1P&ratorlutu ünvarunız ve 

tttt ~z baad· tfiı B ır. Şehremini haz • 
le1ıre11ı1Uııları brraknız da ccçsinler. 
....... Ci ili: 

1ıeı ctye p·u 
tıhıiı • 1 p, Giyom, Rike ! Ser-
~•lt ·· • dedi. 

11t trler açıldıJ 
"•}'arı~ ar. Kraliçenin affına 

t-ırlt •Çıld n ıeçebileceği kadar bir a
lq ı. 

°t lcraı- ı ' it.' Gel Bu:~ e Galile imparatoru: 
Qıı.ıtu . . 1 an, gel 1 •• Serbest oldu • 
J tııt11ıiy 
•n da ..... or musunuz, • dediler. 

...., ,.,. rreısi: 
Gtlrid Got,;. arı •erbeıt delildir 1 • dedi. . 

- Görüyor musun Filip 1 Senin kal
tak bize nasıl hakaret ediyor?.. Bizi, 
Büridandan ba§lmızı kurtarmak için 
ayrılacak kadar alçak aanıyor .• dedi. 

Filip cevap vermedi. Fakat kraliçenin 
hakikaten kendisini alçak telakki etme· 
sinden dolayı çok müteessir olmuıtu. 

Giyom Bürrask: 
- Bu naaıl olur? Bu emrin Büridana 

ıümulü yokmuı öyle mi? - diye bağır· 
dı. 

Rike Odriyo diılerini grcırtdattr: 
- Şeytanın şehremini, dedi. - Biri 

galiba alık yerine kcyuyorsun! .. Bunun 
cezasını çekeceksin .. İki yüz ekil ile ya
kanı kurtaramazsın! .• 

Marinyi: 
- Karar veriniz, - diye bağırdı. Ser• 

best kalmak istiyorsanız, çıkınız .. Çık. 
mazsanız ölecelcsiniz 1 • 

Filip iki adım ıeriledi : 
- Olmek mi? dedi. • Pek!JA.. Siz 

de bir aileyi tamamiyle mahvettiiini%
dcn dolayı iftihar edebilirsiniz. Baba. 
mız ve anamız nasıl öldülerse biz de öy
le öleceğiz .• Fakat ıunu unutma: "İn
sanları nefretle titreten cinaye.tlerin bir 
gün gelecek Allahı da nefret ettirecek. 
tir. Yaptırdığın Mofokon darağacında 

bir fakiri değil, bir asilı astırmak iste -
'eliğini söylüyorlar. Bu ıaliba ıen ola
caksın!. 

Marinyi : 
- Hepsini yakalayınız 1 •• diye ba • 

ğırdı. 

Askerler iıücuma geçtiler. Ayni daki
kada içlerinden dördü yere serildi. Di
ğerleri pşkınlıkla durdular. 

Dört hançer ayni zamanda kalkmıı, 

ayni zamanda dört göğse saplanmııtı .. 
Dö Nel kardeşlerle, Giyom ve Rike, 

Aslanh bahçeye bakan pencerenin bu. 
tunduğu odaya atladılar. Ric'at! Büri
daıı idare ediyor. Uzun kılıcı havada 
daireler çizerek iniyor ve her defuındı 
bir adam dUtOrilyordu. Ateı saçan göz· 

B11RID~!'t 181 
trr. Bu defa lruıtulamryacaklar 1 diye 
mınldanmııtı. 

-43-
, JlYON"UN 1NTtKAMINin Snu 
, Gotye odaya girdiği urada konağın 
kapısı vuruldu. 

Bilridanla Gotye heyecanlarından 

bunun farkına bile v:ı.rmamıılaıic!ı. 
Fakat Giyom, Rike ve Bicorn biri. 

birine baktılar. 
Giyom: 
- Acaba kapıyı kim çalıyor! diye 

mırıldandı. 

Bigorn : 
- Hem de böyle bir zamanda! dedi. 
Bu ıırada Ootye, BUrldana: 
- Filipin hatau yilzUnden mahvol· 

duk. Kraliçenin ölmesi için kardetimin 
ölU:nü icap edecek .•• dedl 

Büridan: 
- Her ıeyden CSnce kendimize yeni 

birey re butmalryrz. Margarit Luna d6 
ner dönmez kapıya bir ıi1r0 askerin 
yığtlacağmdan tüphe etmemeliyiz. DL 
ye mmldandı. 

Giyom Bilrruk: 

- Büridan iıitmiyor muıun? diye 
ıordu-

Galile imparatoru BUridanın kapı 

yaya kadar götilrdUğU sırllda dıtarıdan 
esrarengiz bir ıes 

- Açınız! Sinyör BUridan 1 Açınız 

kapıyı! Ben Jiyonum. Mirtiyi kurtar· 
mak istiyorsanız açınız 1 diye bağınyor 
du. 

Büridan hemen ıilrılileri açtı. 
Jiyon görüdil. Biıom merdivene 

baktı. Baıkasmm bulunmadıftna kani 
oldu. 

- Sen hat Jiyon ıen ha! .. 

- Evet benim senyör Büridan 1 Ben 
de Mirtiy gibi itkence çe'kiyordum ... 

Nihayet yakayı kaçmakla kurtarabit. 
dim. Neler çektiğimi ancak Allah bilir. 
Hanımıma sadakatim ve sevgim olma. 
saydı ... 

-Ne dedin? Ne dedin? Bir daha eöy 
le bakayım büyücü ihtiyar. Ben •enin 
zulüm kurbanı <letiJ, aaıl zalimin bir 
vasıtası olduğunu sanıyorum. Mirtly 
nerede? Söyle! 

Jiyon göz uduyla odada bulunanları 
seçmiye çabJtıktan aonra: 

- Ben mi bir vasıta? Yemin ederim 
ki. .. 

Kocakarının kolundan tu.an Büridan 
fiddetle aantı. 

- Mirtiy nerede?. 
- Mademki önce onu söylememi iL 

tiyonunı.u peldla.. Şimdi Kont Valu. 
varun konağmdadır. Efer ben.l dikkatle 
dinlemeneniz onu kurtaracak yerde 
öldilrürıünilz. 

Ben ıize yardım edebilmek için ha. 
yatımı tehlikeye koydum. 

Lanaölo: 
- Kont Valuva'nm yanında hal de 

di. Ne felaket... Deseneki Buridanm 
babaaırun yanında. .. Diye mırıldandı. 

Bliridan bir kaç defa nipnlıanun 

nerede olduğunu öğrenmekten doian 
bir sevinç içinde kaldı. Bu &ırada her 

ıey, Kraliçe Marıariti, Gotyeyi, Filibi 
ımutmuıtu. 

Gözlcrile Jiyonu sorguya çekiyordu. 
Kocakarı yalnız bir nokta müstesna ol. 
mak üzere her ıeyi olduğu gıöi anlat. 
tı. Yalan söylediği de ihaneti Usttlne 
alacak yerıde Simon'a yüklemeıiydi. Va.. 
luva'mn konağına dair malQmat verdi. 
Genç kızın ~apsedildiği odanm yerini • 
tarif etti. 

Nihayet: 
- ııte dedi. Gece gilndilz sizi anL 

rak ağlıyan nipnlmız Simonun göz hap 
sinde. Bu geceyanaı, konağın, Senantu. 
an tarafındaki hendeğine bakan kliçUk 

kapısında bulunursanız iş kolay. Size 
kapıyı açacak olan biri, Mirtiyin odaaı· 
nr gCSıterecektir. 

Hikayeyi sevinçle dinliyen, ıevinçten 
bafırmamak ~in lcendialnl gilç npteclen 
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5 AGUSTOS - 1~ 

l>r. KAmll Gören 

• 
HORMOBiN 

Şiıli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehaaııa.ı 

Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddesi (Oskeperan Apartnnanı N°· l) 
Mavi köşe Ustü Telefon: 40128 

Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORl'AT!F R O N 1" G E N VARDIR. 

ı abtellerı ı. er ı: czanede arayımz. • Posta Kutusu 1253 Hormobln ı -•'I Dr. S A A D ET Kamil (löreo 
Emrazı fntnnjyc Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Röntgen Apartımaru No. 1 - Telefon 60149 
............................ .-ıı ....... 

NEOKALMiNA 
GRiP NEZLE 

BAŞ v 
AGRILARI 

NEVRA L Ji 

e DiŞ 

ARTR i T i ZM 

öZ TORK 
ÇOCUKLARININ ., 
MALI OLAN HALrı> 
TRAŞ BIÇAGI tıER 
YERDE ARA 
VE KULLAN: 

:eılli 10 TANESi 
15 KURUŞTU~ 

/!' irketi Hayriyeden: 
Yarınki Cumartesi günü oparlör/Ü - elektrikli 

71 ve 7 4 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. Unutmayın ız ki Türk oğlu Türl<terı 
Saat 14,30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka Saz hey eti 
Saat 14,45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve Caz orkestrası 

vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya 
Pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

başkası y a r olamaz 
1 Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmet Bozkurt -ist~ 

Her taraftAn gösterilen rağbet ve arzu üzer.ine 71 de dans yeri sureti mahsusada büyütülmüıtür. 

Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur 

Tür Hava Kururrıu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

182 BO'RTDAN 

--------.... ------~------------~--------------------------------Büridan: 
- Kim bekliyecek beni? Yoksa sen 

mi? Layik olduğun mükafatı göreceğ:. 
ne emin ol. dedi. 

- Ben mükafat falan istemem. Kapı 
yı da kim açarsa açsın.. Bunun sizce 
ehemmiyeti yok. Yalnız bana saat tam 
kaçta geleceğinizi söyleyiniz. 

- Geceyansı dedik ya 1 
- Pekala: Geceyarısı her şey hazu 

olacak. Fakat ... 
- Fakat da ne? 
- Size çok mlihim 'bir şey söyliye -

tektim. 'Az kaldı unutuyorldum. 

Bunu söylerken nasıl tebessüm etti. 
ğini Simon görmUş olsaydı muhakkak 

titrer<.li. 
iliive etti: 
- Geceyarısı size kapıyı açmak için 

birisi bulunacaktır. Kapıyı üç defa vu. 
runuz. Kapının muhakka!: açıldığını gö 

receksiniz. Şayet size kapıyı açacak o. 
lan bu adam ne istediğinizi anlamamaz 
lıktan gelirse hançerinizin ucunu boğa 
zına dayamanız kifayet eder. Şimdi ar. 

tık gideyim. Gaybubetimin kimse far. 
kında olmamalıdır. 

Büridanın kendisine başka şeyler 

sormasına meydan bırak:nadan Jiyon 
kapıya doğrularak az sonra gözden kay 
boldu. 
Giyom Bürrask: 

- İşte şans diye bağırdı. 
Rıke de: 
- Büridan mes'ut olmak için doğdu; 

mes'ut da olacak. Şimdiye kadar beu 

saadetin ne olduğunu bilmedim. Uma. 

nm ki Büridan saadetini benimle pay 
taşır. 

Büridan: 
- Benim kahraman dostlarım. Ben 

mes'ut olursam bunu size borçlu ola. 
cağım.. dedi. 

Gotye ortaya mide bulandıran bir fi. 

- Bunun bir tuzak olmadığım kim 
temin eder? 

Bir ses: 
- Sen haklısın kardeşim dedi. 
Hepsi başlarını çevirdiler. Filip Got· 

yeyi taklit ederek ipe tırmanarak içen 
girmiş ve Jiyonun sözle.rini işitmişti. 

·Gotye, Filibin kardeşim demesinden 
titredi .. Bir an kadar iki kardeş bi.ri
birlerine baktılar. Ve belki de 'bu za
manda aralarında bir şeyin 'kırıldığını 
anladılar. Sür'ati intikal sahibi olan 
Büridan, iki kardeş arasındaki 'bu müt. 
hiş hissin farkına vardı. 

Aslanlı bahçede geçen tehlikeli an· 
tarı unutarak, iki l:nrdeşin ellerinden 
tuttu: 

- Ben hakikaten mes'ut .clacaksam, 

bu, sizin yüzünüzden olacaktır, dedi. 
Teşebbüsümde beni yalnız bırakmıya -
cağınızı ummak istiyorum. Tuzak ol
sun, olmasın .. Bu gece muayyen saatte 
orada bulunacağım .. Benimle beraber 

siz de gelmezseniz, 'içimde benim için en 
kıymetli bir şeyin yokluğunu duyaca • 
ğım. 

Filip: 
- Bu kadının sizi tuzağa düşürmek 

istediği muhakkak .. Böyle olmakla be· 
raber bu gece gene sizinle 'birlikte bu
lunacağız, dedi. 

Gotye: 
- Elbette ! - diye bağırdı. 
Büridan : 
- O halde, ne yapacağımızı şimdi • 

den tayin etmeliyiz. Her birimizin ya· 

pacağı işi kararlajitırmalıyız. Ve .... 
Bigornun sesi Büridanın cümlesine 

devam etmesine mani oldu: 
- Hazır ol! .. 
Beş arkadaş, Bigornun nöbet bekle -

diği dehHze koştular. Oradan ayak ses
lerine karışan gürültü geliyordu. 

Filip en küçük bir heyecan göster • 
meden: 

BTTRtDAN 1~ 
--------------~-------------------.-.-------------Bu güriıltüye hakim olan bir 5~5 :58ğ Gotye pencereye koşarak aslanlı bah
çeye koştu. Kraliçe görünmüyordu. Ar
kadaşlarının yanına dönerek: 

- Ne olacak! • dedi .. Cehennem if· 
riti Margarit bizi yakalatmak için bir 
sürü asker gönderiyor! Galiba etrafı -
nuz sarıldı. Tilkiler gibi sıkı§lırıldık 1 
Zannımca, Büridan sevgilisini kurtara
mıyacak! Lansölo Bigorn asılacak! Gi· 
yomla Rike de keza 1 Şüphesiz Büri. 

dan da .. Ya ben~ Ben de ... Sebep? Fi
libin taçlı bir fahişeye aşık olması ... -
diye homurdandı. 
· Filip çok sa1dn bir sesle: 

- Gotye, • dedi .• Şayet buradan sag 
.olarak çıkarsak haşmetli Fransa krali
çesine yaptığın hakaretin hesabını ba -
na vereceksin .. 

Büridan: 
- işte, bundan korkuyorum 1 Oh 

Margarit ... Şimdiye kadar işlediğin ci. 
nayetlerin en müthişi budur. - diye mı
rıldandı. 

Yeniden Bigornun sesi işi'dildi: 
- Hazır olunuz 1 .. 
Merdivenden nuzrak veya kılıçla . 

rını şakırdatan askerler : 

- Açınız! • diye haykırdılar .. 
Bu seslerin üstünde yükselen bir 

ses: 
- Kanun namına! . dedi. 
Rike ile Giyom birer kahkaha salı-

v erdiler. 

Giyom: 
- Odur! 
Rike de: 
- Evet, bizim şehremini 1 • ·!dediler. 
Kapı şiddetli darbelere mukavemet 

edemeyerek parçalandı .. Ayni zamanda 
askerler hücum ettiler. 

Müfrezeye kumanda eden Jan dö 
P.ressi : 

- ileri! - diye bağırdı. 
Askerler: 
- Vurun t Öldürün 1 • tliye haykırdı

lar .• 

- Hayır l Hayır! .. Öldürmeyinttı 
tutunuz 1 - diye bağırıyordu. ştafS 

İri yan, sakin, s~ğuk kanlı, ıc:cıııı11 
çatık, sert suratlı bır adam, 1'ı 

1 
~ıtı• 

kabzesini tutarak görünmüştü. A_n: bi1ş 
yordu ki, bu adam, kılıcını çe~1r bil 
tenezzül etmediğini anlatmak ıçı~ıııııf' 
şcldlde hareket etmeyi doğru 'bU 

tu. 

Gotye: . d dl .. • 
- Angerrand ldö Marinyı 1 • c 

Babamızın katili .. 
Büridan : etti· 
- Mirtiyin babası ı - diye i]a\"e ıcet· 
M . . • b" . . U rine as ,,,. 

arınyının ır ışareti ze !> • 

lerle şehremini geri çekildiler. ~~f • 
balık odanın yarısını doldurnıUŞ gt 

di. .... e 51• 
Odanın öteki ucunda, bırıbırııııci4•f 

kışık bir vaziyette kalan beŞ 8: e 5, . 

kılıçlarını çekmişler, hançerlerı~>''°' • 
nlmışlardı. Fakat hareketsiz dur 

tardı. lrı1ııf 
Lansölo Bigorn ortadan kaybO . 

·111 
tu. rerı11 

Marinyinin işareti üzerine şeh 
söze başladı: Jclll1\lıı 

- Ben Fransa kralı namına, .. ııı" 
' ğU•• namına sizin hain ve asi oldu ($lef 

bildiriyorum. Siz hiç bir nıuh8ıce dil''' 
verilmeksizin doğruca Monfo'kon ,eıll • 
ğacına götUrüleceksiniz .. Orad9ııırı11ııl 
mzı buladaksınız. Size guna~eri jtl• 
çıkarmak ve yaptığınız cinaye . 11ıet 
raf etmeniz için beş on da'l<ika ~:ı;ıl' 
verilecektir. Sonra ip boynunu.ı:a 18cıı1'' 
cak ... Şimdi söyleyiniz teslirtı 0 

"f Oı;s' 
mısınız? Olmıyacak mısınız?. 
hücum ettireyim mi askerleri ı.. .,.er· 

Rike hançerini sallıyarak ce\"al' 
fü· ~~· · ııa ,. 

- Şeytanın sağ bacağı! J{c 111>'' 
dini! Hançerimi şişko karnına sıı 
cağ1m. - diye bağırdı. 

Giyom: 


