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Otomobil cinayetinden sonra bir cinayet daha ..• 

Atatürkü ve ordumuzu kazanında bir adam 
sevinci~ selamladtlar ·haşlanarak öldürüldü ! 

Muzakereler Zavalh, başına bir 
Bugün Antakyada çuval geçirilerek 
başlamış bulunuyor kazana ahlmış 

Antakya, 12 (A. A.) - Anadolu a- tekrar hareket eden tren saat 16,30 
jansınm hususi muhabiri bildiriyor: da tskenderuna muvasalat etti. I<'ran 

Genel kurmay ikinci başkanı Orge- sanm Suriye şimal ordusu kuman
neral Asım Gündüzün reisliğindeki he. dam General Mone ile Sancak vali
yetimizi hamil bulunan hususi tren, sl Abdurrahman Melek, hükumet 
bugün saat 15 te Payas'a vardı. Orge- erkt\m, Antakya, İskenderun ve Kı-
nerali karşılamak üzere Hataydaki rakhan halk partisi erk1'mı bütün ce-
Fransız delegesi ve Fransız kıtaatı maatler mümessiller! istasyonda he
kumandanı olup dün Albaylığa terfi yetlmizl bekliyordu. 
eden Role ile Antakya başkonsolosu. General trenden alkışlar arasmd.:ı: 
muz ve İskenderun konsolosumuz Pa- indi ve ilk önce General Mone tarafın
yasa gelmiş bulunuyorlardı. Payasta dan selamlandı. !ki General bir müd
bir askeri kıt'a ihtiram resmi ifa etti. det samimi surette r, ··• ·· ştükten sonra 
lskenderunda takdim merasimi yapıldı. Generalimiz 

Saat 15,10 da P a ya s tan _.. Devamı 12 incide 

"Ermenilere acık mektub,, a cevap: ı 
Atatürk "Ermeni isimlerimizi ea~vekm kabuı 

. k 1 .a ettiler değ i şh r m e as a y~ı;:.~ :=lşı::::.ı Celi.! B•· 

b h · 1 ' Öğleden sonra Pcrapalasta Da. mevzu a S O amaz.JJ ı' hiliye ve Hariciye Vekillerimizle 
görü§en Celfil Bayar akşam tekrar 

S. Keleci nin teklifini bir kısım ' ı :;:~~;:t:1~~~~~ Büyük Önde-

1 E .1 k b 1 1...... k Başvekilin bu akşamki trenle 
rmenı er a u e ayı .,.!!karaya dönmesi muhtemeldir. 

görmüyorlar 
Okuyucularımızdan lstanbul Elektrik 

idaresi mühendisi S. Kcleci imzasile Türk 
Vatandaşı Ennenilere hitaben yazılmış 
bir açık mektubu birkaç gün evvel neş. -

retmiştik. Okuyucumuz bu mektubunda 
T ürk vatandaşlığı şerefine layık görül. 
müş Ennenilerin türkçe isimler alması 

_... Devamı 3 iinciide 

.... .._ ............................... ! ...... . 

Çekoslovakya 
Avrupa sulbünü 
tehdit ediyor ! 

Uzlaşma ihtimalleri, Fransızlara 
göre, Almanyanın hoşuna 
gitmemiş 

l3erlin, 13 - Bitlerin muavini Hcs 
b_ir nutuk söyliyere.k Çekoslovakyaya 
§~ddetıe hücum etmiştir. Hes demiş
tır ki. 

,, .l 

- Çckoslova'J.-ya \ "crsay yaurnilc 
~rulmu§, sıılhil tchdid eden bir menı. 
z· kcttir. Burası bir harb merkezi ha
ınt almıştır. Almanya yii.riiyccck di
~~ 8Cfcrblrlik ~ıaptlmıştır. Halbuki 
ll~tl.cr sulh istiyor. Avrupa, sıılhü 
ıtZcrc borçlııdıır. Halbuki raayokır, 

fJ~::ctclcr yalanlar ncşrccliyorlar. Ta. 
~ h~kil:.at i söyliycccktir.,, 

arıste tefsirler 

h. Paris, 12 (A.A.) Çekoslovakya na-
1Ye i t "h f r n ı abatmın son sa hasmın ce. 
~Yan etmekte olduğu bugün Alman 
~/~~uatının neşriyatı şimdiye kadar 
~tulınedik bir şiddet bulmuş olması 
di ansız gazetelerini meşgul etmekte. r. 

W"' Devamı 4 ilncüde 
Alman hfldııdımdaki Çek 7.:uı•t etleri 

l~mıandanı general Siroti 

Romanya Krah 
Bs 'lealfil ~lYI Dal g ® Bcdl n 

Yatlle bir gezintiden 
sonra Kösteoceye 

döndü 
Romanya Kralı Samajeste Karo!, 

lngiltereden satınalm'ış olduğu ve iki 
sene evvel o zamanki lngiltere kralı 
Edvardı !stanbula getinniı:; olan eski 
Nahlin yeni Luçyafarul yatıyla Kara
denizde mütenekkiren bir seyahate 
çıkmıştır. 

Köstenceden hareket eden Luçyafa
rul yatı dün Boğaza gelmiş ve yavaş 
bir ilerleyişle Marmaraya çıkmış, iki 
saat kadar süren bir gezintiden sonra 
tekrar geri dönerek Köstenceye müte. 
veccihen Boğazdan dışarı çıkmıı,ıtır. 

Am®rnlka 

Bombardıman 
tayyaresi 

satmayacak 
Sebep s iville rin 
bombardıman 

' edilmes idir 
' Vaşington, 12 (A. A.) - Amerika 
hariciye nazırı beyanatta bulunarak, 

bombardıman tayyarelerinin, bunları 

sivil ahaliye karşı istimal eden mem
leketlere satılmaması tavsiyesinde bu. 
lunmuştur. 

Gazetelerde intişar eden ve Ameri -
k:ı. Hariciye nezaretinin halihazırda 
bu vadide bir tazyik planını tetkik et

W"' Dcuamı 12 incide 

~ 
~ 

~ '- -~ 
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Otomobil cinayetinin esrarı · 

S~yah göZiüklü 
111 

1 
Otomobille kaçmak 

için mi şoför 
Lütfiyi öldürdü? 

Maktulü Beyaz parkta sarhoş etmeğe 
çalışmış olması böyle tefsir ediliyor 

1 
Ali Rıza, evvelce oturduğu yerde hüviyetini neden gizlemiı, 11-0ru-1 

lwıca neden e vden çıkmı~tı? Evvelce ~oförlük yaptığını söylediği lıalde 
neden kendisini tanıyan şoför bulunmuyor?. 

Cani, sarışın kadını 
da öldürdü ınü? 
Katilin 

sandığında 
neler var? 

2972 numaralı taksi otomobili cinaye-
tinin esrarı gün geçtikçe çözülüp açılaca
ğı yerde kapanıp içine gömülmekte ve 
türlü türlü şayialara, türlü türlü ihti. 
mallere, türlü türlü dedikodulara yol 
açm:ıktadır .. Bu, hiç şüphe yok ki, oto
mobilde bulunduğu söylenen sanşın ka
dın, katil Ali Rıza tarafından öldürül
memişse, söylendiği gibi onunla birlik
te Trakyaya gitmiş ve orada yakalan. 
mışsa daha uzun zaman bir sır halinde 
kalamıyacak, cinayetin hakiki sebebi 
bugün değilse, yarın, yarın değilse o
bür gün mutlaka ortaya çıkacak, dedi
koduların devam etm~sine mey.dan bx-
rakmxyacaktır. _... Devamı 12 incide Maktul §o/ör ônıer LU.t/i 
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Türk- Fransız 
dostluğu 

meselesi "] 
Tanzimat hakkında, iyiden ıyiye ince

lemeler yaparak mühimce bir eser n~~ 
retmı~ olan, orta eJçilık payesine yüksel 
rnış bir Fransız dıplomatı, yani Ed. An
gelhard, kıtabının bir yermde, Lord 
Parmerstenın 1867 senesinde, Osmanlı 

imparatorlu~1U hakkında söylediği şu söz 
leri nakleder: 
"Osmanlı devletinin dostları, ıslahata 

giriştikleri giındenberi katedilen yola 
bakmalıdırlar. Fakat Osmanlı nazırları 

başlarını asla arkaya çevırmemeli, yal. 
ruz ileriye bakmalı, katedilecek daha ne 
kadar yollan olduğunu düşünmelidirler.,, 

Ve tanzimatm tatbikidinden alınan 
ilk neticeleri hüUisa ettikten sonra der 
ki: 

"Bu yaıiliklerin bir çoğu iptidai ~Y
lerdir. lnsan, bunları tetkik ederken, in. 
sarılığın ılk devrelerini hatırlıyor. Kanun 
lan yalnız vatandaşın taamızdan masu
niyeti ve tasarruf haklarına riayet edil. 
mesi gibi basit esaslara dayanan ilk 
devirleri. Fakat ne kadar az ve basit o. 
lursa olsun bu yenilikler hiç olmazsa ü
mit veriyor, insanı istikbalden meyus ol. 
mamağa teşvik ediyor, bir teselli vehmi 
yayıyor. Acaba istikbal ne gösterecek? 1 

lhtiyar Osmanlı hükumeti kendisile garp 
devletleri ara mdaki mesafeyi daha emin 1 
adımlarla katedebilecek mi? Bu devlet 
yeni ve taze bir hayat kazanabilecek mi? 
Yoksa gene meşkCık, ~üpheli, mütereddit 
ve müşevveş bir mevkide mi kalacak?,, ı 

lngniz dı:ı siyasasını 40 uzun yıl idare 
etmış o:an Lord Hanri Tcmpl Pamers. I 
ten, yukarda kaydettığimiz sözlerile, kı
sa zamanda çok işler görmeğe mecbur bir 
devletin başında bulunanlara hiç şüphe. 
siz iyi bir fikir vermiş, ve güzel bir ir. 
ı;atta bulunmuş. Osmanlı imparatorlu
ğunun, Kırım ~eferinden ve Paris kon. 
!eransından, umumi harp sonuna ve 
S(;vr muahedesine kadar geçen son dev. 
re.inin tarihi, bu fıkrin tamami!e yaba
na atılmış olduğunu gösteren delillerle 
doludur. lmparatorluğun de..,let adamla.. 
nndan tanzimatı yapanlar, tanzimat e.. 
saslan üzerinde yürüdüklerini söyliyen
ler de 908 den sonra iktidar mevkiine ge. 
lenler de, hep, ilk hızla yaptıkları iki üç 
hamleyi böbürlenme vesilesi ittihaz et
mişler ve hep bu hamleleri istismar ede
rek yaşamı~lardır. Fakat bu hal impara.. 
torluğu yaşatamamıştır. 

Şöyle veya böyle bir sebeble muasır 
garp medeniyetinden geride veya uzakta 
kalmış devletleri idare edenlere, Lord 
Pamersten'in, alınmış tecrübrlere daya
narak yaptığı tavsiye, her devletin her 
devirde yüksek manivelalanna kumanda 
edenlere her zaman tekrarlanacak bir 
tavsiyedir. Sanırım bu tavsiyeden müs. 
tağni olan devlet adamları yalnız bizde 
yetişiyor. Zira hiçbiri mazideki muvaf. 
faldyetlerine dayanmıyor. Hergün yeni 
bir muvaffakiyetle yeni bir ileri adımla 
tebarüz ediyor. Bilhassa, Şefimiz, yalnız 
tarihimizin adamı değil. mutlaka hergii
nUmüzün adamıdır. Ve liderlik vasfını 
bilhassa bu ikinci hüviyetinden. bu dina. 
mik tarafından almak istediğini tebarüz 
ettirmekte hususi bir ısran vardır. 

Türkiye niçin bu kadar süratle ilerli. 
yor? 

Zira başını, ancak nota defterlerini tet
kik etmek için ara sıra geriye çeviriyor, 
katettiği yollara yalnız inkılabın bilfin~ 
sunu yapmak için bakıyoı, fakat asla; 

''Neler yaptık? Bunları nasıl yapabilir 
dik? .. 

Deyip kendi muvaffakiyetlerile kendi 
enerjisini zehirlemiyor, mütemadiyen i. 
!eriye bakıyor, bfi\-ük hedefine kaç mer
hale :kaldığını öl~yor ve hep yürüyor. 

1 
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1 Mazi içinde işli yen adliye 

• 
Loııdra hayııaııat bahçesindeki bu nıa ymımlar daima dördü bir arada ve ma~a da yemek yer7er, çay içerler ... lı!ay-
mwılardan hepsi11iıı ayrı bir sandalye si vardır. Bmı'lann arkalığında isimleri olan Jubile, Gert, Babıt ve Corc isim. 
Zeri yazılıdır. Maymunlar, bu yazıları tanırlar ve, sandaıyelerin sırası deği§t irilmi§ bile olsa, kendi sandalyelerini 
bulup otururlar.-

Başının üsliinde 
ki saat duran 

Hhıd.i f ~<ir 

Tlintli fakir 

• 1 

1 

Vitaldas Parelı ismindeki bir Hindli 
fakir, başının üzerinde iki saat kadar du. 
rarak bü}rük bir marifet göstermektedir. 

Bugün Londrada bulunan bu fakir, 
herkesi hayrette bırakıyor. Vitaldas Pa. 
reh, bunu Tibette öğrendiğini ve şimdiye 
kadar Japonyada, Çinde dolaştığını, son 
ra Avrupa~·a gelerek Belçikaya, Holan. 
daya ve Almanyaya gittiğini söylemekte 
dir. 

26 yaşında, uzun saçlı. gürbüz vücut
lu bir genç olan Parch, ayaklan havada 
ve elleri hiçbir yere değmeden, başının 

üzerinde muvazenesini temin etmekte ve 
bu şekilde iki saat kadar durabilmekte. 
dir. Fakir bunun yalnız bir maharet ol. 
madığını, ayni zamanda zihni kuvvetlen. 
diren bir jimnastik sayılabilecetrini söy
iüyor. Çünkü, dediğine göre, bu vaziyette 
zihnini bir noktaya toplamakta ve derin 
bir tefekküre dalmaktadır. Bu hareketi 
esnasında vücudun bütün aJırhğı çene 
ve baş üzerine düşmektedir. 

Bu, fakirin yaptığı hareketler, ken. 
disince en kolay ve, ''kolay., olduğu için 
iki saat de\•am edebilmektedir. Halbuki, 
ancak beş dakika yapabileceği daha zor 
hareketler varmış .. 

Vitaldas Pareh, bu iki saat başının rı. 1 

zerinde durmak hareketini yapmadan ev. I 
\el 12 saat aç durmaktadır. 

Angelhard tarafından, on dokuzuncu 
asrın ikinci yarımı başlarken sorulan su. 
aller de cevaplarını, tarihten, ancak sek. 
sen yıl sonra almış bulunuyorlar: 

- Bu devlet yeni ve taze bir hayat ka.. 
zanabilecek mi? 

- Hayır, o devlet yeni bir hayat ka. 
zanamadı, fakat o millet yepyeni bir 

Devamı 4 ıincüdo 
Nizameddin NAZlF 

ir şehri pan·ğe 
veren yılan 

iki gUo halk heyecan içinde haldıktan 
sonra nihayet )'ukalandı 

o+ •,. •fA ilo w 
Horas bulundu! 
Bu haber lngilterede geçen gün bütün 

bir şehir halkını sevindirmiştir. Horas 
herkesın endı~ ile aradığı bir §eydi. 
Fakat, bu mahlOk, sevildiği için değil, 
bilAkis korkulduğu için aranıyordu. Çün 
kü, bu bir yılandır •• 

Kendisine alıştırdığı kocaman bir yı. 
lan ile binbir marifet gösteren Siril Heci. 
don bir gün bütün şehri telaşa düşüren 
bir haber veriyor: 

Horas kayboldu! 
Horasr, sahibinin ellerinde görenler o

nun ne korkunç bir yılan olduğunu bili .. 
yorlar. Bu yılan şimdi herhalde başı\Jot. 
şehrin sokaklarında dolaşmaktadır. Her 
eve, her odaya girmek ihtimali vardır .• 

Buna karşı, bütün şehir halkı akılla. 
nna gelen her tedbiri alıyorlar. Kapılar 
kapanıyor, pencerelerin aralıklan tikam. 
yor. Kimse bahçede oturamaz oluyor. 
Çocuklarını mektebe yollamıyorlar .• •• 

Uzeri imzalı Polis de bir taraf tan Horası aramak. 
tadır. Evlerin bodrum katı, tavan arala. 

n birer birer aranıyor, bahçelerde otla. ~ adın caKetleri 
nn, çiçeklerin arası karıştırılıyor. 1 

Horas yok! -------------....... 
Böyle, iki gün geçiyor. Halkın endişe-

si devam etmektedir. Gece kimsenin gö.. I 
zü~e uyku girmiyor .. 

lşte, böyle bir anda, nihayet Horasm I 
bulunduğu haber veriliyor ve herkes ra. 
hat bir nefes alıyor, büyük bir sıkıntı. 
dan kurtuluyor .. 

Horası bulan bir genç kızdır. Om 
Madlen ismindeki bu kız, mister Hed
donun yanında çalışmakta ve onun mes. 
!eğinde yetişmektedir. 

Con Madlen bir gün, odasındaki gar· 

dirobu karıştırırken, köşede, Horasın 
krvrılmış yatar olduğunu görüyor. Şehir 

de başka birinin görilnce çığlık atacağı 
bu yılanı, genç kız yavaşça tutup kaldı. 
nyor ve herkese müjdeyi veriyor .. 

lsviçredc bir liaynn hastalığı snl. 
gınına kareı alınan tedbir climlcsin
den olarnk, hududdan içeri giren her. 
kesin ayakları dezenfekte edilmekte
dir. Otların arasındaki mikroplan yi
yerek geçen bu hastalığın nakline, in_ 
sanlar, farkında olmadan, kendi ayak
larıyla. vasıta oluyorlar. 

, ..... ~ 
Marget Rosengrem ismindeki bir İs. 

veçli genç kız, yeni bir moda çıkarmış

tır: 

tlzeri imza dolu bir gömlek .. 

Bazı meraklılar vardır: Meşhur kim

selerin imzalannı toplarlar. Fakat bun

lar yanlarında bir defter bulundururlar. 
ve imzalan buraya attmrlar. 

Marget Rosengrem ise, bu imzalan 
ipek ceketinin üzerine toplamayı tercıh 

etmektedir. Arkasına giydiği bu elbi. 

senin üzerinde bir çok imza vardır. 

Stokholmde bu bir moda haline gel
miştir. Bir çok kadınlar da ayni şekil-

de ceket yapıp arkalarına geçmişler ve 
imza toplamıya çıkmışlardır. Fakat bir 

çoktan imzasını alacak meşhur adam 
bulamıyorlarmış .• 

A HMET EMl.V l' ALMAN, bizde ada
letin yavaşlığından bah8edcn ve 

bu mekanizmayı muhakkak değiştirmek 

icap eitiğlnl kaydeden bugilnkü başmaka
lesi, hakikaten üzerinde durulmaya deiJcr 
bir nıahiyclledir. 

"Yn\'aşlı~ın dayandığı iddin, yüzde yüz 
ndalet, mutlak manasile adalettir. Bunun 
için her şahit dinlenecek, her delil ince· 
den inceye tetkik edilecek, müdafaa mnk· 
sadlle ileri sllrOlen her iddia karşısında 

tekrnr tekrar mühletler verilecek . ., 
Dedikten aonra buna tnlik işini ince bir 

sanat h::ıline getiren avukatlar karışırsa 

oclalct karikatüre dönfiyor. diyor. ve ilave 
edi11or: 
"Başka memlekellerde de adalet yavaş. 

mış, kılı kırka ynrmayı iş edinirmiş ... Bi· 
zc ne? Dizim başkn memleketlere nisbctle 

, bir imtiyazımız vnr: Her şeyi aklın icabı· 
na göre kurmamıza enı;r.I yoktur. inkılap. 
çılık ana yasamızın bir temel direğidir. 

Türk adliye mekanizması sırf aklın ,.e 
ilmin icaplarına göre yeniden kurulmalı, 
silnfi gününe işlemelidir. Ceza evlerini ve 
tevk!Oıaneleri dolduran binlerce insanın 
çol(u suçlu adamlardır. Adli hata ihtimali 
hakkındaki iddialar ancak kütük bir kı· 
sım üzerinde ileriye sürülebilir. Fakat şu 
iddia da doğrudur ki suçların büyfik bir. 
kısmının önüne secilememesindc adliye 
mekanizmasındaki yavaşlı~ın bilyük bir. 
tesiri vardır. 

• • • 
Maziyi silmek, tasfiye etmek, yeniden 

başlamak bir zarurettir. blr taraftan ha
pishane sistemimizin kifayetsiz hali, bir. 
taraflan mahkemelerimizin uznk sayılan 

bir mazide işleyişi bakımından böyle bir 
tasfiyeye mutlaka fhti:rac vnrdır. Bunu 
nkln uygun bir şekilde ynparsak belki 
de nazariyelerden fcdaklırlık ederiz. Fakat 
mukabilinde cemiyetin canlı ve hakiki dü 
zenini kurtarırız. Vatandaşlara dıı sıcak 
bir kanun ~n:rsısı ve emniyet duygusu a
şılanz. Binlerce yeni suçun önfine geçe· 

rlz.On beşinci yıl vesllesile düşünülen umu 
mi af ve tasfiye meselesini. bizce, mnh· 
kömlara ve mahpuslara acımak ve Atıfet 
göstermek bakımından karşılamak hata
dır. Esas dilşünce doıtru ve faydalıdır. 
Fakat inkılAp ölçillerlle yeni bir varlık 
kurmak, bunun için de eskiyi silmek ve 
tn~ril'C etmek hedefile barekrt cılfllmrll· 
dlr. 

CUMHURiYET 

Ankaradan denize kanal 

Y UNUS NADi, devlet merkezlml% An· 
karanın, bol auya ihtiyacı olduğu

nu kaydederek bunu lemin için Ankarayı 
büyük bir kanalla denize bağlamak icap 
dli{ji fikrini llt:ri allrüyor. Yunus Nadiniıı 

tavsiyesi şu: 
"Sakarya Ankaranın takriben yüz kilo· 

metre cenubundan gcı;crek aknr. Uu neh· 
rin Beylik köprü ile Polatlı arasında An· 
karaya en yakın olan kı!>mı, daha orada 
iken her ihtiyaca cevnp verecek bir mik· 
tor gösıerir: Yazın bile çok eksllmb·en 
daimi bir miktar. Demek ki eAer başka 
hiç bir şey yapmıyacak olsak Ankaranın 
limanını şimdiden Polatlı llerlslnde kur
mak kabildir. Halbuki bu limanı Ankara
nın içinde tesis etmek asla lmkfıosız de
lildir: Ya Sakaryayı bir kanalla Ankarayıı 
kadar çıkararak, Yahut Kızılırmaktan ah· 
ocak bir kolu Ankoranın itinden geçirmek 
surctiJe Çubukderesi üstündenden Sakar
yaya b::ıi';lıyarnk. İki işten birinin tercihini 
bize seviye hesapları gösterecclctir. Her 
iki tnrarın Ankaraya mesarcsi yckdi~e
rfoe oldukça yakın uzaklıktadır: Kızılır·, 
mak, biraz sarpça aro:ı:isile takriben 60 
kilometrelik mesafede, Saknrya düz arazi· 
sile takriben 70-80 kilometrelik mesafede,. 
Ankaradan itibaren gfizergfihı Çubuk ~
yı vadlsile tabiat çizmiştir. 

Yunus Nadi bol suya kavuşunca Anka· 
ranın iklimini dejjiştlrmek, etrafını or
manlarla çevirmek mümkün oldu§unu sol/ 
lcclikten 8onra şöyle devam ediyor: 

Gerek Kızılırmakta getirilecek, gerek 
Sakaryadan göHlrülecek kanallar serıı1 

seyrfise!erlne müsait olacak veçhile )'11· 

pılmıık ınzım seldlklcn başka tA deni~~ 
kadar bütün Sakarya vadhini de kezaııı. 
semi işliyecek bir kanal halinde tıınzl~ 
etmek icap edecektir. 20-30, hatlfı 40·5 
tonluk gemileri bu kanallar üzerinde ~il· 

· dO rfilmek kabildir. J\fa}(\mdur ki Sll fizcrıO 
nakli'-·at dünyanın en ucuz işidir. Bunun ., ıı· 
Anknrndan başlıyarak denize \'cya den 
lere kadar bütün geçtiRi yerler için ıtlns-

h ·ın· tesna ve çok ileri lılr medeniyet ve il) 

dırhk eseri olacaAında şüphe yoktu~- ld• 
Denize veya denizlere diyoruz. Fılh01{ • 

ka Sako"'·a şimdi Kıındire clvnnndn 
6 

'" l;O• 
radenlze dökülür. Halbuki Snknr:rıı d ıı 
nalını bir kolla Snhoncn ı;ölii üzerin d~r. 
lzmll körrczine hnğlomnk da kabil fk 
Hnttô fazla olarak bir ücüncfi kolin Jın 11• 

sölfinden Marmara denizinin di~cr bir 
5 

bili ne bile. . ucrf 
Yuknriki ynr.ılnr bir fikir olarak 1' 

tırıfl 11 

sürlilmü~tür. Bnnların hesabını ynP ı]dt-
hükömete dfişr.r .. Ve bu hcsnplor ynP bit: 
iiında görfilecektir ki asla olmı:racok 
~eyden bahsetmiş deAilizdir. 
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&'lata dau ......................... 
Güzellik 
hakkında 

• NSANLARIN çoğuna kavratıl-
1 ması zor olan şeylerden biri de 

,rgüzel" kelimesinin biribirinden bils
bütün başka iki manası olduğudur. 
(Anlatılması değil, ka\.Tatılması zor 
dedim; çUnkil anlatmak kolaydır; hat. 
ta anlatnıağa kalktığınız zaman itiraz 
edip: ''orası malfım!., derler. O farkı 
bilirler ve o fark üzerinde uzun uzun 
sözler söyliyebilirler; fakat onu içle
rine sindirememişlerdir, akıllarını ik
na etmiş olsalar bile gönüllerini ikna 
edememişlerdir. O farkı, öğrenilmi1 

bir hakikat olarak bilirler, kendilik
lerinden kabul edemezler. Hani bir 
zat k"illtiir'ü: ''bizde öğrendiklerimizi 
unuttuktan sonra kalan şey,, diye ta. 
rif etmiş; o adamlar da güzel'in iki 
manası arasındaki farkı bilmek, işte 
o tarife göre T...illtür haline gelememiş
tir.) 

Tabiatteki gii.zel ile sanat~ki gü
zel'in, iki ayrı kelimeye ihtiyaç göste
recek kadar ayrı şeyler olduğunu iddia 
edecek değilim. Hatta öyle iki kelime 
olmamasının daha iyi olduğu kanaa. 
tindeyim; çünkü her ikisini de - mi
zacımıza göre - ya: ''hosumuza giden 
§Cy,, veya "şu ve şu vasıfları haiz o. 
lan şey,, diye tarif ederiz. Bir çiçe
ği, bir çehreyi, bir manzarayı niçin 
güzel buluruz: ho5umuza gittiği için 
\'eya onlarda önceden tayin ettiğimiz 
birtakım vasıflar bulduğumuz için 
değil mi? bir şiiri, bir resmi veya 
heykeli gü1.cl bulmamız da bunun için
dir. 

Ancak bir çiçek, bir çehre veya bir 
manzara karşısındaki vaziyetimiz, ruh 
haletimizle bir şiir, bir resim veya bir 
heykel karşısındaki vaziyetimiz, ruh 
haletimiz bir değildir. İste insanların 
çoğunun böyle vaziyet, ruh haleti de
ği"tirmelerine • onun lüzumunu tak -
dir etseler dahi - imkan yoktur; esa
sen sanatkar değillerdir, bunun içia 
kendilerinde asıl samimiyetlerinden 
b:ı '·m bir de sanatkar samimiyeti te
§~kkiU edememiştir. Burada •'sanat. 
k~ e ıme mi yalnız sanat eseri Vü
euda gefircn aaam manasında değil, 
sanattan anlıyan adam manasında da 
kullanıyorum). 

Böyle insanlara ''Bu çiçeği veya şu 
manzarayı niçin beğeniyorsunuz?,, di
Ye soracak olursanız: "hoşuma gidi
Yor da ondan: güzel buluyorum da 
ondan,, diyebilirler; fakat: "Bu şiiri 
\•~ya resmi niçin beğeniyorsunuz?,, 
dıye sorduğunuz zaman i(5in içine bir 
~kım ahlak, fazilet, fayda, tedris mü. 
ahazaları karıştırırlar. Tabiatte mev-
cut bir şeyi güzel buldukları zaman 
b~ hükümlerine sebeb göstermeye 
hıçbir Jüzum görmedikleri halde bir 
sanat eserinin ancak birtakım sebeb
ler dolayısiyle güzel bulunacağına ka
nidirler. Çünkü sanat güzelliği onlar. 
~a. aşikar olduğu için gösterilmesine 
lhtıyaç kalmıyacak bir hakikat hali
~-e gelememiştir. Onların bir hassele-

~'. sanat hasseleri eksiktir. Körler 
~0rtnek hassesi, anadan doğma sağır
trda duymak hassesi hakkında bir 
lkir edinebilirlermiş; fakat daima 
~:ılış, eksik ve garib bir fikir. O a. 

1. ~ların da sanat hassesi hakkında 
r~kırlcri vardır: körlerin ki ve dilsizle-
ınki gibi. 

....___ Nurullah ATAÇ 

(ieneral Kaytel 
Peşteye 2'ellyor 

<1 l3udapcşte, 12 (A.A.) - Alman or 
C Usu Yüksek kumanda heyeti şefi 
<1 <ıneraı Kayteı, 14 Haziranda Bu 
apf>Şte'ye gelecektir. 

1' ;arı resmi maha!il, Alman gene
n a intn geçen seneki manevralar es
asınd ,, 

tll a ~uacar askeri erkanının Al-
an3·ay fad a yapmış oldukları ziyareti 

llu e etmek Uzere gelmekte olduğu. 
bildirmektedir. 

llllyUk ı;.:;-mlyeyl 
ıı kazanan tallll 

i'kr u ~Yki piyankonun 45 bin liralık 
bt arnıyesini kazanan talili Maltepe a-
l{en:e~binde teğmen İbrahimdir. 
41 ~ gedıkli küçük zabit mütekai. 
,,,.,,." bayt İhsandan aldığı 32255 
Otıd lrah bilcUe büyük ikramiyenin l 

a bi · · ~r.tı· rını, yani 4500 lirayı tayyare 
1Yctinden almıştır. 

H/\ht.:R - :\k~cıw , ··ısı 3 

1~az geldi. Pazar günleri 1stanbullu1ar artık akm akın 1..'1rlara taşmıyor. Boğ az ve Acla vapur1an 'diin tıklım t1klım doluydu. Karpuz 1aibuğu, aenize ail§-. 
mil§ telakki edilebilirse de karpuzun ycrlisiııin kabuğu denize dü..şmedikçe de ni::e girmcmelde ısrar gösterenler cpetJ olduğu için p16jlar hcnii:; hararetli 
mevsimine girmi§ değildir, maamafih pazarları gene cpoy kalabalık olmakta dır. Bu arada Mecidiye köyü de BetJoğZtt semti ahalisinden uzağa gitmek is. 
temiyenlcr için bir gezinti yeri olmak vasfını mu1ıafaza ediyor. Mevsimi de gel4iği içi>ı J!ecidiyeköyilnde her sabah dut toplama faaliyeti de göze ~r· 
pıyor. 

~------------------------------------------------------------------------------------....... · 
( SIEl~liilltl[)IE VE IMllEIMILIEIKIElllE) 

"Ermenilere a~ık mektuh., a cevap: 

"Ermeni isimlerimizi 
değiştirmek asla 

mevzubahs olamaz!,, 
S. Keleci nin teklifini bir kısım 

Ermeniler kabule layık 
görmüyorlar 

demektir, ki • elbise değişmekl€ insan as. 
la değişmez. I::r-meni, erkek adam demek 
olduğunu bizden iyi, atalarımız, babala. 
rımız bilirlerdi, ve erkek asıl manasına 
göre, }'ani sözü bir kalbi bir, sözünde 
sağ ve sabit, doğru adamlar idi ve bıma 
delil olarak .Maliye işleri anlara münha. 

S.- /Jaştaru/ı 1 incide } 
fikrini müdafaa ve Ermenilere böyle ha
reket etmelerini tavsiye ediyordu. Bu 
fikrin bir kısım alAkadarlara mulayim 
gelmekten çok uzak olduğunu gazetemi. 
ze gelen iki Ermeni vatandaşın müraca. 
ati üzerine :de Flfl}aşmrs bulunuyoruz.Bu 
iki zattan biri getirdiği bir mektubu neş.. 
retmemizi istiyordu. Kendi mütaleamızı 
şimdilik bildirmeksizin, iki tarafın müta
lealarını kaydetmeği faydalı bulduğumuz 

için bu arzuyu yerine getirmeğe karar 
verdik ve Mercanda 57 numarada otur. 
duğunu,isminin de Vahram H. Markar 
yan olduğunu söyliyen müracaatçiye 
mektubunu, ifadesini ve şivesini hiç de.. 
ğiştirmeden aynen neşredeceğimizi bil
dirdik. Türk vatandaşı Ermenilerin türk 
çe isimler almaları lazımgeldiği fikrine 
muhalif bir fikri müdafaa eden bu mek. 
tubu, bir haleti ruhiyeyi göstermesi iti. 
barile, okuyucularımızın da dikkate la. 
yık bulacaklarını sanıyoruz. 

' sıren tevdi' ve teslim olunmuştıt. vı 6Qn. 1 
dtk eminliği gibi millıim sadaka'o .w~c'}_ 
mır işler de, ermeni/ere mahsu idi: 

Mektup şudur: 
:(. * .. 

"Ermeniler; isimlerinizi tiirkçe seçme
niz lcizımdır. çünkü: ''erkek' adam., ma. 
nasına gelen ermeni kelimesine varın. 
caya kadar her şeyimiz türktiir. 

Bay Sahak keleri, diyor "tarih erme. 
nilerin türk cıldıığunu gösterir, ezciimle 
yaptığım tetkikatlara göre Attilanın 

yaptığı milletler akını cenubi Almanya 
durmuştur. ve bugün niirtemberkteki 
Almanlarda, Türk - ermeni ırkına mm. 

sup binlerce kişiye tesadüf edilir, öyleki 
insan kendisini tii.rkiyede zanneder. llat. 
td çavuş, Hayk, Kaç yibi isimler ve soy 
adları taşıyanlar pek çoktur. ı•e bıt üısan 
lar kendilerini halis Alma11 diye bilirler. , 

Bay Sahak, bunu yazdığınız halde, 
isimlerimizi Türkçe seçmemiz lôzımdır, 

neye deyorsunuz, erkek adam manasına 
gelen ermeni kelimesi tiirkçe olduğu için. 
mi? 

l/albuki . Tiirk - ermeni isim taşıya11 
Würtcmberkteki insanlar halis Almanız 
deyorlar ve öyle bilirler dcyorsunuz. 

isim değişmek yeni elbise giyinmek 

Fakat sizin iddianıza göre şin,c. . • . ,, .. 
ni cemiyeti, ermeni okulu, ermrn: ı · 'lm 
velha,stl ermenilik yoktur, maelcseJ er. 
meni dinide ortaya koymağa tmıttmuş. 
sunuz, bunu da tabiyatile ırkın birliğini 
tebeyyün etmek maksadila takip ediyor. 
swmz. 

Tarilıi, tarihi bilgilerin temamını teteb 
bü etmiş bir zat çok iyi bilmesi gerektir 
ki, arz iizerinde muhtelif milletler ayni 
ırka mensup oldıtğu halde dinleri, mez
hepleri, kiiltıirleri ayrı dır. bunı1 isbala 
biu hacet olmadığı gibi buna mufayir 
durum tarilıi büyiik bir yanlış olduğunu 
aslen bir hakikattır. 
Atalarımız tiirkleri nasıl ki ayrı bir 

ırk add etmiyerek onlara tilrt demişler 
ki, ermenice manasi etri kılıç kıl§anan, 

taşıyan demektir. şi, bu kılıcı yalmz 
doğm olmayanlara gösterirlerdi. bunlar 
hakikatan sapan ve sadık olmayan kim. 
selere gösterirlerdi. 

Şimdi ermeni tarihine göre Torkom • 
Tfirkmendcn ileri gelmiş olduğu iddia 
olunmaktadır. işte yine Ulu önderimiz 
tarihi bütiin manasile tetebbiı ederek şu 

hakikata varmış ve dünyanın en büyük 
ııc en gıizel kardeş kelimesini bize bah· 

şederek deyor ki. ermeniler ve türkler 
kardeşdirler. 

Netice itibarile nasıl ki, evvelce de söy 
lendi isim değişmek asla mevzrtbahis o. 
lamaz, ançak eski ermeniler gibi erkeklik 

Tcınıtcn amca
n o ını cesaıretn 

Dükkan sahibi 
berberler 

Pazar tatili yapmak 
lstemlyor!ar 

Son ı.;ünlerde İstanbul berberleri a
rasında, hafta tatili kanununun yeni
'den tadili için bir cereyan başlamıştır. 
Bu cereyana, berberler cemiyeti yeni 
idare heyetinin de müzaheret ettiği gö. 
rü lmektedir. 

Berberlerin geçen sene binlerce im
zalı bir istida hazırlıyarak, Meclis ri
yasetine müracaattan ve bunun netice
si olarak hafta tatiline tabi esnaf arası
na berberlerin de ithal edilmesini inta~ 
eden vaziyetin bugün bu şekilde değiş. 
mes!nin sebepleri şudur: 

Geçen sene berberlerin hafta tatili 
yapmalan için yapılan dilekçede bil
hassa berl:ıerlerin kalfa sınıfı imzalannı 
koymuş ve talebin en büyük taraftanru 
onla rtetkit etmişti. Halbuki o zaman -
tlan sonra vaziyette bitzı değişiklikler 

görülmüştür. Berberlerin dükk ;n sahi
bi kısmının iddialarına göre, hafta ta
tiline rağmen kalfalar, ellerine birer 
çanta alarak müşterilerin evlerini pa. 
zar giinleri gezmekte ve isteyenleri tı
ra şetmektedirler. Bu iş o kadar taam
müm etmiştir ki hafta ortasında 

tıraı olanlar gittikçe azalmış ve 
hem dükkanların varidatı düş

müş, hem de h a f t a tatilinden 
görtilen gaye ortadan kalkmıştır. Bu
nun için bu 'defa daha ziyade dükkan 
sahipleri önayak olarak eski vaziyetin 
iadesine çahımağa başlamışlardır. Ma. 
maafih bu arzunun tahakkuk pek uzak 
bir ihtimal halinde görülmektedir. 

Çünkü mevcut berberlerin yüzde 
doksanını kalfalar ve pazar tatili ta
raftarı olanlar teşkil etmektedir. 

Eczacı Etem Pertev 
ihtifali 

Türk eczacılığının ve müslahzarcılıAı
nın ilk müteşebbislerinden eczacı Etem 
Pertev merhumun vefatının 12 inci yıldö
nümil milnasebeti cumartesi günil merhu
mun meslektaşları ve sevdikleri Eyüptekl 
mezarının başında toplanmışlar ve mer
humun hatırasını ve mcsıeae hizmetlerini 
yadetml~Icrdlr. 

tam manasila ve Ulu önderin göstermiş 
olduğu ışıklı ve doğm yollarından daima 
yürüyelim. 

O büyük dtlıaya derin kalbimizden 
bütün minnettarlığımı sunmak ıçın en 
büyük lı2ğat kitaplarında bile bir kelime 
bile bulamadığımı arzederim.,, 

3f.a6ec' den 1.acilıe 
................................ 

SeyDd VaDılDd 
eiF~ınıdl 

VDyaılfllacdla 
Tarih ka~'llaklanmız arasında sefaret

namelerin çok büyük bir yer tutması 
ıazımgelirse de, muhtelif devirlerde u.. 
zak ve Y.alnn yabancı ülkelere sefir ola.. 
rak gönderilmiş olan Babıfili ricalinin 
ortaya koydukları eserler umumiyetle 
sathi, basit şeyler olmuştur. Geçtikleri 
gezip dolaştıkları memleketler hakkında 
etüd yapmaktan aciz olan Babıali elçile. 
ri, sırtlarına yüklendikleri ağır vazifele
rin tarihe olan hesabım, yüzleri kızarma.. 
dan, en kaba:layısı belki iki yüz sayfa 
tutabilen risalelerde vermişlerdir. 

Mesela, hic;ri 1221 de üçüncü Selim 
tarafından F;ansa imparatoru Napolyo. 
na elçi olarruc gönderilen Seyid Vahid 
efendi, Napolyonun nezdine giderken 
Fransa imparatoru Rusya seferine çık. 
mış bulunuyordu. Kısa bir zaman içinde 
Lehistanı çi&'llcmiş, Varşo\'ayı zaptetmiş

ti. Türk elçisini de bu yabancı memleke. 
tin eski payitahtında kabul edeceğini 
bildirmişti. Seyid Vahit efendi, lstanbul. 
dan doğru Varşova~·a gitti. Fakat impa. 
ratoru Varşovada bulamadı. lmparato
run 200 bin askerle Rusya i~er' ine i.. 
lerlediğini söyliyen Hariciye nazırı Ta.. 
leryan tarafından kabul edildi. Vahid e. 
fendi oradan Fransaya geçti. 

Seyici Vfilıid efendinin Fransa sefaret
namesinde lstanbuldan Varşovaya kadar 
olan yolculuğun, kütüphanei Ebüzziya 
neşriyatı arasında (15,5,Xl5) santim 
büyüklüğünde 38 sayfacık tuttuğunu SÖY, 
!ersem bu eserin ne kadar sathi olduğu 

anlaşılır sanımn. Bununla beraber bel. 
ki de farkında bile olmadan ne kadar 
§ayanı dikkat şeyler kaydetmiştir. Seyid 
Vfilıid efendinin eline geçen bu eşsiz fır. 
sat kuvvetli bir mü)ahit - muharririn e
line geçmiş olsaydı, bugün Sef artname 
adını taşıyan bir risale karşısında değil, 
on dokuzuncu asrın birinci nısf ında kale.. 
me alınmış bir hazine karşısında bulu. 
nurduk. 

Bugün için Haberin bana ayrılan sü. 
tununda Seyid Vahid efendinin Viyana
ya ayırdığı sayfalarından bazı satırlar 

nakledeceğim. 

"Viyana, Tuna nehrinin kenarında ge.. 
niş ve derin hendekli, tuğla ve horasan.. 
dan yapılmıs ı;etin bir kaledir. Dısında 
varoşlarını çeviren metris yollu kagir du 
varları da metin bir surdur. Asıl kale 

içinde dörder, beşer ve bazan altışar kat 
olmak üzere kagir ve büyük bin üç yüz 
ev, muhtelif fenlerin okutulduğu mektep 
ve medreseler, musanna bir kilise, kütüp 
hane, cephane teşrihhane, askeri kışlala. 
n komedyaları (tiyatroları) ile eski u:ıul 
bir kral sarayı vardır. 

"Kütüphane, her biri kitaplarla dolu 
dört odalı bir dairedir. 300.000 kitap ol
duğunu söylediler. Bize ait olanlardan 
gümüş ve sırma mahfazalar içinde sakla. 
nan kitaplar arasında üç kı~'tlletli Mus.. 
haf, bir kasidei Bürde, dördüncü Mel1. 
mede gelinceye kadar Osmanlı padişah
larım gösteren bir albüm gördüm. Nadi. 
de olarak bir cins ağaç kabuğu telle.. 
rinden (Papirüs) dokunmuş varaklar 
üzerine yazılmış bir eski Talyan kitabı 
(eski Homalılara ait bir kitab) gördüm. 

''Cephanesine gelince, geçen sene Os. 
(LUtf en sayfayı çeviriniz) 

Reşat Ekrem KOÇU. 
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iÇERDE: 
• Maarif mildürlilğü tarafından cıkarı

lan yeni yıl ,kılavuzuna göre, lstanbulda 
430 resmt, 2 busust, i8 azlık, 7 yabancı ol
mak üzere, 517 ilk okul; 38 orta okul, 11 
resmi, 7 hususi, 8 azlık, 12 ynbancı olmak 
üzere de 38 lise ''ardır. 

• Yumurta nizamnamesi hakkındaki ~1-
kliyeller İktisat ,·ekAleliııce tetkik edilmiş 
ve nizamnamenin rakip memleketlerdeki 
nizamnameye nazaran daha müsnndekCır 
oldu~u görülerek, yumurta ihracatı kon
trolCinfin devamına karar verilmiştir. 

• Tükkuşunun memleketimizde imal 
edllen tayyarelerilc Y eşilköyde ilk ucuş 
tecrüeblerl yapılmıştır. 

• İstanbul - Ankara - Adana arasında 
hava seferleri yakında haşhyncaktır. ls
tnnbuldaki seyyar telsiz istasyonu Aüann
yn naklolunacaktır. Bu seferlerin flerde 
Hataya kadar uzatılması düşünülmektedir. 

• iş bankası genel direktörü Muammer 
Eriş dün nkş:mı trenile Anknraya silmiş
tir. 

• Yavuz zırhhmızla torpidolar ,.e deniz
nllılarımız l'ıfarmar:ıdnkf talimlerden sonra 
Moda ııçıklannn demirlemişlerdir. 

• Elektrik müdürlO~ünün kadrosu Na. 
fia vekili AH Celinkaya fstanbula geldik
ten sonra teshil edıleeektlr. Vekil bugün
lerde beklenmektedir. 
• Berberler eemfyeli lıir kooperatif kur

maya karar \'ermiştir. Kooper:ıtff berber
lere lazım olan nHi.t ,.e edc"ntını satış işini 
Ozcrine olocıık ve her sene bir sergi aça
c:ı.ktır. Cüzdan hedeJJeri de yüzde otuz 
ucuzl:ıtılacaktı r. 

• I!nıfnönüde yıkllnlacak olan Bektaş 
hanının nltınd:ıki J\ızılay Karahisar mıı
<len suyu satı~ :reri B:ıhcekapıda sebilin 
karşısında eski So\'yct bankasının bulun
duğu yere naklolunncaklır. 

• Ebelerin munycnehanelerlnin sayrlsa
fi frotlarının knzonç vergisi ıçin matrah 
itihazına karar 'erilmiştir. lstiyenler gene 
vergilerini gündelik lrnzançları üzerinden 
verclıllecel:lerd ir. 

• Y:ıl:ıklı ,·:ıgonlar şirketinin Nafia ve
kaleti ile temas eden bir heyeti, memleke
timizde yapılacak seyyah otc11erinin idare 
si hususunda da görüşmüştilr. Dcnh:yolla· 
rımızın lrak ve Suriye hatları ile birleş
tirilmesi üzerine Hindistan yolu nıenıle· 
kelimfzrlen geçccekllr. Tiunun icin, lıükO· 
met Adana, Konya, Sı\'as, Kayseri, Ye iz. 
mirde hlrer büyük seyyah ole'I yaptırma· 
ya karor \ermiştir. 

• Jzmiıte l>alıkçılığnı ihyası için tclklknt 

l!!ııı111111ııııııuıııı1111lJJ!r1"'1ıımıiL~~n 
tcrliç muharebesinde Fran ızlann Viya. 
naya geldikleri zaman bu cephanede be
ğenip aldıklarından ve eHin as'cerin elin. 
de bulunan silfilılardan ba5ka dolapların 
da 180.000 tüfek vardır. Bir taraftan da 
her ay 5-6 bin tüfek yapıldığı ~ylenir. 

"Te~rihhaneye gelince, üç katlı bliyük 
bir dairedir. lı;inde hasta ve hekim yer_ 
leri, talebe Ye Qstad odaları vardır. Alat 
ve edevatın hepsini tarif etmek imkan 
sızdır. Bu teıirihhanenin Avrupada bire. 
§i yoktur. Kütüphane gibi dolaplar, yay
macı mahfazaları gibi üzerleri camlı san
dukalar içinde balmumundan yapılmı 
insan suretleri ve azalan vardır ki üze. 
rinde muhtelif illetler ve hastalıklar ayrı 
ayn gösterilmiştir. Be~ günlilk, bir aylık, 
§U kadar saatlik deyu yaftalarile beraber 
iki ba~lı bir vücut, yahut bir vücutta üç 
dört kollu kü,.ük çocuk ölüleri keskin 
ruhlar ıle doldurulmuş sürahi ve kiiseler 
içinde raflara dizilmiştir • 

''Hristiyanların talinili süvari aske
rinden maadası ata binip inmekte maha
ret sahibi değıllerdir. Büylikler ve 2e0-

ginler araba ile doln~ırlar. Soknkları dar 
evleri yüksek, binaenaleyh mahalle ara. 
lan pek a}'dmlık değildir. Bilhassa ta
assupları ile §Ohret knzarunıs olan Avus.. 
turyalılar bazı meydancıklara, köprü 
ba~larma tuğla ve ta~tan yapılmış a. 
caip ve garip heykeller yapmıslarclır. 
Simdi de sabık imparator ikinci Jozefin 
kütüphane civarındaki saray meydancı. 
ğma atlı bir heıkeli dikiliyor. Kale için
de de bir evin damında scrhatli yeniçeri 
kıyafetinde dal kılıç bir gazinin taştan 
yapılmış bir heykeli var. 

Hazinelerinde olan mücevherat, fağ_ 
furi e§ya, altın ve gümüş takımları. ben
zerleri, iltifatlarile şereflendiğimiz lstan. 
bul ricalinde de bulunur şeylerdir. 

"Bu ~hrin dar varoşlarında olan evle
ri, kale içinden bes kat ziyadedir. Sokak. 
lan geni§tir. Bu şehrin meonu nüfusu 
300.000 i bulur. Merkezi vaziyetinden 

)j05 ){vd !Pntfi?A 'Jtını uptıUl?h!J\ ı.ı\tı)Op 
tüccar vardır. Civarında mükellef bah.. 
çeleri, müteaddit mesireleri. porselen, 
ayna ve cam fabrikaları vardır. Çini i. 
malinde Salcsonya ile rekabet ederle.r.,, 

Reşat Ekrem KOÇU 

yapılmoklndır. lzmitten bilhassa Ankaraya 
bolık scvkolun.ıcaktır. 

• Üniversite rektörü Cemil Dilsel, muh
telif meseleler üzerinde vekfılelle temas 
ellikten sonra Ankaradnn dönmüştilr. 

• Traky:ıda "e lstanbulda tetkikat yapan 
Dursa ziraat mektebi talebesi dün Bursaya 
dönmüşlerdir. Yakında bir orta Anadolu 
seynlıntine de cıkacnklıırdır. 

• Romanyarlnn gelen 150 kişilik seynyh 
kafilesi dün şehrın muhtelif yerlerini gez
mişlerdir. Bu nkşnm hnreket edeceklerdir. 

• Dcnizbank tnrnfmdan, lskcndcrjyeye, 
tekrar sefer tesisi düşünülmektedir. Ciln· 
kü, birçok l\lısırlıl:ır, Yalova kaplıcaların
dnn istifnde için gelmek arzusunu göster
mişler ve kaplıcaların fiynllnrını sormuş
lardır. 

• l\lezunen memleketimize gelmiş olan 
Roma büyük cicimiz Hfiseyln Hngıp Bn;
dar dün nkşomki trenle Roınoy:ı hareket 
etmiştir. 

• Gümrilk gaz ,.e petrol antrepolnrınd:ı 
çnl şacaklar irin acılan kurs bu hafta bi
tecektir. Kursa iştirak eden 15 memur im· 
tihandan sonra derhal antrepolarda vazlrc 
lcrine başlıyııcaklnrdır. 

• Denizbank her hnlla haftada bir te 
nezzüh seferi yapmnRa karar vermiştir. 

Karadenfze ilk tenezzüh seferi temmuı 

başında ynptlncaktır. 

• Daimi serginin maket ve projeleri ha
zırlanmış ,.e bunları başvekile arzeden 
sanayi birliği umumi klitibl Halil Gllleı 
yüz Anknrndan dönmüştilr. 

• Erzurunıda dün akşam kız sanat okulu 
sergisi törenle acılmıştır. Çok dar öğret
men k:ıdrosuna ve vesnltln azlığına rnğ· 
men şapka ve dikiş sınıflarının 120 lale· 
besi 900 parca elbise ve şapka teşhir et. 
miştir. Bfilün işler ihtimamla hnzırlanmtş 
ıı. Sergi baştan haşa çok muvaHak olmutt 
hlr eserdir. 

DIŞARDA: 

• Uruguaydaki hıısust mektepler bak· 
kında Uruguny parlamento encümeni ta
rafından yapılan tahkikat neticesinde me
bus FrugonJnJn ileri sfirdüğü ve nnzf pro· 
pngnndası yapıldığı yolundaki iddinlnrın 
doğı .ıluğu tahakkuk etmiş oldu~undan, 
encfimen hususi mekteplerin kontrole lnbi 
tutulması hakkındaki konunun tasdikini is 
temi~lir. 

• Avusturya arlık Frnnsn ve ltalynya 
ficllülos ihraı; etmediğinden bir Fransız 
gnıpu Yugoslnvyadn üç selülos fabrikası 

inşa etmek lmknnlarını elde etmek üzere 
Belgraddıı miizakereye girişmiştir. Ilu fnb 
rfkalar münhasıran ihracat için çalışacak 
lnrdır. Du teşebbüs için 20() milyon dolnr
hk bir sermaye yatırılmıştır. 

• 22 nğustos 'l93G tarihinde Yunanistan 
He Yugoslnvl a :ırasında aktedilen tnkas 
ticaret muahedesinin tndili hakkında mfi· 
zakerelere girişmek fizere bir Yugoslav 
heyeti dlin okşnm Atinoyn lınrekct etmiş
tir. 

• İrlanda ordusunun hitama ~nniş olan 
maneHalarının hederi, şimali lrlanıfodan 
sclecek herhangi bir taarruza karşı muka
vemeti hnzırlaoıııkh. Bu manevralar, ser
best lrlnnclanın teessilsfindenberi ilk dera 
olnrnk ynpılmış ohn en mühim rrinne,·ra
l:ırdır. 

937 tütün 
mahsulü 

70 milyon kiloyu 
buluyor 

Satışı de\·am eden 937 yılı tütün 
rekoltemizin anbar ta.rtılarında mah
sulün 70,812.730 kiloyu bulduğu gö. 
rUlmil§ti.ir. Halbuki, ilk tahrir sırala-

rında mahsul 63 milyon kilo tahmin 
olunuyordu. Son tartılarsa. 937 rekol. 
tesinin 74 llyon kilo olan 936 istihsa
line yakın olduğunu göstermiatir. 

Rekolteden haziran ayının ilk haf
tasına kadar satılan miktar 52 mil • 
yon 450.830 kilodur. Satılan tütünle
rin mıntakn. ve menşe itibariyle mile. 
tarları da eöyle tesbit edilmi§tir: 

'l'rakya 802,803, Bursa 2,226,425, 
!ne göl 304.501; Gönen 228,594; Agon
ya 180,258; lzmit 260.160, Hendek 
377,852; Düzccler 530,969; Samsun 

2,239,621; Bafra 2,015.230; Alaçam 
211,223; Sinop 1659, Gerze 13246, Pu
Inthane 1,C:34,855; Trabzon 254,375; 
Pazar 47651, Tokad 64652, Erbaa 
19203G; Niksar 23741; Artvin150790, 
Çarşamba. 371.950; İzmir ve havalisi 
36.975.209, diğer meneeler 314.940 ki. 
lo. 

Müstahsil mıntaknlarda peyderpey 
satılmakta ohın tUtUn miktarı da 16 
milyon 4531116 kilodur. 

HABER - ~ltşam postaaı 

lrıglliz mi ili müda
faa nazırı 

ingilterenin 
siyasetini anlattı 

Londra, 12 {A.A.) - Mlllt müda
faa nazırı lnsklp, Hatfild'.de söyle
diği nutukta evvela. İspanyadaki 

bom bardımanlaradnn bahsederek 
lng!lterenln doğrudan doğruya mU
dahaleslne ve ademi mUdahale siya
setinin değişmesine !Uzum kalmak
sızın me:::elenin halledlleblleceğt U· 
midlnde bulunmuştur. 

Çekoslovakya buhranından bahse 
den lnsklp, Almnnyanın şimdiye ka 
dar göstermiş olduğu diplomatik ve 
politik meziyetleri önUmUzdekl haf
talarda da göstermesi ıazım gelece
ği kanaatini izhar etmiştir. 

lngtllz slldhlanma siyasetinden 
bahseden nazır, tekrar lngtıteren!ıı 
sulh nzmlnl tebal'Uz ettirmiş, sllft.h· 
lanma siyasetinin şimdiye kndar 
lngntereye yüklediği fednkdTlıklar
dan daha ağır fedakA.rlıklar istil
zam eylediğini knydeylemlştlr. 

lnskip, sözlerini bitirirken, hUkft
metlnin bUtUn mllletln yardım ve 
tasvibine muhtaç olduğunu, ~UnkU 

yapılmakta olan hazırlıkların bir 
bUyük bir harp derpiş edilerek ele 
alındığını ve zaferi temin için mev
cut biltUn vasıtaların kullanılması 

icap eylcdtğlnl ehemmiyetle tebarüz 
ettirmiştir .. 

~disekc, fikickc 

Türk-Fransız 
dostluğu 

meselesi [*] 
...... Boştarafı 2 incide 

devlet kurdu ve bu devletin, o devlet 
gibi rneşkQk, şüpheli, bir mevkii müte
reddit ve müşevveş tek tarafi yoktur. 

.ıç. • "' 

Hatay davamızın başladı~ı gClnletele 

Fransanın biı.i hayrette bırakan devamlı 
anlayışsızlıklan, Kedorse diplomatları • 
nın bize hep orta elçi Angelhard zaviye. 
sinden bakmalarından doğmu~tur. 

Hatay meselesinin ulastığı müsbet 
neticelerde biz, yalnız milli bir dava ka
zanmış olmıyoruz, ayni zamanda .Fran. 
sız diplomasisine bir de ders vem1iş bu. 
lunuyoruz. "Kendisile garp devletleri a
rasındaki mesafeyi bir türlü katedeme.. 
miş olan., Osmanlı devletinin yerinde a
dımlarını • ''çok emin olarak., atan bir 
devlet bulunduğunu ve bunun üç beş 
"basit yenilikle göz boyayıp,, kendi ken
dini avucmadığım öğretmis oluyoruz. 
Eğer Faris, bu devletin istikbale direk. 

tif vermekte olduğuna, istikbalin karnu
nı bekliren bir zaah çoktan tekmelemiş 
bulunduğuna inanarak bir Türk - Fran.. 
sız dostluk müzakerelerine baslamıi bu
lunuyorsa, bu hal, siyast zekasile mağ. 
rur olmak imkanlarını kendisine hah~ . 
de bilir. 

Nizameddin NAZiF 

(•) Arkadaşımız Nizamellin Nnzifin, 
bu makalenin mukaddimesi sayıJ::ıhilecck 
olan "Hatay ve bir Fransız nnanesi,, baş-
lıklı ilk yazısı, ynnlışlıklıı, dün üçüncü 
sayfamızda Hayata Dair siltunundn ve im
zasız olnrak intişar etmiştir. Bu y:ınlışlığı 
losblh ederken, karilerlmiıin bu mnkaleyi 
ona göz gezdirdikten sonra ve onun bir 
devnmı addederek mOtaleıı etmelerini söy
leriz. 

Amasyeda Atatürk 
gün il 

Amasya, 12 - Büyük Önder Ata
türkün Amasyayı ilk teşriflerinin on 
dokuzuncu yıldönümU bugün büyük 
merasimle kutlulanmıştır. 

Barutgücü 
yapılan 

sahasında 

maçJor 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasın. 

da muhtelif müsaba.kalar yapılmı§tır. I 
Alman neticeleri sırasiyle yazıyonız. 

Bakırköy nım (genç) O • Barkoh -
ba. 3. BarutgUcU (genç tlçüncü) 3 -
Barkohba 3. Tophane gençlcrbirliği 

(B) 3 • Barutgücü (genç ikinci) 3. 
Tophane gençler (A) 1 • BnrutgUcü 
(birinci genç) 1. Fatih idman (B) O -
BarutgücU (B) 1. Fatih idman (A) 
O - Bnrut.ei.icü ( A) 1. 
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Limanın modern 
antrepoları 

tamamlanıyor 
Reşadiye caddesindeki eski GUmrük binası 

da yakında antrepo haline getirilecek 
inşaatı tamamlanmak üz•re olan ye

ni Mumhane antrepolan için modern 
nakil vasıtaları tedarikine 'başlanmış. 

trr. Mumhane antrepolarından yük ta
mamiyle el değmeden elektrikli tesi
satla naklolunup yerleştirilecektir. 

Antreponun önüne elektrikli vinçler 
konulacak, içeride nakliyatı elektrikli 
arabahr yapacak ve iki elektrikli a

sansör yükleri yukan katlara çıkarta • ı 
taktır. Deniz bank bütün bunlann si. 
pariş1erini yapmaktadır. 

Mumhane antrepolarının böylece mo
dern bir şekilde tamamlanmasından 

sonra Denizbank İstanbul tarafındaki 

eski gümrük ve muhafaza baş müdür -
lilkleri binacınm baştan başa antrepo 
haline konulmasına başlıyacaktır. 

Bu bilyilk işin projesi hazrrlantm§ 
ve evvelce bazı çatlaklar görülen bu 
binanın tahammül kudreti sondajlar ya· 
pılarak öl~ülmüştür. Bunun neticesinde 
binanın antrepo olabilcceki metanet· 

te bulumluğuna karar verilmiştir. E. 
sasen umumi harp ve mütareke yılla • 
rmda bu binanın üst katlanna eşya ko
nulmuştu. 

İst:anbul tarafında yapılacak antrepo
larla birlikte Sirkeci rıhtımı da tama " 
men mihaniki tesisatla techlz eldilecek. 
tir. 

Antreponun i~ kısmında milteaddit 
elektrikli yük asansörleri bulunacaktır. 
Bu tesisatın ikmalinden sonra limanın 
antrepo ihtiyacı kısmen kar§ılanmış o
lacaktır. 

Hazırlanan projelerin tatbikiyle Is-
tnnbul limanınoa yapılacak son tenzi "' 
Uittan sonra dahi bir hayli yilksek olan 

tahmil ve tahliye ücretlerinin mühim 
miktarda indirilmek imkiru hazırlan• 
mış olacaktır. Ayni .zamanda arttınla. 1 

cak olan kudretle e§Y.3 nakliyatında bü .. 
yük bir sürat .te temin edilmiş olacak .. 
tır. Bunun iktrsadi bakımdan bilyüli 
faydaları görüleceği tabiidir, 

ispanyada harp şiddetlendi 
...... o;.-....... ımı .................................. .... 

Frankocular. 
Kastellona 

iJerlemeğe çahşıyorlar 
Cumhuriyetç~ıer üç Alnıan 
tayyaresi düşürdüklerini 

bildiriyorlar 
şiddetile devam etmeld;edit. Fraıılto' 
kıtaatı sü.ratle ilerllyerek Borrlol'u 
zaptetmişler ve Kastellonda.n 4 kilo-'

1 
metre me.sa.f ede 'bulunan düBDJ,n.n si • 
pcrlerini hücumla ele geçirmişlerdir. 

Madrid1 12 (A. A.) - :reru.cl ve 
Kastellon cephesinde asiler mütema
diyen şiddetle taarruzda bulunmakta. 
dır. Mnamafih fisiler mühim hiç bir 
terakki gösterememiştir. 

Teruel cephesinde düşman Haüas 
dağını zaptctmeğe muvaffak olmuş
tur. 

HükUmet kuvı:etleri asilerin Kas . 
tellon istiknmetinde ilerlemelerine 
mani olmakta devam ediyor. 

Cümhnriyet tayyareleri Uç Alman 
avcı tayyaresini düşilrmüştür. 
Frankoculara göre vaziyet 
Burgos, 12 (A. A.) - Havaların fe

na gitmesine rağmen şafaktan beri mu 
hart'be Kastellon mıntakasında bUtün 

Çekoslovakya 
_.., Başlarafı 1 incide 

Fransız matbuatı Almayanın bu 
haltı hareke ~i:ıi uzun uzadıya mevzuu 
bahsediyor. 

Pöti Pariziyen diyor ki : 
"Çekoslovakyada. baş gösteren uz • 

la§ma ihtimallerinin Bcrlinin ho§una 
gitmediği anlaşılıyor. 

Hazırladığı şiddet har~ketinden vaz. 
geçmeğe mecbur kala.."1 Almanya Çek· 
!erle SUdet Almanları arasında geçim

sizliği idame etmek siyasetini gUdü -
yor. 

Figaro gnzctesi de ~öyle yazıyor: 
Çekoslovakya hükumeti Südet Al • 

rnanlariylc anlaşmak için azami bir 
gayret gösterdiği sırada şimdiye ka. 
dar asla uğramamış olduğu çok çirkin 
ittihamlara ve hücumlara maruz ka
lıyor. 

Acaba Göbcls'in oyunu nedir? Çiln
kü Alman matbuatı demek Göbels de
rnektir. BiltUn bu 5uursuz hücumlar 
AJmanyaya döner ve Almanyanın o
muzlarına ezici mesuliyetler yUkler. 
Herkesin aklına gelen şudur: Acaba 
Hitler hükumeti gıiya himaye eylediği 
Sü11et Almanlarmm istediklerini elde 
edehilmd~ri ihtimalinden korkuyor 
mu ve bu onun hoşuna gitmiyor mu? 
Seçim hadi ·esiz g çti 
Prag, 12 ( A.A.) - Belediye intiha

bı:ı.tınm üçüncü gününde de öğleden 

sonraya kadar hiçbir hadise çıkma · 
mıştır. İntihabat tam bir sükfinet için
de cc>r<>vnıı PV)Pmi~tir. 

Geooral Vnlino kuvvetleri Lıısenayt, 
işgal ederek şehrin 4 kilometre cenu"' 
bu ga.rbisinde bulunan tepeleri ele ge..~ 
çirmi§ler ve bu suretle Lusena - Arge"'i 
lita yolwıu tüf enk ateşi altına almış. 
la.rdır. 

Dü§mandan birçok esir ve mühiDl 
miktarda. harp levazımı alınmıştır. 

Nevyork 
sergisinde 

Türkiye 
24 bazirando "ftlrk 

gOnü,, yapılacak 
Nevyork sergisine iştirak için hÜ" 

kfunetimiz tarafından yapılan ha.!ll"" 
hklar ilerlemektedir. Serginin in§aB1 

bitmiş, yalnız iç tezyinatı kalmıştır· 
Sergi 30 nisan 1939 da açılacak "'8 

altı buçuk ay devam edecektir. 
Sergiye iştirak eden her memleket 

için ayrı bir gün büyük şenlikler ·re 

mera.sim yapılacaktır. Türkiye güııU 
24 hazirandır. O gün Ncvyorkta :ın~
leketimiz hakkında konferanslar -ver1• 

lecek, müsamereler tertip edilecek ve 
Türk §arkıları söylenerek milli oytıl1 .. 
lar oynanacaktır. Sinemalarda. d& 
Türk filmleri gösterilecektir. 

İstanbul birinci icra memurluğundall1: 
tı .. 

Bir borçdan dolayı mahcuz olup sa , 
masına karar Yerilen Çekmeceli ına :J; 
na konsol \'C dört köşeli orta Jll~~ ,·e 
takımı seccade sigara sehpası kıl~dilf 
sair ev eşyası 16.6-938 tarihine te>' İS"' 
eden perşembe saat 13 den itibaren ıı:t 
tanbul Sandal bedesteninde hazır bult~· 
cak memur tarafından satıla~ı ve fll3d' 
dir edilen kıymetin yuıde 75 inı bul p!i' 
ğı takdirde 20..6.938 tarihine geJen.1<itl· 
zartesi aynı saatte ve ayni mahalde 

1 

ci arttırması yaprlacağı ilan oıunUI'· 
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2JorjJU def ilmi? 
ŞDmCJD de şehir 
içinde süratıı 
gDdDyoıroar 

Maslak yolunda arka arkaya birkaç 
facia olduktan sonra, nihayet, zabı
ta burada çok sıkı bir kontrol usulü 
kurdu. Hızlı giden, nizama uygun ol. 
mıyan vaziyetlerde biribirini geçen, 
yarış eden otomobillere, otobüslere ve 
motosıkletlere, aman verilmlyor. 

Bütün motörlU vasıWar bir kere 
Zincirlikuyudan dışarı çıktılar mı, ta 
İstinyeye, Büyükdereye kadar kuzu 
gibi, yavaş yav~ gidiyorlar. 

Fakat gelgelelim, Maslak yolunda
ki bu sıkı kontrolun §imdi başka bir 
aksülameli görülüyor. 

Eskiden şehirden çıktıktan sonra, 
yani Maslak yoluna vardıkları zaman, 
sürat arzula.mu tatmin eden şoföler, 
bugün Maslakta yavae gitmeye mec
bur tutuldukça, artık otomobillerini 
§ehirde alabildiğine sürmeye b~ladı. 
lar. 

Bilyükdere istikametinden gelen o
tomobillere,-otobüslere, motosikletle. 
re dikkat ediniz. 

Zincirlikuyuyu geçip de, bir kere 
Mecidiyeköy, Şişli hudutlarma girml • 
yorlar mı, buralarda kontrol kalinadı
fmı bildiklerinden, biraz evvel Mas • 
lakta kuzu gibi giderlerken, burada 
aüratıerini birdenbire Uç, dört misli 
i.rttınyorlar. 

Bu yeni Adet zabıtanbı henüz naza
n dikkatini celbetmedi galiba. 

Maslaktan BOnra da kontrol mevki. 
leri kurmak f çin faciayla biten birkaç 
derse !Uzum kalmaz in.~allah. 

Akaydan bDr 
temenna 

Mevsim yaz. Halk akm akm deni. 
zaşın yerlere taşmıyor. Semte karşı 
gösterilen rağbeti nazarı dikkate alan 
Kadıköy tramvay idaresi gUnUn kala
balık saatlerinde, bilhassa işinden dö. 
nen halkı yerlerine lmkln nispetinde 
ra.lıat ~tttabllmek için bazan ayni 
istikamete ilç dört çift araba birden 
hareket ettiriyor. Faraza, köprüden 
19,5 de kalkan vapurun yolcularını Uç 
Çift araba Bostancıya taşıyor. Bunla. 
mı bir kısmı da pek makul olarak 
"doğru" postadır. Buna mukabil Akay 
idaresi mevzubahs vapuru doğru Ka
dıköye göndermek ve beş dakika son
ra Haydarpaşa • Kadıköy postası kal
dırmaktan fazla bir llıtuf gösteremez 
ini acaba? 

Biribirinden beş dakika fasıla ile 
kalkan bu iki vapurun Jıer ikisi de ..... ""' 
ıgne atsanız yere dilşmiyecek,, gekil-

de kalabalık olur, hallt yüzde yirmi 
\'eya otuz nispetinde ayakta gider. Bu 
huzursuzluğun önUne geçmek için, va
Pur saatleri deği3tirilmek suretile a
l'ar.a bir sefer daha konulamaz mı., ........... . .. 

Elektrik 
şebekesi 
Mevcut ihtiyacı 
karşılayamıyor 

ı Şimdi devlet eline geçmiş bulunan, 
•tanbul elektrik tesisatına ait işlerin 

;•ki !irket tarafından ne derece fena 
d~e edıldiği ve ne kadar ihmale uğra
rgı gün geçtikçe daha iyi anlaşılmak. 

tadır. 

Elektrik ~irkctine vaz'ıyet edildiği 
~aman yüzlerce cereyan t~•ebile karşıla 
~ıtır. Evvelce de şirkete yapılan 

taleplere rnüsbet bir cevap verilc-
1lıcrrıiştir. 
Ilı tUnkU tstanbulun elektrik cereyaru
ba te?1in eden ~udret santralları ve mu
f 'l\rile merkezleri şimdikinden daha 
:ıa cereyan teminine milsaait 'değil. 

r. 

paı::llu? için bundan aylarca ~vvel ya
~ ~ır çok cereyan taleplenni karşı-

lı ıtnkinı bulunamfmaktadır. 
'1ıat u ~ıeyanda iki ay evvel inşaatı ik
bat Cdılrni§ evler vardır ki her tarafa 
tııa.-~~rdukları halde elan cereyan ala
ltt 7ıardır. Bundan dolayı yeni 'dev. 
•laa cktrnc idaresi her şeyden evvel te
rti .. t11ı kuvvetlendirilmesi ve şebeke-
.. , t~· 
ı~ ı zaruretiyle karşılaşnuş bu-

adır. 

HABER - ~Qaın aoeta. 

i~~_!_~~i 

Meinleket nüfusunu 
artırmak • 

ıçın 
• 

Ne gibi çarelere baş vurmak 
icap etmektedir 

. Nüfusun art • 
muma memle • 
kette ehemmi • 
yet vermiyen kal· 
madı. Hepimiz, ntı 

fU1Umuzun ço • 
ğalmasını istiyor 
ve bunun için bir 
çok çarelere baş • 
vurulabileceği n i 
dUşUnUyoruz. 

Kimimiz ölü • 
mün, bilhassa ço
cuk ölUmünUn a. 
zalmasım, haya.
tın uza.masmr, sıh. 
ht titizliğin art • 
masmı, kimimir.de 
ailelerin ekono • 
mik p.rtlan n ı 
yükseltmeyi, kı

sırlıktan ver g i 
almayı, babalığa 

ve analığa prim 

• 

zünden, döllük da
mızlık hayvan ha
linde kullanılmak 
imkaruanru çok 

. kaybet.m..i§tir. 
Mademki her • 

kes, nüfus artmu 
için ortaya fikir
ler atıyor. Dr. N. 
Gökçen imzasile 
aldığımız bir mek 
tupt&ki fU fikir 
neden yabana a
tılsm: 

Mektup 
1 

Haber gazete. 
, ai yazı i§leri mU-

dürlilğüne: 

G<ıutelerimü • 
den birinde Dr. B. 
Tevfik Remzi, er-
1cen ev?enm.enin 
faydasındn.tı balı.. 

vermeyi teklif ediyoruz. Ve §Üphesiz, 
bunların herbiri nüfus artımını teşvik 
edecek birer çare suretinde de kabul e
dilmektedir. Bununla beraber, en doğ. 
ru dil§üncenin, ancak birkaç gUn evvel 
ortaya atıldığını nasıl inkar edebili • 
riz? 

nüz dokuz ya§ındayken nikihlamif ol. 
duğu da malfiınumuzdur. Bu, bhıde 13 
ya§mda inkişaf edebilen kadmlığm 
hattı üstüvaya yaklaştık~a dokuzuncu 
ve hatta sekizinci yaılarda. hissedile. 
bildiğini göm vurur. Ayni hal Hlndis
tanda da vakidir. 

86d+yor, w çocuğa memleketimizin 
QHyaot olduğunu al>y!U.yor. 

Boa doktorlanm1a bunu bildikle
ri halde 9QCUk aldınnak için her ge. 
'len hain ona w baban n talihsiz yav. 
~nu az bir pamya tc:ımah ederek ni
çin alıyorlar1 

Bazı doktorlarımız ve bu meyanda 
Doktor Tevfik Remzi, erken evlenme
yi tavsiye ediyorlar. İklimin bizde, 
kızları çabuk inkişaf ettirdiğini, bazı 
kızlarımız için 13 UncU yaşın izdivaca 
"salih ve milsait,, bir yaş addedilebi
leceğini, erkeklerimizi on altıncı yaş
tan itibaren koca olmaya teşvik eder. 
sek bunlardan yetigecek neslin vücut 
ve dimağ zindeliğini arttırmış olacağı. 
mızı söylüyorlar. 

Binaenaleyh, 13 ilncU yqmda bir 
kızın evlenmesine, tıbbi bir mahzur 
görillemlyebilir. Fakat içtim.at mana • 
da hiçbir mahzur yok 111udur! 

Günde lm §ekilde ! 9C)CUk alınsa se
nede 73'J ~'k eder. Her aene bu ka. 
dar Türk yavruau ammı.m kan§8a 
memleketimiz az aıı.ımanda ~k nüfua 
aohibi olur aamnm. Eğer yok ldlyae neden bu güzel iti· 

yadı terkettlk? 
Bu 'betbaht yavrular arasından ye. 

ti§ecek büyük kumandan7.c.ır,, ilim ve 
/en adamlart ~ !/lriu~ 'lwr 
yolda yakıelir. 

Kızların on üçüncü ya.5lannda ev
lenmeleri, bize yabancı ve garib bir 
macera tesiri yapmaz. Bugün otuz beş
ten yukarı nckadar vatandaşımız var
sa hep 13.l&'yaşmda evlenmiş anala. 
nn çocuklarıdır. İklimin, erkeklik ve 
kadınlık üzerindeki tesirlerinin de ga. 
fili değiliz. Faraza islim dininin pey • 
gamberi Muhammed Mustafa (S. A.) 
in Ebubekirin kızı Hazreti Ayşeyi he-

Doktor Tevfik Remzi 13 üncU yaşta 
kadmlarm bazan kolay bamn güç 
doğurduklanm aöylilyor. Bu 1ranaatJ, 
tabii muayenesinden geçen bu yqta, 
nihayet sekiz on stıjeden elde etmiş. 
tir. Fazla değil,. Trbbm herlıangi yaş. 
ta. bir kadın i~in; 

Doktorlanmız her gelenin çocuğu

nu aımaz ooyahut haber verirlerse bu 
müracaati itiyad edenler korktJ.r ve 
bir daha böyle §eye tefebbüs etmez • 
Zer. Her şeyden evvel bu suikashn ö. 
nine geçmek lazımdır. 

"Kolay doğuracaktır •• ,, 
diye yüzde yüz garantili ve t&m isa

betli bir muayene neticesi veremiyece
ğine göre bilhassa bu yqm doğumda
ki "tehlikelilik,, nispeti ne olabileceği 
de kestirilemez şüphesiz. F&kat asıl 
mahzur içtimai taraftadır. İnsan, mu. 
asır kültür ve ekonomi prtlan yi1 • 

Dr. N. Gökçen 

Acaba nüfus artımı müdekkikleri 
bu teklifin faydasız olduğunu söyliye. 
bilirler mi? 

Ensari BOLENT 

Vücutta anahtar 
B UGÜNLERDE Sen • Lui §ehrinde hatta bütiln ~ 

rikada Meri Karlen isminde mini mini bir kızdan 
bahsedilmektedir. Meri on sekiz aylıktır. Bütün küçük çocuk 
1ar gibi eline aldığı her §eyi ağzına götürür. Geçenlerde yerde 
parlak ve mini mini bir anahtar görmüş, ağzına koymuş ve 
yutmuştur. 

Tel~şa düşen annesi ve babası kızı hastaneye götürmU~ 
lerdir. Röntgenle anahtarın bulunduğu yer meydana ~ 
nlmış fakat tabii yollardan cıkmasma imk~n olmadığı için 
ameliyata müracaat edilmiştir. Ameliyat yapılmış, çocuk 
iyileşmiştir. Bugün artık eline aldığı şeyleri a~zma götür. 
meğe tövbe etmiş, gülüp oynuyormuş! 

Lort Hallfalks 
hayaletler 

iC 
ve 

1 NG:tLlZLER izah edilemiyen hadiselerden hoşla
nırlar. Cin peri masallarını severler. İngiliz harf. 

ciye nazın Lord Halif aks kocaman bir kitab neşretmiştir. 
Bu kitab cin peri masallarıyla doludur. Ve hariciye na
zın bu masalların hakiki vakalar olduğu iddiasındadır. 

Bu hikAyeler İngiliz hariciye nazırının babası tarafın
dan toplanmıgtır. Lord Halifaksm bu kitabı lngilterede 
bil~ilk bir muvaffakıyet kazanmış, bir hafta. içersinde ki
tabın lbütUn sayılan tükenmiştir. 

* Saçsız futboOcuıaır 

A MERlKADA çok tanınmış bir spor klübü, biltiln 
klüp mensuplarının saçlarını ustura ile traş ettir

meye mecbur tutmuştur. Klüp idarecilerine göre başı 

traşlı oyuncularla yaptıkları bütün futbol maçlarında klilp 
galib gelmiş! 

Şlrley T ampl seyahat 
etmek istiyor 

Ş lRLEY dört yaşmdanberi fasılasız çalışan bir sanat. 
kardır. Çocukluğundan kızlığa geçmek üzere bulun. 

duğu bu sıralarda sıhht vaziyeti yüzünden bir müddet film 
çevirmiyecektir. Genç artistin anne ve babası bu fırsattan 
istifade ederek lazlannm bilyilk arzusunu yerine getirmek 
istiyorlar. Mini mini yıldız senelerdenberi Londraya gitmek 
ve İngiltere kralmm kızlarile görüşmek için çıldırıyordu. 

Fakat görünü§e göre bu seyahat herhangi bir insanm se. 
yahati gibi kolay olamıyacaktır. Şirleyin seyahati ihtimalle. 
ri üzerine Amerikan polisi faaliyete geçmiş ve İngiliz poli· 
sinden küçük sanatklmı İngilterede bulunduğu müadetçe 
muhafazası için ne gibi tedbirler alınması icap ettiğini sor. 
muştur. 

Henüz seyahat karan verilmeditl halde Şirleyin çevirdiği 
filmleri idare eden Diril Zanuk bu seyahatin ne gibi şartlar 
içerisinde yapılacalnu tetkik etmek üzere Londraya gitmiş. 
tir. 

* Veni bir taırlht keş!f 
T OR.M1J isminde bir eski eserler mütehassısı Viya. 

nada ilk amanların en büyük tiyatrolarından bi. 
risini meydana çıkarmıştır. Bu tiyatronun msıf kutru 120 
metredir. 

Tjyatroyu meydana. çıka.rnuı.k için 80.000 metremikabı 
toptıJt kazılmıştır. Bu toprak yığmm.m altından orkestra 
yeriyle beraber tam bir sahneden başka beyaz mermer
den bir kadın heykeli ve hayvan istatüleri bulunmuştur. 
Tiy!lt.ronun ihtişamı hakkında bir fikir verebilmek için, 
orkestra yerinde çalgı konacak parçaların ve çalgıcıların 
oturacakları yerin renkli mermerden yapılmış olduğunu 

söylemek kilidir. . 

Aferin şu 
h6klrne ı 

Yazan; KARA DAVUD 
Bir adam, bir genç kadını sevmiı; 
- Benimle evlenir misin? • demiı 4 

Ve genç kadın; 
- Evet. 
Der demeı soluğu belediye dılreahı• 

de almışlar. 
• • • 

Balayının ilk ge~i. 
Aşık zevç saçlarına son bir fırça 

vurup, kalbi çarpa· çarpa yeni gelinin 
odasına giriyor. Bir de ne gönriln ! 

On dakika evvel, iki gözlU bıraktıfı 
karısmm bir gözü yok. 

- A. .. Şekerim, gözün nerede? 
Zevce, zerre kadar tellş etmeden ce. 

vab veriyor: 

- Komodinin üstilnde. 

MPğer ~nç kadmm bir gözll cam· 
danmış. Yatarken çıkarıp bir kenara. 
koyarmıı;1. 

Bunun üzerine zevc1 hakime k<>ou· 
yor: 

- Ben aldandım .• diyor - İki gözU 
var sandım. Halbuki bir gözü camdan. 
mııt. Nikihı feshediniz. 

• • • 
Hakim b-ı şikayeti boıanmak tein 

kAfi bir aebeb bulmaınıı. 
Ben de olısam bulmazdım. •'Ntçhı ! ,, 

mi diyeceksiniz? Cünlcü böylelikle bu 
vatanda31 cezalandırmak illterdim. 

Bir insan, gözUnün biri camdan ol
duğunu anlıyacak derece dikkatle 
bakmadan, hakkında en ufak bir fi· 

kir sahibi olmadan bir kadınla evle " 
nirse, bundan onun, aile mUeueeeelne 

karşı en ufak bir saygısr olmadıfr an. 
Iaşılrr. 

Böyle laubali bir kararla evlenen 
bir adam dCSrt gün sonra, zaten nasıl 
olsa, kavga edip kansmm bir gözUnU 
çıkarmaya savaşacaktır. 

Haklın, kararıyla onu bu zahmetten 
kurtannı§ oluyor i§te. 

Ne demeye hakkı var? 

Ne ıatıfı 

Balaylarımn ilk günlerini trenlerde, 
gemilerde, tayyarelerde geçirmek he
vesine kapılanlar var ya. .• Geçenlerde 
.Arnavutluk kralı zeycesini dağa kal· 
dırmak hevesine bile tutulmuştu. A
merikalı bir çift de ilk hdivaç günle.. 

rini kelepçeli olarak geçirmek iste
mişler. Fakat kelepçenin açılma zama.ı 

m gelince anahtarı bulamamışlar, çi
lingir aramaya kalkmışlar filin. 

Cumhuriyetin Turhan Tan'ı bunu 
hikaye ettikten sonra "latif,, bulmu. 
yor; 

"Lfttif e litif gerek ... ,, 
Fetvasını veriyor. Fakat ne garib, 

Ustad ayni yazmm içinde eu cümleyi 
de kullanabilmiş bulunuyorlar: 

''Velhasıl §aka, kaka oluvermi1-,, 
Turhan Tan'ın dünkü yazısında da 

şu kelimeye rasladım: 
"Müdrir ... ,, 

Ne latif sözler ..• 
Üstadın karilerine nur saçarxen n. 

san nezahetine cidden titiz bir dikkat.ı 
leri var! 

Kara DAVUD 

Ziraat Bankası 
lstanbol cihetinde 

şube açıyor 
Ziraat Bankau, memleketimizde 

millt bankalara karp cittikçe artan 
rağbet ve bilhaasa ticari mahiyetteki 
muamelelerin fazlalapıaaı karfıaında 

iatanbul içinde bir ıube daha açmağa 
karar vermiıtir' 

Ziraat Bankasının ıchrimizde yalnu 
Galatada bir ıubesi bulunmakta, it a
hiplerinden İstanbul tarafında bulu
nanlar oraya k2dar gitmek mecburiye
tinde bulunmaktadırlar. Bu suretle va

kit te kaybedilmekte olduğundan, Ban. 
ka Tahmis sokağında banlauım emtca 

deposu yanında yeni bir büro kurmak
tadır. Burada da her tUrlü banka mu
ameleleri yapılacaktır, 
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ba • 
1 ında bir ha a a 

Yazan: Raluni YAGIZ 
Hahriye Nazırı Erdekleki donanmaya 

hemen lstanbulo dönmelerlnl emrediyordu 
-3 

Bolvadin' in Yalvaç boğazındaki çay' da 
Gazinolu 

Amiral Lımbos yalnız bir noktayı dı.i
~iinüyordu: Avrupa ke~mekeşine üs. 
madı 'Mparatorluğunun karışmasına 

nmni olmak; men imkfınları bulunmadı. 

ğı takdirde Osmanlıların lngilizler lehi· 
ne harbe k~ı~malarım temin etmek! 

Bur.un için de, ta son zamana kadar 
talim heyetile hirlikte Osmanlı donaruna 
sının başında bulunmağı • muvafık gö_ 
rüyordu. 

Uzun konuşmalar, amiralin: 
- Artık yatalım! Sabahleyin torpido 

talmilerile meşgul olacağız! 
lhtarile o gecelik bir tarafa bırakıldı. 

Mütehassıslar kendilerine ayrılan kama. 
ralara çekildiler. Derin bir uykuya dal. 
dılar. 

Gece>·arısmdan 2 saat sonra, saat tam 
2 de Barbarosun nöbetçi telsiz gediklisi 
komodor başkatibi yüzbaşı ihsanın ka
mara kapısını tıkırdattı. Yüzbaşı lhs::ın, 
uyku arasında vurulan kapının gürültü 
sünü duymuş, gözlerini açmıştı. 

Saat 2 yi beş geçiyordu; gt'cenin bu 
saatinde acaba onu kim çağırıyor? Oda. 
sının kapısı niçin böyle vuruluyordu? 

Bu saatte uyandırılmasını f e\·kalade 
bir vaziyete hamleden başkatip ranjasın. 
dan atladı; kilitli kapıyı açtı. Telsiz. ge.. 
dikli, yüzbaşı ihsana pata çakıp elinde
ki şifreyi uazttı: 

- Nezaretten bir şifre var efendim! 
- Acele mi? kime? .• 
- Donanma birinci kumandanlığına, 

acele efendim! 
- Peki ver! 
üzerinde, etrafında şimşekler çakan 

bir hilal resmi ve altında: ''Telsiz telgraf 
muhabere varakası,, yazılı şifreyi alan 
emir zahiti acele hareketlerle kağıttaki 
rakamlara bir göz attı. Bir şey çıkarama
dı; kapıda bekliyen gedikliye: 

- Peki, git! 
Dedikten sonra içeri çekildi; şifre anah 

tarını aldı; elindeki telgrafı okudu. Bu, 
nezaretten donanma kumandanlığına ve. 
rilen bir telgraftı ve aynen şunlar yazı
lıydı: 

Erdekte donanmayı hümayun birinci 
kumandanlığına 

''İstanbul 18-19 temmuz 330 
1 - Donanma sürat le 1 stanbula geL 

mek üzere yarın sabah 19.S-330 harekete 
geçiniz. 

Bahriye Nazın Mirliva 
CEMAL 

Yüzbaşı İhsan bu telgraftan da bir şey 
anlamamıştı. Donanma neden böyle alel 
acele Istanbula çağrılıyordu? Fevkalade 
bir şeyler mi vardı? Akşam, amirali l s. 
tanbuldan getiren Muavenetimilliye sü
varisi hiçbir şey anlatmamıştı. İstanbul. 
da bir ihtilal, lttihat ve Terakki fırkası 
aleyhine patlak verecek bir hareket mi 
sezilmişti acaba? 

Akşam gazeteleri Avusturyanm Sırbıs. 
tana ültimatom verdiğini, iki hükOmetin 
de seferberlik ilan ettiğini, iri harflerle 
manşet yaparak yazıyorlar, iki devlet a
rasında hudut müsademeleri başladığın. 
dan bahsediyorlardı . .Fakat, bu hareke. 
tin. şifre ile hiçbir alakası olamazdı. 

Birinci şifreyi diğerlerinin takip ede
ceğini, onlardan vaziyet hakkında bir 
şeyler öğrenebileceğini tahmin eden baş. 
katip, o gece için artık uykuya veda et. 
mek lazımgeldiğini kestirmiş. halletiği 

telsiz şifresini amirale götürmek için 
Limbosun kamarasına doğrulmuştu. 

Amiral da bu telgrafı sual dolu ba. 
kışlarla tetkik etti. Geceyansı aleHicele 
l stanbula avdet edilmeğe mana veremi
yor; bunun sebebini kendi objektif gö. 
rüşile tefsir ettiği hadiselerin çerçevesin. 
de araştırıyor; uyku sersemi. yastıktan 
kaldırdığı kafasında binbir sual ve ihti
mal şimşeği çakıp duruyordu. 
Telgrafı bir defa daha okuduktan son. 

ra karşısında bekliyen yüzbaşı İhsana 
sordu: 

- Niçin geç vakit bu şifre verilmiş? 
- Bilmem amiralim! 
- Şifreyi alan telsiz nöbet,isine de 

tenbih edin! Acele işaretli bir telsiz aldı. 
ğmı kimseye söylemesin! Siz de bunu if-

şa etmeyin! l\lüteakip şıtreleri de bana 
süratle getirirsiniz! 

- Başüsttine Amiral. 
Yüzbaşı Ihsan, Limbosun yanından 

ayrılırken, amiral da bir daha uyuma~ 
mak, ertesi günkü dönüş için hazırlan. 
mak, arkadaşlarını uyandırtıp onlarla 
görüşmek üzere kalktı giyinmt'ğe ba~a
dı. 

Limbos bir taraftan giyiniyor, bir ta
raftan da şifreden istidlal edılecek neti
celeri aklından geçiri}'Ordu. 

Iki mütehassıs, amiralin kamarasına 
tekrar geldiler. Oturdular, konuştular. 

Herbiri bunu bir ihtimale ati elti; salıaha 
kadar nezaretden başka bir şifre gelme
di, gün doğarken amiralin verdiği karar -
la lstanbula doğru demir alınması, yolda 
hem seyir edilmesi. hem de torpido ta
limlerinin yapılması tesbit edildi. 

De troyer filotillası komodoru, talim· 

;1a 

l'alvaç bofja::ında ullctıda getirilen bii
yiik mcs!rr;: yerinrlen bir 1~öşe. Sağdaki 
rcsinı de güzel manzaralı Yalvaç bo-
ğazı ••• 

ler için hazırladığı programı amirala tas ! _ _._ ... __________ ... -
dik ettirmek için Barbarosa gelirken, a- Muhteşem bir orman man-
miral gemisinin prova sereninde: zarası içinde büyük park 

- Harekete hazır olunuz! üç vilayetin mesiresi ola-
lşaretlerini görmüş; kumandana prog. ı cak ve bu yıl, Afyondan o-

ramı \'ermeğe vakit kalmadan filotillası- h 
raya tenezzJiih trenleri ta nın başına dönmüş, donanma çarçabuk 

demir almış. lstanbula doğru rotasını rik olunacak. 
,_,, ,_, 

tanzim ederek l\tarmarada torpido en- .... 
dahtı talimleri yapayapa payitahtın yo. 
lunu tutmuştu. A FYON, 5 Hazran - Vilayet 

hususi hesaplar müdürü Ha
run Ergin ile bir taksiye atladık; Bol-Torpido talimleri büyük bir intizam ve 

mükemmel bir maharetle başarılmış; 

amiralle Hlif aksa parmak ısırtan isabet
ler; Türk denizcilerinin gördükleri ders. 
leri, öğrendikleri talimleri ne büyük bir 
ustalıkla ka\Tadıklannı muallimlerine 
isbat ettirmişti. 

Limbos, Barbarosun kumanda köprü. 
sünde bir taraftan tatbikatı seyrediyor; 
bir taraftan da yanında bulunan ve dur
madan cebindeki viski şişesini dudakla. 
rına götüren, midesine boşaltan harita 
mütehassısı miralay Treskortla konuşu
yordu: 

- Davist (1) donanmada değil mi al
bay? 

Treskort, alkolün peltekleştirdiği bir 
dille cevaJ> \·erdi: 

- Bırak Allahım seversen şu budala
yı .. Türk bahriyelilerile dostluğu öyle İ

lerletmiş ki, geldiğimiz bütün donanma. 
da şayi' olduğu halde bir defa olsun gelip 
bizi ne aradı, ne de sordu. 

- Çok zeki bir delikanlı! 

- Amiral, beni söyletme rica ederim. 
Böyle zeka olmasın daha iyi; evet, hem 
zeki, hem de cesur fakat. .. 

TreSkort bu noktada tereddütle sözünü 
yarıda bıraktı. Ümbos, TreSkortun ala
kasını kurcalıyan bir ısrarla albayın te. 
reddüt ettiği nokta etrafından dolaşmak 
tan zevk alırrmşcasma bir hareketle de
vam etti: 

- Doğru, hem çok zeki hem çok cesur! 
Sonra bütün bu hasletlerinden daha üs. 
tün bir meziyeti var: Muhit yapmak! 
Donanmaya geleli henüz bir hafta olu. 
yor; hiçbir sıfat ve alfil<ası bulunmadığı 
halde Türk denizcilerinin öyle do~tlukla
nru kazandı ki olur şey değil ! 

Dikkat ediyorum; gemi süvarileri Da. 
visti misafir etmek için biribirlerile yarı. 
şıyorlar; donanmada varsa Davist, yoksa 
Davist! .. biliyor musun. bu muhit, bu 
sükse genç ırkdaşımıza ne büyük mm·af
fakiyet temin ettirecektir? 

(Devamı var) 

( 1) Osma11lı donamnası Erdek manev. 
ralartnda iken, Liverpolda mamf bir ln
giliz armatörünün 17 yaşlarında genç ve 
çok güzel oğlı4 ( Daııist) bir kotra ile Ak 
denize geçerek ı\rlarmaraya gelmiş, Er. 
dekte bulunan donanma amiraline misa. 
fir olmuştu. Sonradan büyiik harp imti
dadınca 1 stanbıtlda lngilizlcr hesabına 
bir casus şebekesi kuran bu adam harp 
patlarketı ihtida etmiş, armatör Rasihe 
cvlôtlık olmuş, türlii meldnelle işini ted. 
vir etmiş: Mütarekede tekrar eski dinine 
dönmiış, ı•e nihayet lngiltereye kaçmış. 
tır. 

vadine gidiyoruz. 
Bu seyahat vr•li Ahmet Durmuşun 

teşvik ve tavsiyesinden doğmuştur; 

Bolvadinde yarm umumi bir şöhret el. 
de edecek olan yeni bir eseri göreceğiz. 
Hareketimizden evvel Bolvadinin de-

ğerli kaymakamı Feyzi Akkurla tele
fonda konu tuk. Bizi "Çay,.__nahiyesin. 
de bekliyeceğini söyledi. Zaten görece
ğimiz eser ıde orada idi. 

Kfjfetmekte olduğumuz yel Türki. 
yenin en güzel şoselerinden biri oldu
ğu için Çaya bir saatte olaştık. Izmirin 
eski polis müdürünü burada bizi bekler 
bulduk. O, eski memuriyetinde olduğu 
gibi kaymakamlığında da dinmiyen ha
reketini el:len bırakmıyor. Bize: 

- Haydi, dedi, köylere gidip 
geleceğiz. Benim işlerim var. Bitireyim 
de ondan sonra döner, konuşuruz. Bu 

ikinci yolculuk benim hoşum~· gitmiş 

değildi. Bunula beraber Feyzi Akku
run köycülük muhabbetine iştirak ve 
hürmet mecburiyetini duydum. 
- Gidelim, dedik, ve ona tabi olduk. 

Köylerdeki gezintimiz zahmetli cı

rnakla beraber bizi sevinç verici hare. 
ketlerle karşı karşıya getirdi. Dolaştı

ğımız yedi köyde lafzi değil, fakat fiili 
ve ciddi davranışfor gösterilmekte ol
duğu gözüme çarpmıştı. 

Zaten Feyzi Akkurun yapıştığı ifite 
muvaffak olduğunu çok daha öncel• r
den bildiğim için onun köy davası üze
rinde de beklenen gayeyi tahakkuk et-

tireceğine şüphem kalmadı. Köylerde 
köy defterlerini tetkik etmek suretiyle 
edindiğim kanaat, bu kıymetli idare a
miri hakkında beslediğim takdir ve hny_ 
ranlık hislerimi bir kat daha takviye et
mi§ oldu. 

Masa başında muvaffak olan eski 
polis müdürü, idareciliğe geçince, yolda 

ve köyde çizme ile gezmeği, iş görmeği 
ve muvaffak olmağı ~a pek iyi bilmiş

tir. 
Ona, bu intlbaımı ve bu intibadan 

mütevellit hislerimi anlattığım z.tıman 

güldü: 
- Şimdilik bir şey yaptığım iddia

sında değilim, diye tevazü ile konuştuk 
tan sonra ilave etti : 

- Bir sene sonra B-,lvaJine yolu_ 
nuz düşerse buralıırı hayli değişmiş bu
lacaksınız. Yapılacak çok işlerimiz var
dır. Muvaffak olunacağına şimdiden 

kat'i nazarla bakmazsam k;:ı."laatime hi· 
yanette bulunmuş olurum. Maamafih 
gerek hali hazırda ve gerekse istikbal 
için kazamız dahilinde vücud bulmuş 

veya bulrı::ak, ya bir davranış ve yahut 
bir eser görüyorsanız, bunları benim 

gayretimin mahsulü halinde yazmanızı 
arzu etmem. 

Tekrar ediyorum ki ben, "bir şey ya
pıyorum.,, diye övünmeği seven adam. 
ladan değilim. Nasıl ki kendimden 
bahsetmeği sevmiyorsam, benden btılı
sedilmesi de ayni derecede hoşuma git
mez. Sizinle sadece arkadaş gibi ve 
hususi olarak konu uyoruz. Dostlarrmı, 
Koyhi1erimle konuşturmak bana büyük 
ınisafirlerimi köylerimde gezdirmek, 
bir zevk teşkil ediyor. 

Köy ve köylü .. Ne tatlı bi:- davaı ne 
zevkli bir mevzu:lur bu, bilseniz!. 

Ayakta konuşuyorduk. Ben yoruldu
ğum için şöyle bir taşın kenarına ilişi-

verdim .. Muhatabımın ç'Chresinde da
ha fazla ciddiyet belirdi. yavaş yavaş 

konuşmasına devam etti: 

- Cumhuriyet hükumeti ortaya bü
yük ve ehemmiyetli bir dava serdi. Bu 
dava, köy ve köylü davasıdır. Bize ge

lince bu davanın gönüllü hadimleri mev
kiindeyiz. Bunula iftihar etmeliyiz. Zi-

ra, saltanat idaresinden tevarüs ettiği
miz harap bir yurdun en ölgün tarafı 

"köy,, idi. Köylüye gelince, bu sevimli 

adamlar altı yüz bu kadar sene, sefih 
bir sarayı beslerlerken daima hakaret 
altında yaşadılar. Onların makfts ya-

şayışını refahın bulunduğu istikamete 
çevirmek başlangıcı genç Türkiyenin 
genç idaresine nasip clmuştur. Ve bi. 

zim gibi idareciler de bu maksada me
mur edilmek şerefine kavuşmuştur. 

Feyzi Akkurla kondşmamız tam tatlı 
yerinde kesiliyor. Çünkü bu sırada ya
nımıza Harun Ergin gelmişti. Akşam 
yal:la~tığı için dönmeği düşündük ve o
tomobile binerek Çaya hareket ettik. 

ll!uhabirimiz 7•aym.akam Feyzi 
4.kkurla konuşuyor 

Elektrikli 

Şelaleli 

Havuzu 
ve çDçekon 

('g)lY!ylYık lb>Dır m®cı 

sDıre weırfi 'tfal~oU<§Jo 

Çayda, valinin, nana görmemi tavsiye 
ettiği eserin yanı başındayız. Burası da 
Feyzi Akkurun mesaisinden d'Jğmuştur. 
Oyle bir eser ki bu yaz bütün Afyonlu
lar buraya akın edecekler. 

Bahsettiğim eser, Çay nahiyesinin 
"Yalvaç boğazı,, tabir edilen mesire. 
liğidir. Feyzi Akkur, Bolvadine kayma
kam olunca kaza ıdahilinde yaptığı bir 
geziae burayı iliya etmek dü üncesini 
kafasına yerleştirmiştir. Bu düşünce bir 
sene içinde tahakkuk etmiş oluycl'; ko
ca bir saha park haline getirilmiş, ha
vuzlaı yapılmıştır. Hava, su burada cen
netten bir eser varmış hissini uyandır. 
maktadır. Etraf ağaçlıktır. Parkın yanı 
başındaki sırttan şeliile gibi sular dökü· 
lüyor. 

Burada gazetemiz şerefine verilen bir 
şölende hazır bulundum. O sırada viUi· 
yet Jandarma kQmutanı binbaşı Hulf1si 
de bizimle btraber 1di. Binbaşı, bu e
serin ehemmiyetini tamamen tebarüz: 
ettirdi. Gazinosu, elektriği, ve bilCtmuın 
levazımatı ikmal edilmiş olan Yalvaç 
boğazı mesireliğine her pazar Afyondan 
tenezzüh treni tahrik olunacaktır. Na
fıa Vekaleti ile bu sahada analşma ya. 
pılmıştır. 

Ben bu ciheti öğrenince vücuda ge· 
tirilen eserin kıymetini bir kat daha iyi 
anlamış oldum. Orası sadece Afyonun 
değil, ileride belki de Eskişehir ve Kon
ya vilayetlerinin ıde mesire yeri olacak, 
bir çok aileler crada kamp kuracaklar· 
dır. Feyzi Akkurun bu değerli eserine 
vilayet te takdir gözüyle bakıyor. 

Vali Durmuş Evreidilek bana "Yal· 
vaç boğazı,, mesireliğini şöyle anlatmış
tı: 

- Sultan dağalnnın koyu nefti göl· 
gelikleri arasından nazlı çağlayışlarl.a. 
bir ırmak akar. Buan "Çay ınnağı,. dı: 
yorlar. Bu ırmak, ormanın yeşillikierı 
ve muhteşem manzarası içinde geçer• 
Aşağıda Yalvaç boğazının müntehası~
da şelaleler husule getirir. Bolvadırt 
kaymakamımız bu güzel fırsattn istifa· 
de imkanını düşünmüş, ve civarı inı~r 
ettirmiştir. Yalvaç boğazında şimdi vU• 
cuda getirilen çiçekli sahanın mehtaplı 
gecelerdeki vaziyetini bir görseniz ııer 
halde çok hoşunuza gidecektir. 

Valinin sözlerine ben bir şey i15~e 
etmiyeceğim. Sadece kaydetmek isteri~ 
ki Yalvaç boğau gördüğü imar ile ~ı
zim tanıdığımız bir çek sayfiyelerin us 

tünde güzelliğe maliktir. Bu gliz~l c:~ 
ri yaratan kıymetli idareci Feyzı A :ı:i 
kuru ve eserin vücud bulmasında fer ,. 

eıdı)'"' 
Akkura çok hiZt!Tlet eden aÇy bel . ete 
reisi Ali Kaleliyi tebrik etmek yerın 
bir hareket olur • 
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Motörü ilk keşfeden 

Dizel 
kimdir? 

INlasaD ml\Jlvaflfak ondu? kDmleırDe 
ve ınıe 'ltlYırDlYı mlYışküoatoa çaırpoşto '? 

Mühendis Uizel'in Ulfimilndekl esrar 25 
senedenberl hA A çözülememiştir 

Dünyanın bütün memleketlerinde bir 
ı;ok Dizel motörü çalışıyor; lokomotifle· 
ri, vapurları, denizaltı gemilerini, dina. 
moları ve kamyonları işletiyor. 

Bu motörü keşfeden Dizelin yaşayışı 

kadar ölüşü de bir macera romanı gibi 
garip ve esrarlı olmuştur. insanlığa E-
dison veya Markoni kadar hiz-
met eden b u büyük adam, 
1913 de birdenbire ortadan kaybolmuş, 
aradan geçen 25 sene bu ölümün sımm 
tözememiştir. 

29 eylfil 1913 günü saat dokuza doğru 
ı;ok kibar giyiruniş dört İngiliz Harviç 
limanında Anversden gelen Dresden va.. 
Purunu bekliyordu. Vapur muayyen sa.. 
atinde limana demirledi. Dört İngiliz, 

sesizce, yolcuların çıkışına baktılar. Bir 
çeyrek içerisinde bütün vapur boşalmış, 
fakat İngilizlerin beklediği yolcu çıkma
mıstı. Dört İngilizin en genci vapurdan 
Çikma.k üzere olan bir memura yakla~tı: 

- Vapurda kimse kaldı mı? diye sor. 
du. 

- Hayır, kimseler kalmadı. 
lngiliz hayretle: 
- lmkan.ıız. Mühendis Dizel vapurcıa 

olacaktı. Am ersten vapurunuzla hareket 
edeceğini tclgrafla bildirmişti. 

Memur: 
- Evet, dedi, vapurdaydı. İhtimalki 

kamarasında u~'Uyup kalmıştır. Şımdi 
birisini gönderip uyandırayım. 

Birk::ıç dakıka sonra sahildeki İngiliz 
ler gemide müUıiş bir telaş başladığının 
farkına varriılar. Filhakika Dızeli uyan
dırmak i-;i-ı kamarasına giden tayfa ge. 
ri.. dönmU ve mühendisin, bavulları ve 
~r~~da bulunduğtı MICJe, füçtiir 
ıı bırakmadan ortadan yok olduğunu 

Sö>·lernişti. Geminin her tarafını aratan 
kaptan hiçbir yerde mühendisi buiama
Yınca polise başvurdu. 

Vapura gelen polisler mühendisin ka. 
nıara md.ıki yatağı bozulmamış gördü. 
ler. Demek ki mühendis o geceyi kama. 
tasında geçirmemişti. 

linllcdılemiyen bir muammı:.a 
Alman mühendis ne olmuştu? 
Dresden \'apuru bir gün evvel akşamın 

S<lat altısında Anvers limanından a:ı-Tıl
ltuştz. Dizel, öteki yolcularla beraber, 
salonda akşam yeme~i yemişti. 

Tahkikat hiçbir netice vermedi. 
~- birinciteşrinde, Holandalı gemiciler, 

tıelin cesedini Esko nehri mansabında 
dalgalar arasında buldular. Fakat ölümü. 
11Un sım bir türlü anlaşılamadı. 
Dizel kımd ı r 'l 
Dizel, Almanyadan Fransaya hicret 

ttllliş bir mücellidin oğludur. Pariste doğ 
ltı~tur. 1870 harbi patladığı vakit Di. 
~I aılesi Fransadan ayrıldı, lngiltereye 
~lti. Harp bittikten sonra baba, oğlunu 
cı·lrnanyadaki akrabasının yanına gönder 

ı. 

k ~ mtlhendis olmak istiyordu. Fa. 
kat ailesi tahsil masraf mı veremiyecek 
~ar fakirdi. Onun için Dizel bir taraf. 
l'tı mektebe gidiyor, bir taraftan da Al. 
~ tOCUklarına fransııca ders vererek 
li a kazanıyordu. I 
0~Yatın ılk ucılafl 1 

dU ııeı tahsilini bitirdi, Fransaya dön
§ll · Orada hayatının ilk acı darbesile kar 
iti ast~ .. Mühendis yeni bir soğutma ma. 
l>l~esi ıcat etmişti. Çalı~tığı fabrikaya 
ve d~arı samimiyetle tevdi etti. Patron 
fi . ırektör makineyi yaptılar. Fakat keş 
ıı.ı:lr ~ttiler ve beş para vermediler. 
fab . endıs dava açtı. Dm·a ile beraber 
~ıkayı, mevkiini de kaybetti. 

fo(;ı:ı &~nden sonra Dizel herkesten çeki
l'tıu~t kıın ere inarunıyan bir adam ol. 
dt!(I· ll. Motörlere dair ilk kati keşfi 1893 
aiti;· AYni sene sanat fileminde derin 
tincı ~ bı~~an bir kitap yazdı. Bu ese-

' ~hnın nazari)•elcrini izah etti. 
bi~ ~tabın ~rinden birkaç ay sonra 
~ ~ı lınanvadaki meshur Krup mües.. nd ~ 
fahri}( deı bir mektup aldı. Bu mektupta 

a a emrine bir laboratuvar kuru-

Mz'llıendis Dizel 

lacağı ve keşfi için larnn olan bütün 
masrafların ödeneceği yazılıyordu. Tabir 
bu teklif Dizeli çok memnun etti. Mü. 
hendis derhal Almanyaya gitti. 

Krup fobrikasma karşı Dizel 
Bir kaç ay geceli gündüzlü çalı~ma

dan sonra ilk motör yapıldı. Mütehas· 
sıslann huzurunda yapılan tecrübeler iyi 
neticeler verdi. Ve Knıp mües..~sesi, bu 
yeni keşfin ihtira beratını almayı mü
hendise vaadetti. 
Vakıa bir ihtira beratı almak kolay 

bir iş değildir. Belki bu muamele aylar
ca devam edebilir. belki de bir sene sü
rer. 

Aylar geçti, ihtira beratı alınamadı. 

Dizel sabırc:ızlandı. Gizli tahkikat yaptr 
ve bu gecikmeye Krup fabrikasının his. 
scdarlarmdan bir kaçının sebep olduğu
nu öğrendi. 

Meseleyi fabrika direktöründen sordu. 
Direktör maksadı açıkça anlattı: 

- lhtiraımzı Krup fabrikasına terke· 
derseniz ihtira beratını derhal alırız; si
ze de fabrikanın bu işte kazanacağı pa
radan yüüzde hcsabilc bir miktannı bı
rakırız. 

Dizel Fransada başına gelenlerden bir 
ders almıştı. Bu teklife kolay kolay razı 
olmadı. Aralarında halli güç ihti!Aflar 
çıktı. ·Fakat sonunda uyuştular. 

Avsburg ve E~n'deki büyük fabrika
lar Dizel motörleri yapmağa başladılar. 
Hem de on binlerce ... Müessese bu mo
törlerden sayısız milyonlar kazandı. 

Dizel mukaveleyi imzalarken aldanmış 
olduğunu anladı. Bu işten büyük bir 
şöhret kazanmıştı. fakat eline ancak 
muta\'aSSlt bir hayat geçirmesine kafi 
para geçiyordu. 

Ddm i11tikam nhyor ! 
Dizel, fabrikadan intikam almaya ka

rar Yerdi. Bir dahiye yakı~acak bir inti
kam. 

O, bir dakika bile boş durmadı. Gece 
gündüz çalıştı. 

Yeni bir motör icat etmek üzeredir. 
Bu yepyeni bir model olacak .. Knıp fab 
rikasının yaptığı motörlerin kıymetini 

sıfıra indirecek bir motör ... 
Motör icat cclildi. Fakat beklemek Ja. 

zım ... Mukavele mucibince Dizel mo
törlerinin imal hakkı on sene için Krup 
fabrikalarına tcrkedilmiştir. 

Dizel yılmak bilir bir adam değil

dir. On sene beklemekten ne çıkar!.. ç.a. 
lışmak her ıztırabı unutturan bir tesel
lidir. 

191 ı. On sene bitmiştir. Dizel bahriye 

1 
nezaretine mensup :mütehassısların hu· 
zurunda tecrübc'crini yapryor. Çünkü 
Dizel'in bu yeni motörü lokomotiflerde 

1 
ve gemilerde <le kullanılacaktır. 

Tecrilbeyi görenler mühendisi alkıc:h· 

yorlar. Mütehassıslar heyetinin reisi şöy 
le diyor: 

- Almanyarı tcı.•i't eden tehlike.!er 
karşısında bu keşfinizle iftihar etmek 

HABER - ~sam poetıul T 

Tehlike avcllarının 
bin bir maceraları 

Bir cıeunlkoınıon0 c\tomabnooe vnırmn met1re ylYıkselkten 
uııelh ı ıre 'f lYI ~aıroaı ını <dl o '97& ~lYI ırtu D<dl u 

"Tehlike avcıları,. ismi verilen macera 
meraklıları vardır. Bunlar, en tehlikeli 
ve yiU.de yüz ölüm gibi görülen işlere 
girişirler ve hatıra gelmiyen yüzde bir 
kurtuluş ihtimali ile kurtulurlar. 

Tehlike avcılarının bazıları bu işi pa. 
ra kazarunak için yaparlar, bazıları ise 
kendi zevkleri için. Para kazanmak içın 
yapanlar da esasen bundan bir zevk duY. 
dukları için bu tehlikeye atılmaktadır. 
Çünkü, bunlar öyle tehlikeli işlerdir ki, 
merakı olmıyan kimselerce, milyon verıl 
se kabul edilmez. 
Mesel~. bir otomobille, son süratle bir 

köprüden geçeceksiniz. Köprünün ortası. 
na geldiğiniz r.ıman, on beş, yirmi metre 
yUkc:ekten, otomobille beraber sulara yu. 
varlanacaksmız ve derhal otomobilin ka· 
pısını açıp, dışan fırlıyacak ve surun 
içinden, yüzerek, dışarı çıkacaksınız. 

Buna imkan var mı? demeyin. Bunu 
tehlike avcıları en basit iş olarak kabul 
ediyorlar ve yapıyorlar. 

Bu verdiğimiz misalde muvaffak olan 
bir Amerikalıdır. Bir gün, bir filmde 
böyle bir sahne çevrilmek icap ediyor. 
Bunu, sinema hilesi ile çevirmeyi düşü. 
nüyorlar. Bir takım zorluklar görülüyor. 

O zaman bir adam çıkıyor: 

- Ben bu işi yaparım, diyor, sinema 
hilesine lüzum yok.. t 

Şüphesiz, bu.iddia herkesi hayrette bı-
rakıyor. 

- Nasıl olur? diyorlar. İmkanı yok? 
- Siz orasını bana bırakın. 
Con Hardi ismindeki bu genç, iyi bir 

yüzücüdür; otomobil sürat yarışlarında 
da çok muvaffakiyet kazanmıştır. O an. 
da üzerine aldığı vazife ile bu iki maha
retini bir arada göstermek istiyor. 

Con Hardi'den, bu hadise esnasında 

ölürse sinema §irketinin mesul olmadığı. 
na, bu işe kendisinin bile bile giriştiğine 
dair bir senet alıyorlar Ye tehlikeli ölüm 
sahnesi çevrilmeye başlıyor. 

Con, otomobili ile, köprünün yüz mte. 
re kadar ötesinden açılıyor ve son süratle 
köprüye geliyor. Köprünün bir trafm. 
daki korkuluk ufak bir çarpma ile yıkı
lacak §ekildedir. Tehlike avcısı, derhal 
dümeni o tarafa kmyor ve ... 

... Otomobil yirmi metre yukardan, 
bütün hızı ile, sulara yuvarlanıyor. Bir 
anda sular karışıyor .. Otomobil ortadan 
kaybolmuştur ... 

Bütün gözler, merakla, endişe ile bek
liyor: Otomobilci suyun üzerine çıka. 
cak mı, pkmıyacak mı? 

Otomobilin düşmesi üzerine sularda 
basıl olan girdaba sürüklenmemek için 
uzağa açılmış olan yardımcı kayıklar 

derhal koşuyorlar. Fakat, sulardan çı. 
kan yok .. 

Con Hardi boğuldu mu? 
Hayır; biraz öteden sular 'dalgalanıyor 

ve ölüme kadar gidip gelen cesur genç, 
bir dalma· hareketinden çıkar gibi, sula
rın üzerinde görünüyor. Kendisini san
dala alıyorlar ve sahile götürüyorlar. 

Con Ifardi heyecan içindedir. Yüreği 
çarpmaktadır. Fakat, zannedildiği gibi. 
ne baygınlık geçiriyor, ne de uzanıp yatı. 
yor. Bir bardak su içtikten sonra, ıslan. 
mış olan elbiselerini değiştirirken anlatı
yor: 

- Otomobille beraber köprüden aşağı. 
ya düşünce gözümü etrafa çevirdim. Su· 
ların, otomobilin düşmesi ile bulanan ya. 
rı şeffaflığı içinde, başaşağı gitmekte 
olduğumu f arkettim. Fakat, otomobil. 
suyun içinde ikinci bir takla yaptı ,.e 

hakkınızdır. Bu keşfiniz vatanın eline 
kuvvetli bir silah veriyor. Bu silfill elin· 
deyken Almanyanın yenilmesine imkan 
yoktur. 

Alman Harbiye Nezareti plfuıı satınal· 
maya karar veriyor. 

Fakat Krup fabrikası gene faaliyete 
geçiyor. Gizli gizli Harbiye neznretile 
Dizel arasındaki mukavelenin imzalan· 
mas.mı geciktiriyor. 

Dizel bu defa isyan ediyor. Ve motö· 
rünü İngiltereye satmak için teşebbüs. 
tere giriyor. lngiltereye gitmek için An
,·crs'ten vapura biniyor. 

Bu seyahat dünyanın büyük adamla
rından birinin son seyahati olmuştur. 

ben, derhal elimi uzatarak kapıyı açtım, 
dışarı fırladım. 

"Çıktığım yer, su idi ve kendimi bırak 
sam, suların dibindeki kumlara doğru gi
decektim. Çevik bir hareketle otomobL 
Jin üstüne gelecek şekilde vaziyet aldım 
ve ayaklarım, o sırada bir kayanın üze. 
rine oturan otomobile değdi. 
"Ayaklarımla otomobilin üzerine vura 

larm üzerine fırladım .... 
rak, yukarıya doğru hamle aldım ve su-

Con Hardi bunları, gayet basit bir iş. 
miş gibi anlatıyor. Kenaisinin böyle, taf 
silfi.tı ile anlattt ı b'f!tiln bi.ıhlar bfr iki 
dakikanın içinde olmuştur. ''Tehlike av. 
cısının,. kurtulmasına belki biraz da te. 
sadüf yardım etmiştir. Fakat, ne de ol
sa, bunda Con Harelinin soğuk kanlılığı 
büyük rol oynamıştır. E sasen, bu işi ba. 
şaracağını düşünerek girişmiş olan ce. 
sur adam hakikaten, dü~ündüğü gibi, 
muvaffak olmuştur .. 

Film de muvaffakiyctle bitirilmiş o. 
luyor. 

Om Hardi, ondan sonra daha bir çok 
tehlikeli sahneler çevirmiştir. 

Bugün, Holivudda filmlerin tehlikeli 
sahnelerini çeviren ''macerzcılar,. \'ardır. 
Bunlar aralarında bir de birlik kurmuş
lardır. Kendilerine, sinemalardan başka 
rnüe~seler de ara sır<J. .ıınüracaat ederler 
ve dalgıçlık gibi zor iş\er için yardım 

isterler. Hatta, atlas Okyanusu ortasında 
batan bir gemideki definenin çıkanlması 
işini de bu birliğe dahil maceracılardan 
biri üzerine almı~tı. 

"Siklon,, iıe "Sarışın mermi,, 
"Siklon .. ile ''Sarışın Mermi,. Ferhat 

ile Şirin, A~ ile Kerem gibi, bir aşk 
masalı kahramanı olabilecek iki kişidır .. 
Fakat, aşkları da, isimlerinin işaret et. 
tiği gibi, çok :makineleşmişdir ve yirmin.. 
ci asnn malıdır. 

'Siklon., ismi verilen adam Danni Kar 
ter adında, bir lngiliz motosiklet şampi. 
yonudur ve en tehlikeli koşularda birin
ciliği kazanmıştır. 

Müsabakaları bitirip kmlacak rekor 
kalmayınca, "Siklon,. zihninde macera 
icat ediyor ve bunları da birer birer ta. 
mamlryor. Damdan dama motosikletle 
atlamalar, uçurumları aşmalar, suya at. 
!ayıp, lastik top gibi sıçnyarak havalan. 
malar ... Bunların hepsi muvaffakiyetle 
başarılan tehlikeli oyunlardır .• 

Danni Karter, maceraya doymuyor. 
Ancak, bu sahada kendisini yalnız hisse
di~ or ve beraberce tt>hlikelere atılacak 

bir arkadaş aramağa başlıyor. 
"Siklon.,un bu talebine cevap.vermek

te bütün arkadaşları tereddüt ediyorlar. 
Fakat, hiç beklenilıniyen birisi: 

- Ben! diye koşup geliyor. 
Bu bir kadındır. 
Siklon, kendisine arkadaş aradıtrını 

ilan ettiği zaman, bundan sonra girişece. 
ği tehlikeli oyunu da bildirmişti: Bu, 

Bir şampiyon, 
motosikletile 

damdan dama 
atlıyor 

. 
''Sarışm Mermı,. aaı verilen genç kadın 
ve motosiklet şampiyonu, içinden alevler 

yükselen kıtWbeyi ansıl aştılar? 

o kadar tehlikeli bir şeydir ki, herkes: 
- Acaba Siklon aklını mı kaybetti! di. 

ye düşünüyor. 

1ngiliz motosiklet şampiyonunun çıl· 
dırdığıne inanmıyanlar da kendisinin a.. 
lay ettiğini sanıyorlar. 

Fakat Siklon ciddi söylemiştir ve ona 
arkadaş olmak üzere kendisini takdim 
eden kadın da onun ciddi söylediğini bi. 
liyor. İkisi beraber, dünya iç.in "tehlike. 
li,. fakat onlar için "basit,, olan oyuna 
giriştikleri zaman da herkes hayret edi· 
yor. 

Oyun başlryor. Sahne şu: 
Bir kulübe. Kulübenin iki tarafındaki 

duvar, yarıya kadar tuğla, ~>andan yu. 
yarısı penceredir. Diğer iki ôuvar ise ta. 
mamile camdı ... Kulübenin döşemesi tan 
tadrr ve tahtalara benzin dökülerek tu. 
tuşturulmu~tur. Yükselen alevler uzak .. 
tan görülmektedir. 

Kahramanlar uzakta. Hazırlanıyorlar. 
Evvel~ Siklon üzerine meşin elbisesini gi .. 
yiyor. Başına başlığını takıyor ve yüzü .. 
ne, gaz maskesi gibi her tarafını kaplı. 
yan maskeyi geçiriyor. Bu çelik maske 
içinde, gözleri, kalın bir camdan bakmak 
tadır .• 

O tamam. Şimdi sıra "Sarışın Mermi,. 
ye geldi. Kadın, meşin elbisesini giymiş
tir. Siklon, onun maskesini takmasına 
}'ardım ediyor. O da hazır ... 

Motosiklete biniyorlar. Siklon önde, 
Sarışın Mermi arkada. Motosiklet hare
ket ediyor ve son süratle ... 

. .. içinde alevler yükselen kulübenin 
cam kapısından içeri girmek üzere gidi
yorlar. 

Kulübenin, ilk cam kapısı büyük bir 
~ngırtı ile kmlıyor. İkinci kapının kırıl. 
ması da saniyenin binde biri kadar bile 
bir vakit geçmeden, birinçisine karışıyor 
ve bir çığlık ... 

Motosiklet devrilmişti ..• 
Etrafta, o zamana kadar seyirci olarak 

duranlar, derhal koşuyorlar. Motosiklet
tekilerden biri makineinin altında kal. 
mış, diğeri bir kenara fırlamıştır. Bu sı. 
rada, yanan kulübenin alevleri dışarı 
uzanmış ve onları yakmak tehlikesini 
göstermıye ba~lamıştır. 

Fakat, Siklon ile Sarışın Mermi, etraf 
tan koşanların yardımına lüzum bırak. 
madan, derhal doğruluyorlar ve ale\ler· 
den kurtuluyorlar ... 

Birinci tecrübe muvaffakiyetsizlikle 
ncticeleıuniştir. 

Fakat, bu kadarı da muvaf f akiyet de. 
ğil mi? 

Öyle lakin tehlike avcıları, bu tecrübe
ye tekrar başlamak hevesindedir. Kulü. 
benin capıları tamir olunuyor ve ayni 
tehlikeli sahne tekrar ediliyor. 
İkinci tecrübe §alllpiyonların istediği 

şekilde neticelenmiştir: Kulübenin bir 
cam duvarım kırarak içeri giren moto ik 
Jet üzerindeki iki kişi ile beraber, ikinci 
cam duvan delerek müUıiş şangırtılar. 

ale,Jer ve motör gürültüsü arasında, tıp 

.(Devamı 14 üncüde) 



Beşikt~ - Güneş maçınaan ilç ens~antanc: Oihaa 11a7c1cmm bir ~Uı1nll 1ı."'ltrla nyor, Hakkının bir 1m/ası ve 'Ndzımln bir iiıttl ..• 

Beşiktaş-Güneş 3-3 berabere kaldı 
Siyah beyazlılar son dakikalarda üç gol çıkararak mağlubiyetten kurtuldular 

İstanbul şild maçlarının kar dö fi
nal müsabakası dün Şeref stadında 

iki bini aşmıyan bir seyirci kütlesi ö
nünde Beşiktaşla Güneş takımı ara
sında yapıldı. 

Bu maça tayin edilen hakem Adnan ı 
Akm'ın mazeretini bildirerek gelme -
mesi yüzünden iki klüp idarecileri son 
dakikada Süleymaniyeli Tarık üzerin. 
de mutabık kaldılar. 

Saat altıda Beşikta.~ın başladığı mü
sabakaya siyah beyazlılar Nuri ve Rıd 
vandan mahrum olarak: 

Mehmet Ali - Ilüsnü, Raruk - Rifat, 
Feyzi, Ftuıd _ Hayati, 'Nazım, Muzaf
fer, Eşref,· 
§eklinde Güneşlilersc geçen haf ta mü
dafi oynattıklar lzmirli Hakkıyı 
muhacim hattına koyarak şu kadro i
le çıktılar: 

Cihad - Faruk, lbrahim _ Yusuf, Ri
za, Ömer - Melih, Sal<iha<1din, Hakkı, 
Niyazi, Rebii. 

Oyun oldukça yavaş bir şekilde ve 
karşılıklı hücumlarla başladı. Ve ilk 
anda Be§iktaş takımında muavin hat
tının aksadığı, hücum hattında da 
Hakkının tek başına çalışmaya mec. 
bur olduğu; Güneşte de akıncıların 
ağır hareketleri arasında Niyazinin 
parladığı görüldü. 

Müsabaka böylece bir tarafta Ni -
yazinin, diğer tarafta da Hakkının 

şahbi enerjileriyle rakip kaleye yak
laştırdıkları ileri hatları müdafaalar 
tarafından kolayca çevriliyordu. 
Güneşin ilk golü 
13 üncü dakikada soldan Rebii va

sıtasiyle yapılan bir hücumda ortala_ 
nan topa Hüsnünün ıska geçmesi yü
zünden Melih ilk golü attı. Bundan 
sonra siyah beyazlılar, daha canlı oy
namağa başladılar ve 16 ncı dakika
da Muzaffer Cihadla karşı karşıya 

kaldığı halde kaleyi buh.mıyan bir 
şiltle topu avta attı. 

Beşiktaş akınları devam ederken 
Hakkını~ çok müsait bir vaziyette 
vurduğu kafayla top kalenin bir hay. 
li üstünden dışarı gitti. Bir iki daki
ka sonra da yine Hakkının iki müdafi 
arasından çektiği şüt de ayni akıbete 
uğradı. 32 inci dakikada Hakkı Gü
neş kalesine girerken favlle tuttular, 
hakem bariz bir penaltıyı vermedi. 
Güneşin ikinci golü 
Devrenin sonuna dört dakika kala 

yan hakemlerden Şevkinin verdiği bir 
frikikten Öµıer topu Rebiiye, o da bi
ribirlerinden açık duran iki müdafiin 
arasında mevki almıs olan Hakkıya 
geçirdi; !zmirin yetiştirdiği bu mü _ 
kemmel merkez muha.cila de kolayca 

~ ey; 
~,~Jltt~t;\ 

• 
Cihad N6zımın 'ayağınaan bir top 

kapıyor 

ikinci golü çıkardı. Bundan sonra o
yun karmakarışık bir şekilde oyna · 
nırkcn ilk kırk beş dakika 2-0 Güneş 
lehine nihayetlendi. 

lkinci devre 
Gün~in başladığı, ve Mehmet Ali. 

nin ellerinde biten ikinci haftaymm 
başlarında Beşiktaş ağır basarken 
beşinci dakikadan sonra Güneşliler 

birdenbire rakip sahaya girdiler. 
Giineşin Uçiincii golü 

6 ncı dakikada Rebii geriden al-

dığı pası ustaca kullanarak ilerledi; 
Mehmet Ali çıkış yaptı, kurnaz sol a
çık rakip kalecinin bu hatasından is. 
tifade ederek topu boş kaleye gönder
di. 

3-0 galip vaziyette olan Güncf;lilc.r 

Dün Taksim stadında yapılan müsabakal~rda 

~ O lL K U P . A ~ ~ 
Finaline 

Onilmüzcleki Pazar günü Taksim 
stadında (Gül kupaıfl) lsmtıe yapı
lacak olan bliyük atletizm mUsaba
kalarmın seçmeleri dUn Taksim sta
dında bir çok atletlerin iştlrakile 

yapıldı. 

Federe ve gayri federelcri ayır

madan bütUn atletlere açık olan bu 
gUzel müsabakalara, bir çok genç 
iştirak etti. 

Birinci, UçUncü ve dördüncü ol
mak üzere üç kategori Uzerinden 
ynpılan se.,.melerin neticeleri şun

lardır· 

Birinci kategori 
100 l\I. Raif (:P.B.) Kii.zım (G.S.) 

İrfan (l<'.D.) l\lellh (Gneş) Haluk 
(G.S.). 

200 M. Gören (Güneş) İrfan (F. 
B.) Ahmet (Güneş) Kii.zım (G.S.) 
Mehmet (G:ımeş). 

400 1\1. Gören (Güneş) Halit (F. 
B.) Zare (lst. Sp.) Mehmet (G.S.) 
lbrahinı (Ankara). 

uOO M. Recep (GUncş) Cevdet, 
Hakkı, lledrl (!st. Sp.) Cemal (G. 
S.) K. Besim (G.S.) Mehmet, Ah
met (GUneş) AH\eddin (B.J.lC) Ar
sen (Şişli) Manol, Reşat (F.Il,) Ga
lip (Ankara) Kirkor (B.J.lL) Ga.. 
lip, Kemal (İzmit). 

1500 1\1. Hakkı, Sarkls, Mehmet 
(lst. Sp.) Sokrat (G.S.) Nuri (B.J. 
K.) İbrahim (G.S.) Recep, :ı.ıehmet 
(GUneş) Artan, Arson, Halik (B.J. 
K.) Hayri, Seyfi, Reşat (F.B.) Ga
lip (Ankara) Brlolas (K.) 

5000 l\I. HUseyin (Demir Sp.) Ar
tan, Nuri (B.J.l{.) Mehmet (lst. Sp) 
lbrahlm (G.S.) Hayri, Kemal, Sey
ri, Şeref (Kasımpaşa) 

110 )[. Vnsfi (Il.S.) Yavru (GU
neş) Faile (Ankara) Pulat (G.S.) 
Sudi (Güneş) Hrisafopulos (T.Y. 
Y.K.). 

Disk: Veysi (İst. Sp.) Ateş Kas
tamonu) İrfan (Ankara) Sokrat 
(Güneş) Coroiyades (B.S.K.) Sav 
(G.S.) Sabahattin (R.C.) Yavru 
(Güneş) Fokas (A.S.) Valsis Kirya
lddis (T.Y.Y.K.). 

Gülle: Veysi (1st. Sp.) Ateş (Kas
tamonu) 1rfnn (Ankara) Sokrnt 
(GUneş) Yalçın (H.S.) Çubuk (F. 
B.) Sabahattin (R.C.) Sa\· (G.S. ) 
Fokas (A.S.) 

~irit: Rasim, İstepan (G.S.) Şe-

kalacak atletler seçildi 
rif, Melih, (GUneş) A. Kurt (B.J. 
K.) Necdet (F.B.) Va.lele (T.Y.Y. 

'K.) 
Yüksek atlnına: Kadri, Saim (İst. 

Spor.) Pulat (G.S.) Jerfi (Ankara) 
l\lllııir (Güneş) Nubar (Şişli) Sürey 
ya Necdet (F.B.) Anclus, K. Akel 
Asmanflllis, Hrlsafopulos (T.Y.Y. 
K.) 

Uzun atlnmn: Akel (T.Y.Y.K.) 
Kadri, Saim (lst. Sp.) lstepan (G. 
S.) Nevzat (A.S.) Ali (Güneş) Dl
mıtrl (Kasımpaşa) Seyvan (H.S.) 
(H.S.) Süreyya, Şahap (F.B.) 

'Cç ıı<lrm: Garbis, Variyan (Pan
ganltı) Ali (Güneş) Fethi (Anka
ra) Plltas (F.B.) Dimitri (Kasım. 

paşa) Seyvan (II.S.) Süreyya, Nec
det (F.B.). 

Smk: Haydar (G.S.) Muhittin 
(Ankara) Baruyr (Pangaltı) Aleko 
Vicaropulo (T.Y.Y.K.) Sudi (Gü· 
neş) ünlr (Gün eş) Vasfi ( II.S.) Şe

rif (Güneş) 
•1 X 400 bnyrnk: Güneş, Fencr

bahçe, Galatasaray, Ankara, İstan
bul Spor. 

Üçiincii katdgori 
ıoo :u. Salt (G.S.) Xevzat (A.Ş.) 

Cihat (H.S.) Merih, Sermet (l<'.B.) 

200 )f. Salt (G.S.) Billent (I<'.B.) 
Sükker (EMS) Neriman (H.S.) Ser
met (F.B.) 

400 ~I. Muzaffer (il. S.) l\Icrlh 
(F.B.Vladimlr (Arnavutköy) Fethi 
(Kabataş) Kftzım (KP.), 

800 :\1. Fethi (Kabataş) M:aryo 
(A..O.I!.) OUZlclooor ( I'e1:nscılt.ı) U .,-. 

mal (G.S.) Demlral (A.S.) Çlçovlç 
(A.S) Küçük (AS.II.) Yılgör, Ilikio
li Arthurs (EIIS) Hayri Mehmet 

Fahrettin (ILP.) SeHl.haddln (Gil· 
neş) Kevork (GU. Ba) ırnzım (B. 
J .K.) Muzaffer (H.S.), eZki (H.S.) 
DarkeY (Şişli). 

110 :M. Ali (G.S.) ~farnakls (T. 

Y.Y.K.) Papadoırnlo (A.S.) Neri
man (ILS) Kerven. (E.H .S.) 

Disk: Ali (G.S.) Fuad (Gü.R.A.) 

Bütün (Gli. B.) Vahdet (G.S.) Kos· 
ta (AS. C.) Eriş (EHS.) Gevrek 

Bostancıoğlu (Ar) Hüsnmcttln (G. 
S.) Hidayet (lIS.) Karamalengo (B. 
S.K.) Harutun, Armnznt (ŞiŞli). 

Gülle: Barkev Toran (Pangnltı) 

Vahdet (G.S.) Kasta (AS.) Muam

mer (Gü. Da) C. Eriş Gevrek (Ehs) 
Konstantin (Ar.) Bostaccıoğlu (Ar) 

Haluk (G.S.) Hüsamettin (G.S.) 
Dnsset Yahya, Nihat (Güneş) Hlda· 

yet (IIS.). Çizmeci Hırayir (Şişli) 

Haluk (F.B.) Marlnakis, Kar.ayanis 
(T.Y.Y.K.). 

Cll'it: Dlmitrl, Halit (Güneş) Ah

met Ulvi (H.S.) Karayanis (T.Y.Y. 
K.) İhsan, Fuat Osman (Gü. Ba) 
Geork (A.O.S.) Güzeleser (Pangal· 

tı) Prelorenzo (AS.) Konstantın 

(Ar.). 
Yiiksck:· Salahaddin (Gil. B.) Dov

reııis (R.C.) lzzet (Gü. Ba) Halaç 

Gül 1mpasında cirit ataoak o7.an uç şehir ikincisi Şerif 

bu gol farkını kfı.fi görür bir tarzda 
oynamağa başladılar. Bu durulmals
rmda başlıca sebeblerden biri de - e'/• 
velki gün de yazdığımız gibi • yaşll 
elemanlardan mürekkep muhacim hat· 
!arının yorulmuş olmasıydı. 

Beşi ktaşın birinci sayısı 
Siyah beyazlılar karşı takımın ya. ıı 

vaşlamasından istifade ederek toptl 
Güneş sahasına soktular ve kaçan bit 
hayli fırsatlardan sonra da nihayet 14 
üncü dakikada Muzafferin pasıyla 

ve Hakkının ayağıyla ilk sayılarını ka
zandılar. 

Hakkı merkez muavine, Hilsnü sal 
içe, Feyzi de müdafaaya geçtiler. 15 
inci dakikada hakem Beşiktaştan FU· 
adı sert oynadığı için oyundan çıknt• 
dı. Bundan sonra oyun bir futbol :ınıı.

·ından ziyade kör döği.işü halinde oy· 
na.nıyordu. Tekmeler, çelmeler biribL 
rini kovalıyor, hakem sık sık düdU]; 

~ Devamı 12 incide 

Galatasaray 
Yugoslavyada 3 - 1 

. mağlup oldu 
Belgrad, 12 (Hususi) - Galatas~ 

~v hı.&gi\n ;ıı., nyu-....-v. v ... e-ooı.,-, ... 
şampiyonu Beogradski ile BeogradSıd 
sahasında kalabalık bir halk kütieS1 

önünde yaptı. 
Mutad seremoniden sonra maç b~· 

ladı. Yugoslavların hakimiyeti altJll' 
da geçen ilk devre 2-0 aleyhimize Jc!Y 
pandı. 

İkinci devrede sahaya alışan takIJlll" 
mız vasat bir oyun çıkardı. Yugosıa:•:• 
ların bu devrede attıkları bir gole bj.j 

de bir golle cevab verdik. Birkaç ta!le 
de gol fırsatı kaçırdık. Netice sJ 
mağlftbuz. 

Dost memleketin halkı takımınıtıS 
büyük tezahüratla karşıladı. euıııJ 
günü Yugoslavya klübü ile karşılaş$' 
cağız. 

tıımıııııtınıtıııııııııtmıntııınuıııtlllllllhlun~ 

Nişan (Pangaltı) Smislof Jiraer .ı\; 
leko (AS) Haluk (G.S.) Prelorell) 
(AS.) Kerven (EHS) Vlndlmir (.M 
Armazat, Nerses (Şişli). t 

Uznn: Recep, Sa Ut.hattın, Mebıı111

6 
(Gil.B.) Ulvi, Vedat (H.S.) NerSe. 
Norayir, Plltas (F.B.) Danlyel Iİ:ı 
Jaç (Pangaltı) Taşer Smislof (~ 
Sükker, Brankaleon, Erel (EUS>·

1 Sırık: Haluk (G.S.) Halit (G~I· 
Stavro (AS.) Nişan (Pnngaıtı) t 
raer (AS.) Basset (Güneş) vodil 
Reşit (HS) • • ~· 

4 X 100 bnyrnk: Haydarpaşa ~ 

H.S. Güzel Bahçe, Akın Spor, J{ııs• 
pnşa. 

DördüncU kategori cıısJ 
50 l\I. Ccmll (A.S.) Enis tO 

Taso (AS.) Kft.mlran (F.B.) Botfl 

(AS.) 0t rrır ~ 
ıoo 1\1. Hakkı, Affan (HS) ....-

lu Barzukl, Tasso (AS.). GB' 
Gülle: Hakkı, Ahmet (HS.) ıt> 

ork (A.O.) Leandro aZharyıı, -"' 
Lltratos (AS.) (/>' 

Disk: lhsan (GU D.) Geork sJ 
O.) Cemli (A.S.) aZhariya (/ı..· 
KCl.miran, '.:\Iuvaffak (F.'B.) (f 

Yük ek: Muvaffak, l\lucaP ıtC 
B.) Orhan (HS.) Radullesko, SP 
Gl (Lcandro Botaro (AS.) (f 

Uzun ntlnmn: Cemal, Hayri ç~ 
B. Enis ( HS.) M asanoviç (Ar.) 
roğ'Iu (AS.) fc' 

4 X 50 bayrnk: (Alon spor)• 
nerbahçe, Haydarpaşa. 



_.._,. 
Şişli Galataspor maçına.an 'üç enstantane: Ga1ataspor1ııların ııc Şişlililerin tribiinleri dolduran taraf larüırından bir 1..-ısmı ııe Şi..51i 7\-.alccisinin bir kıtrlarışı .• 

Şişli Galatasporu da 3 - 2 yendi 
Şişlinın tecrübeli takımı karşısında, Galata ;porlular enerjik bir oyun oynadılar 

Her hafla pa1.ar sabahları Taksim 
$adyomunda yapılmakta olan gayri
fodere klüplcr arnsmdaki müsabaka
ların Apoyevmalini kupası final ma
çı dün sabah üc: bin mernklı önünde 
Şişli ve Galataspor takımları beynin
le oynandı. 

Ayni turnuvanın ilk knrfjılaı;mala - : 
rında Galata.spora 3-1 mağliıb olan ı 
Şiş'ı takımı dünk üoyunda tek gol 
fnrkln galib geldi. 1 

Pera - Eseyan (B) takımları ara_ 
sında yapılan ve 3-0 Pt>ranın galebe
siyle neticelenen maçtan sonra Adnan 
Akın'm hakemliği ile yapılan bu final 
müsabakasına takımlar ıiU şekilde çık. 
tılar 

Gal•,/aspor: Yamali - Ihsan, Rifat -
lılıtzrıff r,r, Praga, Pas7mlidis - Pctri _ 
k(l, Nı1:n, Anclcriyadi, Angclidis, lste
frınidi s. 

Şı~li: Armcnak - Albcr Martayan • 
Agob, Jiraur, (lllil.rob) Arşcvir -
Tirraç, Sııldıtr, Vahab, Şavaş, Diran. 

Oyun rüzgarı arkalarına alınış olan 
Galatasporluların üst üste yaptıkları 
sıkı hücumlarla başladı. Bilhassa n -
çıklıır vasıtasiyle yapılan bu akınlar 
yüzünden kırmızı siyah klüb bir hay. 

lzmirde yapılan 
maçta 

Kara Ali ile 
Tek;rdağh 

Hüseyin 
~eraılQ>eıre ~aıD©Jo 

1zmir, 12 (Hususi) - Askeri has. 
tane menfaatine tertip edilen profes· 
yoncl güreş müsabakaları bugün ya
pıldı. 

Bu müsabakaları seyretmek için ci
var kasabalardan yüzlerce seyirci ge1-
mişti. Büyük bir kalabalık önünde ilk 
olarak Tekirdağlı Hüseyinle Bucalı 
Ömer karşılaştı. Ömer tuşla mağlüb 
oldu. 

Babaeskili İbrahim, Gönenli Ahme
di tuşla mağliıb etti. 

Molla Mchmetle Manisalı Halil be
rabere kaldılar. 

En son olarak Tekirdağlı Hüse
Yinle Kurn Ali güreşti. Bu iki pehli
vanın karşılaşması çok sert ve he

Yecanlı geçti. Güreşin ilk devresinde 
l<ara Ali çok hfıldm güreşti. İkinci 
devrede Tekirdağlı hfikim vaziyete 
geçti. Bir saat zarfında iki pehlivan 
blrblrlerlnin sırtlarını yere getire
nıediler. Ha~em hf"ycti berabere f
lll.n etti. 1'.!u kararı doğru bulmıyan
lnr vardır. Bunl~r Kara AJ!nln hilk 
nıen galip ilan edilmesini istiyorlar. 
dı. 

Merhun1 Şeref için 
Dün ihtifal yapıldı 

Besiktaş klübü
nü kuranların ba
şında gelen mer. 
hum Şeref ıçın 

dün Yahya Efen
di dergahında ha. 
zin bir ihtüal ya
pılmıştır. 

Şerefi seven -
lcr tarafından ter. 
tip edilen bu ihti

M crhum Şeref falde bir çok eski 
sporcular tara . 

~dan nutuklar söylenmiş, Şerefin 
'l.'ü:rk Bporuna ve Beşiktaş k!Ubüne 
~d·~ptığı yardımlardan sitayişle bahse-
1lıni§tir. 

li tehlike geçirdiyse de, Armenağın 

yeriııde mildahalcleri bunların golle 
netice!enmelerine S<!beb oldu. 

Beşinci dakikadan sonra Şişli hü -
cum hattını, işler gördük. Topu ayak
ta tutmadan ve demarke arkadaşını 
görerek yapılan bu Şişli akınların

dan birinde Vahabm nefis bir volesi. 
ni Yamali büyük bir meharetle c:cldi, 
akabinde Dirnnın durdurmadan savur
duğu top da kalenin üst direğini sıyı
rarak avt oldu. 

lk>~inci dakikadan itibaren başlıyan 
bu Şiş!i h: kimiyeti onuncu dakikadan 
sonra açık bir hal almıştı. 

İlk çeyrek saat sonunda Galata -
sporlular rakiplerinin baskısından 

kurtulnrak hücuma giriştiler. Bu ara_ 
da 1 7inci ve Hl uncu dakikalarda to-

Şi~lı kalesine girmek üzereyken Alber 
ve Agob tarafından yerinde kafa \"U

ruşlariyle çevrildi. 
Ş şlıııiıı ilk go:ü 
Bu telı ti keleri atlatan Şişlıliler tek

rar rakib sahada oynamağa başlamış. 
lardı ki, 21 inci dakikada Vahabın 

çok iyi görerek verdıği pası demar
ke vaziyette kapan Heraç bir iki a
dım siirdükten sonra - zaviyeııin de 
bir hayli kapalı olmasına rağmen • 
y<'rden sıkı bir şütle Galataspor kale
sine soktu. 

Bu golden sonra oyun bir hayli dur
gunlaştı, yirmi dakika kadar süren bu 
batactten ilk kurtulan Galataspor ol
du. 
Gıılatasporun beraherlik golii 
43 üncü dakikada soldan yapılan 

bir Galataspor hücttmunda kale ağzı -
na havalanan topa sıÇrıyan Armenak 
ıska geçti, merkez muhacim yetişerek 
beraberlik golünü attı. İki dakika son
ra da ilk devre nihayetlendi. 

ikinci haflaym 
ikinci de\Teye Galataspor - rüzgar 

altmda bulunmasına rağmen - ha -
kim bir oyunla başladı. Altıncı daki -
kada Petrikanın tutulmaz bir şütü di
reğe çarparak kurtuldu. Onuncu daki
kaya kadar top Şişli 18 çizgisi içinden 
bir türlü dışarı çıkmamış, fakat bu 
kadar üstün oynıyan Galatasporlular 
da elemanlarının gençliği ve pişkin ol. 
mamaları yüzünden bir gol bile çıka
ramamışlardı. 

Şişlinin ikinci golü 
Onuncu dakikadan sonrıı. rakipleri-

Ok~IP)©rr k~l\Jı[b)tüı 
Dün faaliyete başladı. 
bir çok muvaffakıyetli 

07.-mcydamnda yapılan oTc atışlarırıilcrn iki en stant anc •.• 

Tarihi ve milli hir sporumuz olan 
ok sporunu memlekette tamim etmek 
için bundan bir müddet evvel kurul. 
muş olan okspor klübünün ilk atış ta
limlerine dün, vaktiyle ecdadımızın ok 
attıkları Okmeydanı sırtlarında güzel 
ve samimi bir merasimle başlanmış 
oldu. 

Sporcular, davetliler ve seyirciler 
saat 13 ten itibaren Okmeydanında 

toplanmaya başlamışlardı. Saat 14 de, 
klüb başkanı ile umumi katibinin bu
lunduğu son kafile de tepeye gelince, 
atışlar için yapılmakta olan hazırlık
lar tamam oldu. 

Klüb umumi kiıtibi tarafından söy. 
lenen heyecanlı bir nutukla, ok spo • 
runun kısa bir tarihi, ve bu spoun 
faydaları kısaca izah edilerek, cümhu
riyet hükumetinin şimdi bütün dün -
yada sür&.tle yayılmakta olan bu gü
zel \'c tarihi sporumuza karşı, gös. 

terdiği alakadan şükranla bahsetti ve 
yakm bir istikbalde ok sporunun bil. 
tün memlekette taammüm edeceğine 
iınnnı bulunduğunu söyledi. 

Bundan sonra, gazeteciler, Kasım - J 
paşa nahiye müdürü, parti başkanı ve ı 
daha biıçok tanınmış davetliler, muh- ' 
telif yerlerden gelmiş' seyirciler, mey
danın muayyen kısımlarına yerleşti. 

ler. Üçü kız olmak üzere gayet temiz 
giyinmiş ve göğüslerine klüb arması. 
nı takmış yirmiden fazla sporcu 15 
metre ileri dikilmiş bir hedefe çok i
sabetli atışlar yaptılar. 

İdmancılarm bu işte oldukça müp
tedi olmalarına rağmen, gençlerimizin 
hemen hemen bütün atı5ları isabetli 
oluyordu. 

Hedef atışlarından sonra serbest 
atışlara gcc:ildi. Gençlerimizden birço
ğu ecdadlnrımızm akı11arın almıyaca. 

ğı rekorlar kırdıkları bu meydanda, 

Ol:s11or kliibil mensupları ilzerlne atış yapılcııı taı·ilı i lıedefin etrafına top. 
ummışlardı •• 

ilk tecrübeler için fevkalade sayıla • 
cak güzel neticeler aldılar. Geç vakte 
kadar büyük bir alakayla takip edi -
len Okspor klübünün dünkü tecrübe 
atısları, Türklerin vaktiyle çok ileri 
gitİikleri bu sporda, yeni nesillerin 
büyük bir istidat gfütereceğini, arsı
ulusal müsabakalarda, Türk okçuları
nın harikulade iyi neticeler kazanma. 
sı her zaman kabil olacağını çok gü. 
zcl ispat ediyordu. 

Devlet, bu güzel ve tarihi sporu hi
maye etmeye karar wrmekle çok ye
rinde ve memlekete faydalı bir iş da
ha görmilş oluyor. . 

Şimdi, birçok Arnavut bahçıvaıilar 
tnraf ından fuzuli işgal edilmiş olan 
ve hatta bu eşhas tarafından, eski ok. 
çularımız tarafından en eskisi dört 
beş yüz sene evvel dikilmiş birçok ta. 
rihi rekor taslarının da harab edilmek
te oduğu bu meydanı, bir an evvel ta
mamen boşaltmak ve eskiden olduğu 
gibi yalnız ok sporlarına tahsis etmek 
lazımdır. 

Şimdiden sonra, her hafta ayni yer
de at.ıs talimleri yapacak olan Okspor 
klübüne mensup gençler, eski okçu • 
}ardan bugün elan hayatta bulunan 5 
ihtiyar baba tarafından çalıştınlınak. 
tadır. Bu eski okçuların isimleri şun
lardır: 

Vakkas Okatan, Bahir Özok, İbra
him Özok, Kemal Gürses ,.e Necmed
din Okyay. 

Bugün henüz pek genç çağda bulu. 
nan Okspor klübünün, pek kısa bir za. 
manda dev adımlarla ilerleyip, bu gü
zel ve tarihi sporu bütün memlekette 
tamim edeceğine inanıyoruz ve bu işin 
ilk müntesiplerini tebrik ederken ken
dilerine geniş bir muvaffakıyet dili
yoruz. 

nin baskısından kurtulabilen Şişlili -
!er ani bir hücum yapt.Jlar. Suldur yir. 
mi metreden sıkı bir şüt çekti. Yama
li bunu yumrukla uzakl~tırmak is -
terken Diranın önüne bıraktı, Şişli 
sol açığı da bu fırsatı güzel kullana
rak takımının ikinci golünü attı. Mağ. 
liıb vaziyete düşen Galata.sporlular 
bütün enerjilerile tekrar çalışmnğa 

başladılar. Oyun her iki kalenin de za
man zaman fevkalade sıkı§ması ile 
heyecanlı, fakat golsüz olarak geçer -
ken Galataspor sağ açığı rakip müda
fii atlatarak kaleciyle karşı karşıya 

kaldı ve sıkı §Üt atmak hevesinden 
yüzdt' yüz bir golü kaybetti. Sert vu. 
ruşu kalenin metrelerce üstünden avt 
olmuştu. 

Şişlinin U~iincü golü 
Bu tehlikeyi atlatan kırmızı siyali-

1 ılar ortadan bir akın yaptılar. Gala
taspor ceza sahası karıştı. Tam bu sı
rada tonu kapan Vahab, demar.ke o. 
lan Dirana geçirdi, Şişli sol açığı da 
sağ ayağıyla topu sol zaviyeden içeri 
attr. Bu gol 30 uncu dakikada olmuş. 

tu. 
Golatasporun ikinci golü 
35 inci dakikada sağ açığa geçen 

Angelidis Arşeviri atlatarak 18 köşe
sine kadar sokulduktan ve oradan at
tığı top kale direğine çarparak ağla
ra takıldı. Bundan sonraki on dakika 
Galatasporun biribirini kovahyan a • 
kınları, Vahabm da Uçüncü bir bek 
gibi oynamasiyle kuvvetlenen Şişli 
müdafaasının topu taclara atarak va. 
kit kazanmasiyle geçti Ye neticede 

_... De.VQ[11l 12 inr-lııe 

Dünya kupası 
Dün oynanan maçların 

neticeleri 
DUn Fransanm dört şehrin'de oyna

nan dünya kupası maçlarında şu neti
celer alınmıştır : 

Bordoda : Çekoslovakya - Brezilya 
1-1. 

Temditte iki takım gol yapamamış
lardır. Bunlar perşembe günil bir da
ha çarpışacaklardır. 

Antipte oynanan İsveç - Kuba ma
çı 8-0 lsveç kazanınışbr. 

Pariste Kolomb stadında 65000 se· 
yirci önünde yapılan Fransa - İtalya 

maçı da 3-1 İtalyanların lehine netice 
lenmiştir. 

Lil şehrinde yapılan İsviçre - Maca
ristan maçını da Macarlar 2·0 kazan
mışlardır. 

Galataspor kalecisinin ~el bir. 
kurton§f 
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Yazan: Gerald K elton 9- Çeviren: F. K. 

Mü ekait A lman Generalının asil 
kızı vatanı için casus olmuştu 

Hafif süratle Mentonu geçti ve sa. 
bil yolunu takip ederek İtalyan hududu 
na ulaştı. Oradan geri döndü. Pet1in
deki otomobilin de Güssi gibi İtalya 
için triptik'i yoktu anlaşılan ki o da 1 
geri döndü. 

Güssnnin gideceği muayyen bir yer 
yoktu. Düşündü ve Montekarloya uğ. 
rrunadan Türbiden geçerek l ·ise varan 
büyük ve geniş yolu takip etmeye ka
rar verdi. 

Alfa Romeonun gene peşinde oldu. 
ğunu görünce Güssi yarış hevesile se
vindi ve gaze bastı. Biraz sonra bu 
fevkalade yolun asfaltı üzerinde 100 
itilometreyle gitmeye başlamıştı. 

Gözlüklü !iOför onun pe~inden gel
mekte devam ediyor ve iki araba ara. 
sındaki mesafe hiç artmıyordu. Güssi 
sinirlendi ve sürati arttırdı. Rols Roy
sun sürat aletinin iğnesi yavaş yavaş 
110, 120 ve nihayet 130 kilometreye 
çıktı. 

Acaba kırmızı otomobil nerelerde 
kalmL,tı? Sürati kesip ona bakmayı 
düşünürken arkadan iki kısa klakson 
sesi duydu ve hemen arabayı sağa al
dı. O anda da Alfa Romeo yıldırım 
gibi yanından geçti. 

Kırmızı otomobil öne ge~tikten 
sonra süratini kesmeye ve yolun sağ 
tarafından ilerlemeye başladı. 

yapmayı akıl ettiğinden tehlike atla.] 
tılmış bulunuyordu. 

Delikanlı bi,.kaç saniye süren ser -
semliği geçince yarası beresi olmadı
ğını sevinçle gördü. Araba ise epey ta 
mire muhtaç bir hale gelmişti. Monte
karloya yürüyerek gitr .. esi lazınıdı. 

vm 
- Bugün gene güzelliğiniz UstünUz. 

de fröylayn ! 
- Yeni meslekim öyle icab ettirl -

yor Her Baron! 
- Yalnız meslek meselesi değil; er. 

kek ve kadın her genç Alman kuvvet
li, sağlam bünyeli ve temiz olmalıdır. 

- Dikkat! benim burada Olga Bed. 
ruşka olduğumu unuttunuz galiba! 

Güzel sarışın kadınla orta yaşlı ar
kadaşı mermer havuzun etrafında ya. 
vaş yav:ış yürüyerek deniz kenarın -
daki atlama kulesinin altındaki bir sı. 
raya oturdular. Orada kimseler yok -
tu. Çünkü mevsim ilerlemediği için 
müşteriler denizin henüz soğuk olan 
sularına havuzun ılık suyunu tercih 
etmekteydiler. Bir müddet sustular. 
İlk söze başlıyan genç kadın oldu. 

- Muhakkak 18.zımmıydı her ba • 
ron? başka bir çare yok muydu? 

- Başka türlil hareket etmemize 
imkıin yoktu. Kendisini ikaz etmiş -
tim. Dinlemedi, cesur bir adammış! 

- Ne kazandık? 
- Henüz bilmiyorum. 
- Demek hata öğrenemedik? 
- Evet maalesef ... 

- Hiçbir şey! 
- Belki de malumatı ezberlemişti. 
- Belki. Daha milhim bir vaziyet 

hidis olduğundan henüz sizin haberi
niz yok fröylayn. 

Genç kız heyecanla yerinden doğru. 
lup muhatabına baktı. O devam edi
yordu: 

- Müthiş bir tali darbesine uğra • 
dık. Bildiğiniz gibi tayyare f abrikala
rımızın imal kabiliyeti ve hava silah. 
ları programımıza dair rakamlar ça -
hnmış ve piyasaya arzedilmişti. Fran. 
sayı temsil eden Herkül bu malumatı 
casuslardan satmnlmaya talib oldu. 
Hangi devlet namına hareket ettiğini 
bilmediğim Pall.a.s Fransanm verdiği 

fiatı arttırdı. Biz de bu iki fiatın fev
kinde bir rakam teklif ettik. Ajanımız 
işte bu sırada büyük bir hata yaptı. 
Müzayedenin sona erdiğini ve bizim 
kazandığımızı sanıyordu. Fakat 1n • 
giltere namına hareket eden Aşil ya
pılan üç teklifte verilen paranın çok 
Ustünde bir rakamla müzayedeye son. 
radan girmişti. Vesikalar da tetkik e
dip kopyasını aldıktan sonra önünde 
imha edildi. 

(Devamı var) 

Va~aın: M D s . 
sonra, ırz düşmanlarının 3 gün 

karımı barındırdıkJarı 
buldum • 

yerı 

-SS -
Hemen köye döndüm, sordum, S.Ct'U§· 

turdum, anl<.ıdım, dinledim, karımın zor
la dağa kaldırıldığım öğrendim .. Çocu
ğumu komşularıma emanet ettim. Silah
landım, dağa çıktmı. Kanmı kaçıranla

rı aramıyzı koyuldum. Muhitin yabancı
sı değildim. 

üç gün sonra, ırz düşmanlarının ka
rımı barındırdıkları yeri buldum. Gece
yi bekledim. Irzıma el uzatan bu üç ki
şiyi pusuya düşürerek birer kurşunda 
canlarını cehenneme gönderdim. Şimdi 
yüreğim biraz ferahlmuştı • 
Karım kanlı göz yaşları içinde ayak

larıma kapanmış yalvarıyordu: 

- Mustafa beni de öldür 1 Senin yü
züne artık nooıl bakarım ben?. 

öldürmedim onu t.. 
OJ.ı:iürmeli miydim?. 
Fakat ne kabahati vardı onun.. Onu 

zorla dağa kaldırmışlar .. 
Musttıfa sözünü tamamlayamadı. 

Gözleri doldu. Eşini düşündüğü ne ka
dar belliydi. Yaşlı göz bebe'.derınde kı
nalı parmaklı, uzun saçlı bir köy ıdilbe-
rinin silüetini görür gibi oldum . 

KEKLİK BOGAZLAR GlBİ 1 
Mustfa devam etti: 
- Artık köye, kasabaya inemezdim .. 

Hükumet yakamdan tutardr. Yakayı e
le veri~sem, nasıl olsa idam olunacağı
mı biliyordum. Oldu clacak, bari gö
züm a;ık gitmiyeyiın, dedim. Bu işe 

ön ayak olduğunu öğrendiğim köy ima

( ka kimseye zararım dokunmaaan dağ
da geziyordum. Malda, parada gözüm 
yoktu. 

Kış günleri gelip çattı. Dağlar misafir 
kabul etmez oldu. Artık canıma da tak 
demişti. Bezmiştim bu hayattan.. Aç 
kaldığım günler oluyordu. 

Hükumetin elinden kurtulmanın da 
çaresi yoktu. Esasen şimdiye kadm
kim kurtulmuştu? Kim kurtulabilirdi? 
Baktım olacak gibi değil, dağd.ı kurda, 
canavara yem olacağım ... Nihayet hü
kumetin şefkatine, merhametine deha
lete karar verıdim. Geldim jandarmaya 
teslim oldum. 

Bakalım mahkeme ne karar verecek? 
Ben mal, para için adam öldürmedim 
kil. 

BİR ESRAR ALEMİ l • 
Damağası bana sordu: 
- Biraz keyiflensek olmaz mı? Ne 

dersiniz?. 
Keyiflenmek 7. 
Bu ne demekti? • 
Düşündüm, keyiflenmek ne demek 

olduğunu bilmeden, anlamaıdan itiraz 
etmek: 

- Hayır olma:z !. 
Demek doğru bir şey değildi. Bunun 

için: 
- Keyiflenmek, dedim, ne demek 

bilmiyorum amma, her halde bir eğlen
ce olactrk. Fena olmaz vakit geçer 1. 
Damağası seslendi : 

Bu sefer Güssi onu geçmeye teşeb
büs ederek yolun sol tarafında ilerle. 
meye başladı. Fakat arabasının ön ta. 
rafı kırmızı arabanın arka tekerlek. 
leri hizasına yaklaştığı sırada bu ara
U:>annı ı;oförü birden direksiyonu sola 
kMrdı. Güssi son derece tehlikeli va
ziyetteydi. Sola gidemezdi, çünkü yo • 
lun o tarafı uçurumla nihayetleniyor. 
au. Zavallı delikanlı heyecanla ne yap
tığını Eaşırdı. Fal:at sola gitmenin ö
füm olacağını da anladığı için ne yap
tığının pek de farkında olmadan, hat. 
ta gazi kesmeden arabayı sağa kMr. 
dı. 

- Öğrenmemiz, muvaffak olmamız ., miyle iki kişiyi de temizleyim dedim .. - Ulan keçi, haydi hazırla bakalım! 
Keçi Hüsnü, yedi buçuk yıl hapse 

Ağır Rols Roys, Alfa Romeonun ar
ka sol tekerleğine çarparak onu yolun 
sol·•n" doi!ru sürük'edi. Kırmızı araba 
birden hızlanarak kurtulmaya ve uçu
rumun kenarını sıymp istikametini 
doğrultmaya muvaffak oldu ve Nis is
tikametinde uzaklaştı .Şoförü bu es. 
nada Güc;siye yumrukla tehdit işareti 
yapıyordu. 

Güssiye gelince ,bir mucize k&bt • 
tinden orada bulunan bir çakıl yıfını 
sayesinde yolun sağ taıafmdaki du
vara carpıp parr:ıbnmaktan kurtul -
du. Arabanın karteri çakıl yığını Uze. 
rine oturmu~. ön tekerlekleri havaya 
kalkmıştı. Güssi son saniyede fren 

lazım ... 

Mütekait general fon Metnih'in kı. 
zı olan Erika fon Metnih sırf vatan
perverlik saikasiyle Alman istihbarat 
teşkilatında vazife almı§tı. 

Almanlar beynelmilel casusluk teş. 
kilatma Fransız Riviyerasınm bir ne-
vi borsa teşkil ettiğini bilmiyor değil. 
lerdl. Almanyaya dair malfımatm 

memleket dahilinde nereden ve kim - ı 

lerden sızdığını öğrenmek onlar için 
fevkalfidc ehemmiyetli bir meseleycli. 
Erike.ya bu işte bir vazife verdikleri 
zaman kız fevkalade memnun oldu. Bu 
vazifenin çok güç, hatta tehlikeli ol
duğunu biliyordu. Hele onun gibi asa- ' 
lete ehemmiyet veren bir kız için şim. 
di oynadığı rol tahammlil edilir şey ol
mamak lazımgelirdi. Lakin Erika bun. 
larm hepsini göze aldı; vatanı için her 
şeyi y.ıpmağa hazırdı. 

- Üzerinde hiçbir şey bulunmadı 
on? 

- Haydi arlık şaka yetişir. Bu sef~r 
kazılın üstüne vur! 

- Ne yapayım bayan .. Küçiik, banyo
)'a girmcle bir türlü razı olmu)•ordtt. 

Bir gece kimseye gözükmeden köye in
dmi. İmamın evine gittim. Çitten ttştım. 
eve girdim, imamın odasına daldım, ya. 
taktan kaldırdım. Tabancamın namlu -
siyle kafasına vurdum, düştü. Üstüne 
çulli:ındım, tırnaklarımı gırtlağına ge
çirdim. Keklik boğazlar gibi boğazla· 
dım. 

Karısı, çocukları avazlan çıktıkları 

kadar bağırıyorlardı: 
- Can kurtamn yok mu? Katil var!. 
Gecenin boşluğunda akisler yapan 

bu acı haykmşmalara köylüler koşun
caya kadar, ben dağın yolunu tuttum. 

iki gün sonra da öteki iki kişiyi tar-
lada çalışırken birer kurşunda yere ser
dim. 

Aylarca insan yüzüne hasret, aç ve 
çıplak ıdağlarda gezdim, orm<:ınlarda 

yattım. Kovuklarda sindim. Jandarma
lar arkamda dolaşıyordu. ölUm daiına 
y:lumun üstünde idi. 

Kendi aklımc", düşüncemce çok hak~ 
h olarak aldığım bu intikamdan sonra 

, bir dereceye kadar rahat etmiştim. Baş. 

mahkum olmu! bir yol kcsendi. Kim
sesi, ziyaretçisi, bakanı yoktu. Dama• 
ğzısının yanına sığınmış, onun işlerine 
bakıyordu. 

Lamba kısıldı. Hüsnü dört cigara ki· 
ğıdını biribirine yapıştırmıya başladı. 

içine tütün k.cydu, üstüne ufak ufak 
siyah bir şeyler serpti, sardı. 

tşi anladnn, esrar cigarası y<:ıpıyordu. 
Aralarından ayrılmak için kafamda 
bir çare tasarlıyordum. Fakat kafir şey· 
t!tn, aklıma bir türlü bir vesile gelmi. 
yordu. 

Cıgara hazırlanmıttı. Bu, büyük pü
ro cıgarası gibi bir şeydi .. Ucunda ge
ne cıgara kağıdından yapılmış salkım 

gibi bir şey vardı. 
Hüsnü crgarayı damağ~ısma verdi 

ateşledi.' Ağa üstüste, derin derin üç 
nefes ~ekti. Dumanı adeta yutmaya ça· 
balayan vaziyetler aldı. Burun -delikle
rinden dumanlar çıktı. Gözleri yan ka
palı bir halde esrarın zevkini sindiri • 
yordu. (Devamı var' 

lamama mtlsa.ade ederler mi? Bu ders, kendisine vermek şere
fine nail olduklarımın sonuncusudur; bana bu yazıyla verilen 
dersi ise ömrUnıUn sonuna kadar hayatımın başlıca kaidesi bi· 
leceğım. lspanya'dan bir fırari olarak, yanıma. para almad::ın 
ayrılmıştım; fakat bug'.in ailemden, ihtiyaçlarıma yetecek ka. 
dar para geldi. Müsaade buyurursanız ders l~in yerime ınuh· 
taç bir İspanyolu göndereceğim. 

"Benim sevebileceğim erkek, kardeşçiğim, erkekler yanında 
sert ve mağrur, kadınlar yanındaysa şefkatli olmalıdır. Onun 
kartal bakışı, gtilüncü andıran her şeyi derhal ezebilmelidir. On
da mukaddes şeylerle, bilhassa kalbin şiirini teşkil eden ve ha
yatı tadsız ve sönük bir hakikat olmaktan kurtaran mukaddes 
§Cylerle alay edenl<>re karşı acır gibi bir gülümseme bulunmalı. 
dır .. ~izden,.~ büyük tesellileri bahşeden din fikirleri kaynağı. 
m sokmek ıstiyenler bence çok aşağı insanlardır. Bunun için 
benim sevebileceğim adamın itikntlnrında da hem bir çocuk sa
deliği, hem de dinin hakikatlerini incelemiş bir kimsenin sar
sılmaz imanını bulmak isterim. 

Çeviren : fNllYlırlYIDOaıh .AiiAÇ 
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Bu sözleriyle bana: "artık oyunumuz ):eter!,, ~er gibiydi. 
Ayağa kalktı, hareketınde inamlmıyacak derecede bir kibarlık 
\'ardı; onun mensub olduğu sınıf insanlarında bulunması biç 
umulmıvan bir nezaket ve terbiye ile beni mahcub etti. Aşaf,t 
indi, ba'l ı.ma haber gönderip kendisiyle görüşmek için müsaade ''Onun zekftsında bir yenilik, bir kendine mahsusluk bulun. 

malı ve gösteriş arzusuna yer olmamalıdır: onun fazla veya 
yersiz sayılacak bir söz söylemesine imkftn yoktur; kimsenin 
canını sıkmadığı gibi kendisi de can sıkmtrsı nedir bilemez 
çUnkü ruhunda büyük bir zenginlik bulunacaktır. BUtün fikir~ 
leri, her türlü hodkamJrktan uzak, asil, yüksek, mcrdce dü
şünceler olacaktır. Bütün hareketlerinde hiçbir menfaat arzu. 
su bulunmadığı belli olacaktır. Kusurları da, zamanından üs
tün olan fıkirlerinin vüsatinden doğacaktır. Ben onu her hu. 
susta zam~nında ilerde bulmnlıymı. 

"Kendisinden zayıf olanlara en nazikane dikkati esirgemi
ycceğindcn bütün kadınlara rıefk2t gösterecektir nma hiçbiri. 
ne öyle kolayca gönül \'Crmiyecektir: bu meseleyi çok ciddi say
dığından bir oyun haline sokmaya kalkmıyacaktır. Kendisinde, 
derin ve ateşin bir aşk ilham edecek bütün meziyetleri göster. 
meslne rağmen bütün hayatını gerçekten sevmeksizin geçirme
m de kabildir. Fakat hayalinde yaşıyan kadını bulursa; ken. 
disini anlıyacak, ruhunu dolduracak, bütün hayatını bir saa
det ışığıyla aydınlatacak kadına; bu karanlık, soğuk, donmuş 
filcmde '\>ulutlar arasından gözUken bir yıldız gibi parlıyacak 

kadına; hayatına yepyeni bir füsun katıp şimdiye kadar sessiz 
kalmış tellerini ihtizaza getirecek kadına rasgelirse söylemeğe 

bile hacet yok, bu saadetini anlayıp takdir etmesini bilecektir. 
O kadını tamamiyle bahtiyar edecektir. Kendisini ellerine, an. 
nesinin kucağında uyuyan bir çocuğun korku, itimatsızlık ne
dir bilmez muhabbetile teslim edecek o kadının kalbini ne bir 
sözle, ne bir bakışla incitecektir ; çünkü o kadın o tatlı rüya
sından uyanıverirse ruhunda da, kalbinde de bir daha umıla
maz yaralar açılacaktır: bütün istikbalini bağlamazsa o deniz. 
de yolculuğa çıkmasına imkan yoktur. 

"O adam-;ıı çehresinde, tavırlarında, hareketlerinde, yürü
yüşünde. en büyük şeyler gibi en kUçükleri de yapışında mubak. 
kak ki Ustiin adamların, sade ve tasannusuz üstün adamla
rın hali bulunacaktır. Çirkin olabilir, fakat elleri güzel ola. 
caktır; Ust dudağı, hor gördüğU, hiçe saydığı insanlara karşı 
bir istihza tebessümü ile hafıf kalkık. olsun isterim; ruh dolu 
bakışının o scma\'i ve parlak şulesini de ancak sevdiklerine 
gösterecektir.,, 

Svn derece heyecanlı bir sesle İspanyolca olarak dedi ki: 
- Madmazel bu kağıdı kendisinden bir hatıra olarak sak-

istemiş. ' 

Akşam sofrada babam: 
- Luiz, dedi, size ispanyo1ca öğreten zatın kim olduğunu 

biliyor musunuz? meğer ispanya kralının eski nazırlarından 
ve şimdi idam malıkıimu bir adammı§l. 

- Sor!a dükü. dedim. 
- Evet, ama artık diik değil; §imdi Sardunya adasmdııki 

bi!' malikanesirıin adını kullanıyor, kendine baron dö Makuntct' 
dedirtiyor. Bana pek orijinal bir adam 1-ıbi geldi. . 

- Siz bu kelimeyi bir istihza ve biraz da istihfafla söylil· 
yorsunuz, dedim; asaletçe sizden hiç de a.~ağı olmıyan ve ruhtı 
büyük ol<luğunu zannettiğim bir adamı böyle tc.zlil etmeyin. 

Babam bana nlay eder gibi bakarak: i· 
- Maşallah! dedi. Baron dö Makumcr pek hoşunuza glt.Jtl 

şe ben:ziyor. 
Ben hlr gurur hissi ile gözlerimi eğdim. Annem: 
- O halde, dedi, Henarez inerken merdivende !spanya se

firiyle karşılruımış olacak. 
,(Devamı var) 



Don Cesar de Bazan kendini zaptı. 
j'clcrin elinden kurtararak, D<m Saı.. 
hısteye doğru atıldı: 

Sen kendinle i/tilıar eden bir serse. 
risin! 

Ruy Blas'm dördücü perdesi kapandı. 
Hararetle alkışladık. Aktörler sahneye 

üç kere geldikleri halde alkışlar ayni he.. 
Yecanla devam ediyordu. Andre Brunel 
bana döndü: 

- l Iaydi gidelim ve Burgonyayı teb
rik edelim, dedi. Tebrik değil, daha doğ-
rusu teşekkür edelim. ı 

Tiyatronun sahne arkasındaki aralıkla 
rına ayağımız yabancı değildi. Biraz son 
ra. aktörün locasına gelmiştik. Kapıyı 
vurduk. 

Burgonya, piyeste Don Cesar'a su ge. 
tiren u~ rolünde idi. Mühim bir rol 
değildi bu ama, kendisindeki o safdillik 
bu rolü mükemmel bir hale koyuyordu. 
Brunelin eski bir arkadaşı imiş. l Ier on 
beş günde bir bize bilet gönderirdi. 

Burgonya odasında makyajım boz
makla meşguldü. Bizi o her zamanki 
neşesi ile karşıladı. Kendisini tebrik yol 
lu söylediğimiz sözleri ağzımızda bırak
tı: 

- Ya Signarbiyö ile Genteneri nasıl 
buldunuz? dedi. 

Burgonya, diğer aktörlerin methedil
melerine kızmayan aktörlerdendi. Onun 
için, o iki aktör hakkındaki takdirlerimi. 
zi de açıkça söyledik. Hakikaten. Ruy 
Blas rolüne çıkmış olan Signarbiyönün 
tenkid edilecek bir yeri yoktu; Don Sa
luste rolünü oynayan Gentener de Ö\'le. 
Daha doğru u, kusurları yok denilebile
cek bır ı;ekildc oynamı~lardı, ılerde göre
ceğiz )a. 

Brunel: 

- lkd de harikulade! dedi. Harikulfı. 
de! ?\e mmaffakiyet! Böyle şer görme
ğe aıı ık d ,ıldık dcğru -u ... 

~oı.ı ..ı. •uıumsı) erek ılıh·e euı: 
- Yalnız bır sey söylıyeceğım. Oyunu 

SC}rc.Ll.cn bırkaç kere, bılhassa üçüncu 
Perdenın sonunda bana öyle geldi ki. 
sankı asıl Sallusteden nefret eden Ru) 
B!as değıl de, Huy Blas ötekmden nefret 
eclıyor. Tabıi ben yanılmışrm ... 
Burgonyanın yüzli hem şa~an, hem te

e ür duyan bır hal aldr. 
\ a? dedi. Demek sız de farkına var

dınız J~ Ben sam) ordum ki bunu laı. 
kcd ı J.lnız bizdık. çünkü mescleyi bi
t:.cruz. 

- Yani ne demek Ltiyor::.unuz? di)e 
&>rd~•ı. Demek Don Salluste rolündeki 
Gente:-ı~rin hisleri rol icabı değildi ha? 

Burgonya cevap \'ermedi, biraz tered
düt ediyor gibiydi. Sonra: 

- füct, dedi. Signarbiyö Genteneriye 
garaz besliyor. İkisi de ayni kadını sevi
Yorlar çünkü. Sevdikleri de kraliçe rolü. 
nü oynayan Lisa Beroni. Altı aydan faz_ 
la var, ikisi de kadına kur yapıyorlar. 

Gentcrlerin ümidi kesilmesin diye Lisa 
Uzun müddet sanki bir şeyden haberi 
l-'okmu5 gibi göründü. Fakat bu komed
Ya ebediryen devam edecek değildi ya. 
l~te dün değil evYelki gün kız bize Sig
neı'biyö ile nişanlandığım haber verdi. 

- Gcntener ne dedi buna? 
- Hiç. Ne diyecek. Sesini çıkaramıyor 

anıcı zannetmem ki feragat etmiş olsun. 
lierhalde bir patlak verecek. Zaten far. 

~ın~ vanm~nrz. Sahnede bile kendine 
~kun olamıyor. Bu da ihtirasının ne 

kadar kuvvetli olduğunu gösterir. 
Brunel: 

- Lisa ortada yokken sizin bu iki kav. 
gacı horoz iyi geçinirler mi idi bari? diye 
sordu. 

1 - Hayır, pek iyi geçinmezlerdi. Ara
arında meslek rekabeti vardı. lki sene 

evvel Cezairde bir turneye çıkmı~tık;Sig
~arbiyönün kalbi tutar ara sıra; gene 
nlnıuştu, oyuna çıkamadı, onun yerine 
t uy Blas roliinü Gentcner oynadı. Gen. 
ener ondan sonra hep bu rolü kendisi 

0
rnarnak istiyordu ama. Signarbiyö iri 
~ur olmaz gene ona verdiler. lşte ilk 

1~.a olarak Gentener bu hadiseden içer-
1• hem de pek çok .. 
nruneı: 

n - Eh, dedi, inşallah arkadaşınız sonu
~! kadar kendine hakim olur da hıncım 
anız sahnelerde göstennek için bekler. 

~ t~nclan sonra konuşma başka şeylere S; 1
• Tiyatrodan çıh."tıktan sonra bulu· 

ı:.cı p beraber yemek yemeye karar verdik. 
-o~ra te!·rar yerlerimize döndük. PiyC"in 

Perde i başladı. 
••• 

S IRTINDA uzun ve siyah bir pele. 
bit. rin. Ruv Blac: rolünceki sıgnar

~r, O 
IJ· unın monoıo-:unu tutturdu: 
d ıtt; Rflya söndu. llaya!lcr kaybol. 
u Akşama kadar. serseriymıe, do· 

.. -~ --=~ -· - ,,. ~ - - - . - - -- . - -- . - - ~ -· - ·--. 

Tiyat.roda cinayet 
B D ır g ttJı ını o lYı k z a bota ınnB<ayesn 

Yazan: Piger Bualo Fransa'da bu seneJcl macera romanı mUkafatmı kazanmışfır 

laştım durdum. Şimdi ünıitteyim, sü. 
künetteyim. Akşam oldu. Başımda 

gıirultü daha az. Dalıa iyi dıişünüyo_ 
rum. 

Hugonun bu meşhur piyesini defalarca 
gö:rnüşümdür; belki ezber bilirim. Bu
nunla beraber, o roldeki büyük aktörün 
sözleri beni sürüklirordu. Hiçbir aktör 
şimdiye kadar bana o kadar büyük te- . 
essür vermemişti: O zavallı uşağın fela. 
ketini, o lelii.kete sanki ben düşmüşüm 

gibi hissediyordum. 
Uşak, elbisesinin ceplerinden birin-

den çıkardığı küçük şiı;eyi masanın üze
rine koyarak devam etti: 

il adi öl şimdi, alçak! Uçımıma sürük 
len! Cinayet işli yen böyle ölecektir. 
Bu evde, alçak, sefil ve tek başına 
oleceksin sen! 

Bu sırada Ruy Blas gitti, o gizli kapı
yı tahkim etti. 

Zaoollı adam kekcl'yordu ... 

O catUJı•ar gelir de kmbanım göriirs<', 
!/iç olmazsa içeri bu kapıdan girme. 
sin. 

Sonra masaya geldi, şişeye baktı. 

Neyse, şimdi diişiiniip nwmıım olu. 
yorum ki, 
Kimse kurtaramıyacak. Di4mcme 
engel )'Ok. 

Kendisini bir koltuğa attı ve dudakla
rından bir çığlık gibi şu sözler yükseldi: 

Beni seviyordıt kız! Allal11m imdat 
et! cesaretim kalmadı ... 

Sesi bir hıçkırık halini almştı: 
Acım çok biiyiiktür. Beni sct'iyordu 
kız! 

Demek ki maziden bir şey ele geç
mez! 

Oturduğumuz yer beşinci sıra idi sah 
ne yarı karanlık oldui:ru halde, aktörün 
ylizündeki çizgilerin hepsini ayn ayrı 
görüyorduk. Acaba bir hayal miydi? Fa. 
kat ben eminim ki Signarbiyönün ıstırap 
içinde kıvranan çehresinde derin çizgiler 
beliriyor, \'e yüzü, makyajın altında, 

sapsan kesiliyordu. 
Döndüm Brunele baktım. Gözünü kır

par, başı ile bir işaret yapar da benim 
gibi ayni hi~leri kendisinin de duyduğu. 
nu söyler dedim ama, bizim arkadaş kı· 
pırdamadı bile. Çeneleri biribirine geç. 
miş gibiydi. Acaba piyese kar~ı duydu. 
ğu alfıkadan mı idi bu? 

Tekrar başımı sahneye çevirdim. Sig
narbiyönün hareketleri insana pek iyi 
~oriınmüyordu. Hele kraliçe sahneye ge
lince, az kalsın kendini kaybedecek san. 
dım. 

Tabii, faciada böyle heyecanla hareket 
etmek lazımdr. Fakat bana öyle geliyor 
ki, bir aktörün ne derece mahir olur·a 
olsun, rolünden bu kadar derin teessür 
duymasına, heyecanını bu kadar canlı 
bir sekilde ifade etmesine imkan yoktur. a 

Brunelin halinde gördüğüm endi~e ba-
na da geçmişti. Birdenbire anladım ki. 
şahidi olduğumuz bu ıstırablar yalancı 
değildi. sahihdi. 

Ruy Blas, kraliçenin kendisine uzattı
ğı puslayı almıştı. Lambanın yanma gi
dip okumaya başladı: 

Başımda biiyiik bir telılike dolaşıyor. 
Ynlmz benim kraliçem ... 

Zavallı adam kekeliyordu. Bir 'aniye 
durdu. sonra tekrar başladı: 

}'almz benim kraliçem ... 
Bu sefer artık vaziyet açıkça görülü. 

yordu. Salonda fısıltılar yükselmeye baş
ladı. Esasen piyes bitmek üzereydi. 

Birdenbire aktör ellerini göğsüne gö
türdü. Ayni zamanda ~allanmaya başla
dı ve yere yuvarlandı. 

Lisa Berroni, deli gibi, yere diz çöktü 
ve nişanlısının başını kollarının arasına 
aldı. 

Bu acıklı sahne perde inerek kapandı. 

~alhl liil<e~~ 
C n li"\HSl '11 <e 't 

B 1RDENB!RE )'ilkselen bir glirültü 
salonu kapladı. Herkes biribirine 

bır şeyler soruyor, her taraftan haykır. 
malar ışıtıliyor, kadınlar çığlık atıyorlar. 
Herkes aynı hi le ayağa kalkmıştı. Bütün 
yollar kapanmıştı. l lerkes sahneye yak
laşmak istiyordu. Bir itişip kakışmadır 

başladı. 

Brunel: 
- Gel, dedi bana. 
Güçlükle ilerledik, çıkacak bir yer bu

luncaya kadar dakikalarca uğraştık. Ko. 
!islere girilecek yerde bir polis dikilmiş 
duruyordu. Fakat Brunel kendisinin kim 
olduğunu söyleyince polis bizi içeri bı. 

raktı. 

Sahnenin bulunduğu yüksek kısma 

çıktık. Dekorların arasındaki kapılar a
çıktı. Sahnede bir alay ahali toplanmıştı. 
Polis halkı geri çekmeye uğraşıyordu. 

Kalabalık birdenbire açıldı: Burgonya. 
kollarına Lisayı almış, çıkıyordu. Kız 
ağlıyordu. Anladık: Signarbiyö ölmüştü. 

Onun açtığı yoldan istifade ederek ön 
tarafa geçtik. Cesedin üzerine iki adam 
eğilmiş bulunuyordu. Bunlardan biri o 
semtin polic; komiseri Deleyrak'dı. Ken
disini klüpee gördüğiimü hatırlıyordum. 
Diğerini tanımıyordum. 

Arkadaşım: 

- Komiser! diye seslendi. 

Deleyrak başını kaldırdı: 
- A ! sen misin Brunel? 
Sonra ilave etti: 
- Gordün mü, ne feci hftdise! 
Çok müteessir olmuş gibi görünüyor. 

du. Yanındaki adamı göstererek: 
- Doktor Pircslain, dedi. 
Brunel yaklaştı: 
- Fikriniz ne, doktor? 
- Şey ... Daha hiçbir fikrim yok; bakı. 

,·orum. Fakat diyorlar ki za\·allı adamın 
kalbi varmış. Kalb sektesi olacak herhal

de. 
Doktor ayağa kalktı ve etrafına bir 

göz gezdirerek: 
- Baylar, dedi, içinizden biri bana 

yardım etse de arkadaı;ımızın cesedini o
dasına kaldırsak, dedi. Odasında daha i. 
yi muayene edebilirim. 

Birdenbire, Brunelin bu sözlerden 
memnun olma~ığını yüzünden okudum. 
Döndü müddeiumumiye doğru baktı: 

Doktorun bu arzusuna mani olmak iste. 
diği belliydi. Fakat hiç sesini çıkarmadı. 

Doktorun arzusuna iki kişi cevap vere
rek ortaya çıktı. Cesedi kaldırdılar. Fa
kat hallerinde bir korku seziliyordu. Ya
vaş yavaş yürümeye başladılar. Önlerin. 
den komiser gidiyordu. arkalarından da 
doktor Pierlain. Sahne derhal boşaldı. 

Brunel bana bir işaret etti yerinden 
kımıldama diye. Yanrmızda iki polis me
murundan ba~ka kimse kalmayınca sah
neyi enine boyuna dolaşmaya başladı. 

Oraya gidiyor bir eşyaya bakıyor, bura. 
ya geliyor diğer bir eşyaya bakıyordu. 

Sanki antika meraklısı bir adam gibi 
hepsini birer birer gözden geçiriyordu. 

Bir aralık gözüne, masanın üzerinde 
kalmış olan o küçük şife ilişti. Eline al. 
dı, evirdi, çevirdi, bumuna götürdü kok
ladı, sonra cebine attı. 

Brunel. tetkiklerini bitirdikten sonra. 
bana yakla5tı. Yüzünde hiçbir heyecan 
eseri görünmüyordu. Yalnız. biraz canı 
slkılnuş gibiydi. Bunun sebebini sordum. 
Yavaş bir sesle: 

- Evet. dedi, canım sıkıldr. Ben ister 
dim ki her~y yerli yerinde dursun. hiç 
bir şeye el sürülmesin. 

- Yani, sanki bir cinayet olmuş gibi? 
- Evet, bir cinayet olmuş gibi. 

ÇEViREN: Vir Gül 
- Ama, böyle düşünmek doğru olur 

mu acaba? 
- Bir tesadüf diye kabul etmek de 

doğru olur mu dersin? 

Cevap \·eremedim. Brunel kolumdan 
tuttu: 

- Gel, dedi, tetkikimize bir de başka 
yerde devam edelim. 

Biz sahneden ayrılırken salonda bir
denbire se ler kesildi: yam başımızda. 
perdenin arkasından. rejisbrün sesi du. 
yuldu: 

- Bayanlar. baylar ... 

Hadise halka haber veriliyordu. Dinle.. 
medik. 

• • • 

V OLLARI kalabalık doldurmuştu. 

Herkes biribirile konuşuyordu. 

Her çehrede ayni hayret, ayni teessür o
kunuyordu. 

- Si:: burada eser temsil etmiyor. 
8wwz; temsil cdilmi.5 bir rolii. tck
rarlıyorsıı 11 ıı:::. 

Burgonyayı, kızın odasında bulduk. 
Lisa Beroni, mosmor olmuş, yanakları 

gözyaşı içinde, bir kanapeye uzanmıştı. 
Yanında ihtiyar bir kadm yere diz çok
müş, kızın ellerini uğuşturuyordu. Bu. 
nun, Lisayı giydirip soyan kadın olduğu. 

nu anladık. 
Bruncl kendisine seslenince Burgonya 

istemiye istemiye c.evap verdi ve o kü
çük odadan çıkarken kadına: 

- l\Iadlen. dedi, sen bakarsın ona. 

Bizim arkadaşın odasına geldik. Fakat 
gelinceye kadar adım başında bir durma
ya mecbur olduk. Odada kendimizi yal. 
mz bulunca; Brunel: 

- Eh, ne diyorsun bakalım? diye 

sordu. 
- Benim bildiğim şu: Yerine bir diğe. 

ri konmaz bir adam kaybettik; hemken
disini seven bizler. hem tiyatro ... 
Bru:ıel arkadaşını ceketinin eteğinden 

tutup, sarstı: 
- Rica ederim, dedi, faydasız lakırdı

larla vakit gcçinniyelim. Dakikaların biz 
ce çok ehemmiyeti var. Sorduklarıma 
cevap ver: Sen Genteneri iyi tanırsın, o. 
nun böyle bir şey yapmış olmak ihtima. 

1i var mıdır? 

Burgonya evvelfi suale itiraz etti: 
- Unutuyorsun, dedi, Gentener sahne

de değildi ki. Hatta sana diyebilirim ki 
o anda henüz odasında bulunuyordu. 
Odası da ta yukarda. Hadiseden en geç 
haberdar olanlardan biri de belki odur. 

O zaman Brunelin gözlerinde bir şim

şek çaktı: 

- Odasında idi diyorsun .. Halbuki, 
rğer yanılmıyorsam, Don Salluste sahne. 
ye kraliçeden biraz sonra girer, bunu ta. 
bii sen benden iyi bilirsin. 

Burgonya, sesi değişerek: 
- E\·et, dedi. Gentenerin o dakikada 

aşağı inmi~ olması lazımdı, başka türlü 
geç kalır, olmaz. 

Durdu, sonra daha kati bir şekilde: 
- Ama, dedi, mademki odasında idi o 

dakikada, nasıl olur? 
Bruncl, düşünceli bir halde ye bana 

dönerek: 
- lşte asıl mesele orada, dedi, cinayet 

- eğer hakikaten ortada bir cinayet var-
sa - her zaman sorulan suallerden yal
nız sonuncusum,ı sormaya lüzum göste. 
riyor: Kim, ve nasıl? Kimin olduğunu, 
niçin olduğunu biliyoruz ... 

- Nasıl olduğunu da fethimeyt ame!L 
yesi gösterecek. 

- Belki. Fakat asıl bu akşanı, bu ak
şam da ne demek, bu saatte bizim bu 
(nasıl) ı keşfetmemiz lazım. Çünkü, sen 
de bilirsin ki, katilin ilk işi, kendisini it
ham edecek bütün izleri ortadan kaldır
mak olacaktır. Cinayet vasıtaşmı öğren. 
mek neye yarar, bunu kullanan şudur 
diye göstermedikten sonra?! 

Bumelin sözleri beni hiç de ikna ede
memişti. 

- Hayır, hayır azizim, dedim, hayır. 
Affedersin ama. ''tiyatroda cinayet., an
cak polis romanlarına, macera filmlerine 
yakışacak bir isimdir, o kadar. Hakikati 
tahrif edip işin tuhaf tarafını hakikat 
gibi göstermeyi ancak bir romancı yapa
bilir .. 
Baktım Brunel benim dediklerime iş. 

tirak ediyor, ha)Tet ettim. 
- Evet, doğru, dedi. Ben de kendi 

kendime böyle itirazda bulunuyorum. 
Niçin kalabalığın önünde, bin beş:'ilz şa. 
hit huzurunda cinayet i~lensin? Daha 
müsait yer yok değildi ya!? 

- O halde? Fikrin ne? 
- Fikrim gene ayni. Böyle bir işi yaP-

mak için katilin deli olması lazım. Kati. 
lin deli olduğunu tabii kabul edemeyiz. 
O halde şunu kabul edeceğiz: Katil, mü
sait bir an kollamış. yani, kendisine daha 
fazla bir şöhret temin etmek için bin 
beşyüz kişinin şahid olma mı istemiştir. 

Bu sırada arkadaşım birdenbire Bur. 
gonyaya döndü: 

- Dü5üniiyorum, dedi. Bana öyle geli. 
yor ki, Signarbiyo son nefesini verirken 
bir şey söylemek için büyük bir gayret 
sarfediyordu. Lisa bir şey söylemedi mi 

sana? 
- Söyledi. Faknt ben ehemmiyet ver .. 

memi~tim. Signarbiyô iki kere: Kol kol.. 
demiş .. 

- Başka? 

- O kadar. Sonra ölmüş. 
Brunel son derece büyük bir heyecana 

diışmüştü, öfkelenmiş gibi idi. 
- Demin sahnede o küçük şişeyi al

dın baktm,dedim.Birşey keşfettin mi? 
- Yo! dedi. Ö)lc bir aklıma esmişti. 

Gülünç bir dii~ünce, tabii ... 
Burgonyn: 
- Ama, dedi, farzedelim ki katil siz. 

ce malumdur. Acaba onun üzerinde daha 
fazla kanaat sahibi olmanız Hizım değil 
midir? Yanılmak ihtimaliniz yok mu? 

- Evet, bir tuzak kullanabiliriz. Fakat 
bunun için evvela ortada cinayet olduğu 
isbat edilmiş bulunmalı. Halbuki... 

Brunel birdenbire tehditkar bir hal al. 
dı: 

- Esasen. dedi, cinayet ister isbat e.. 
dilmiş olsun, ister edilmemiş, tahkikat i
çin benim düşündüğfun yoldan yüıiimek 
lfızım. Elime böyle güzel, bir fırsat düs
müşken, kaçırır mıyım hiç! Kederimden 
ölürüm vallahi! 

sa ını li'il ® ~<e ~ ır aı ır 
~<9JDOSDli'il R 

D IŞARI çıktlb'IIDIZ zaman gene ayni 
hararetle münakaşalara devam e. 

den gruplarla karşlaştık. Ölünün bulun.. 
duğu odanın kapısında bir polis duru
yordu. Fakat bizim arkadaş ismini söyle. 
yince gene kapılar açıldı. Cesede bak. 
mak için içeri girdik. 

Doktorla komiser, tamamile elbiseleri 
çıkarılmış olan cesedin üzerine bir örtü 
örttüler. 

- Peki bir şey öğrenebildiniz mi, dok
tor? 

- Hayır. Kalb sektesinden ölmüş ol
ması muhakkak görünüyor. Yok eğer a. 
ilesi fothimeyt ameliyesi yapılmasını is. 
terse, o başka. Ama ben hiç lüzum gör. 
müyorum ... 

- Bu ameliyeye adliye lüzum gösterir
se? 

Cesedin başında duranların ikisi de 
yerinden sıçradı. 

Komiser: 
- A! A! dedi. Yokc:a aklınıza bir şey 

mi geliyor? 
_.,. Devamı t• ıincüde 
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gw-- Başlarafı 1 incide 
Fakat dün de söylediğimiz gibi, sır. 

rın aydınlnnması, bugiin mevcudiyeti 
dahi şüpheli görülen sarışın kadının du
dakları arasından ldökUlecek kelimelere 
bağlı kaldıysa, okuyucularımız, daha 
bir müddet Haber sayfalarında bu ci
nayet etrafında dönen dedikcduları, Ö· 

ne silriilen ihtimalleri, esrarlı bir polis 
romanı gibi merak ve heyecanla oku
yup '1uracaklar ve akla yakın veya u. 
zak birer ihtimale dayanan satırlardan 
edinecekleri kanaatle bu karışık cinayet 
muadelesini halle uğraşacaklardır. 

Bıınunla beraber, cinayet tahkikatı
na el koymuş bulunan kıymetli müddei
umumi muavinlerimizdcn Hakkı Şük

rü, hadisenin tenevvür etmiş bulundu
ğunu, fakat, tahkikatını neticelendir. 
me:ien vaziyet hakkında hiç bir şey söy
Iiyemiyeceğini bildirmiştir. Resmi tah
kikatın bugün değilse bile yarın sona 
ereceği anlaşılmaktadır. 

Şimdi, cinayet etrafında, dündenberi 
'devam eden hususi tahkikatnnızrn ne
ticelerini okuyucularımıza bildirmeye 
çalışalım: 

Esrarengiz adam 
Okuyucularımız, cinayetin nasıl İŞ· 

lendiğini, katilin İpsalaya kaçtığını ve 
oralda Meteoroloji memurunu da öldür. 
dükten sonra ölü olarak ele geçirildiği
ni biliyorlar. Şimdi işin bu malfım kıs
mını brrakarak, katil Ali Rızanın vak'a 
günü ve vak'a gününden evvel ne şe

kl1de hareket eden bir adam olduğunu 
anlatalım· Peşinen şunu söyliyelim ki 
dünkü tahkikatımız, kaç gündenberi, 
bütün gazetelerin yazdıklarını ve bu a
ra:ıa yazdıklamnızı nakzcder mahiyet. 
tedir. · 

Katil Ali Rıza ile maktul 2972 nu
mar;ilı otomobil şoförü Hacı adiyle a
ndan Ömer Lfıtfinin biribirleriyle tanı
şan arkada§ olduğu yaz-lmıştl. Maktu
lün hadise gününden bir gün evvel, 
yani perşembe günü akşam üstü :Sü • 
yüküerede Beyazparkta konuştuğu şer 
för Halidin bir t<ınıdığrna anlattığına 

göre, Ömer Lfıtfi bu Ali Rızayı tanın\a
maktaydı. 

Kara gözliiklii adam 
Ali Rızanın kim olduğunu ga?eteler 

yazdılar: İpsala dıı cinayeti işledikten 

ve kendisi ölü olarak bulunduktan son
ra üzerinde çıkan bir hüviyet varaka
sından vaktiyle Eskişehir tayyare ala. 
yında makinistlik yaptığı ve htilen Dev
let Demiryolları atölye şefi olduğu an
laşılmıştır. Bununla beraber, o, anla
şıldığına göre bir hayli esraren,gizdir. 

H.ıdiseden bir gün evvelki perşembe 
günü öğleden sonra saat 15 sularında 

Tepebaşında Kahire kıraathanesinde 

gözlerinde siyah gözlük taşıy~ bir a
dam görülmüştür. Burada kahve içen 
ve kahvede bulunan §oförlerle arasıra 

konuşmaktan geri kalmıyan bu adam, 
kendisinin ide vaktiyle şoförlük yaptığı
m, fakat bugün vaziyetinin iyi olduğu
nu söylemektedir. 

Kahvedeki şoförler arasında uzun 
samandanberi §Oförlük yapanlar, 12 
ıene kadar önce şoförlük yaptığını söy 
liyen bu ad1mı tanıyamamışlar. hatta 
meraka düşmüşlerdir. 

a3u vaziyet üzerine kahveden dışarıya 
çıkan bir şoför, ora:da benzincilik ya· 
'pan Aliye başvurarak, kahvede birinin 
bulunduğunu vaktiyle şoförlük yaptı. 
grnı şöyliycn bu adamı ıoförlerden 
kimsenin tanımadığını bildirmi!l bunun 
' :S• 
Uzerine Ali dt;t kahveye girerek kimse-
nin tanıyamadığı bu zatı tcşh:se çalış

mıştır. Yabancı adamın gözünde siyah 
~gözlük bulunması teşhisi güçle!tir-
mi§tir. 

Ali, şakaya getirip: 
- Birader çıkar §U gözlüğünü de 

tanıyalım seni, ldemiş ve bunu söyleme. 
siyle elini meçhul adamın yüzüne uza
tarak ıgözlüğünU kaldırmıştır. Ali, göz
lük :allanca meçhul adamı atnımakta 
gecikmemiş: 

- Hay Allah müstah,.kını versin, 
sen misin Ali Rıza demiştir. 

Bundan sonra, Ali Rıza ile Ali ara
sından şu şekilde bir konıısma geçmiş. 
tir: 

- Nerelerdesin ş:mdi?. 
- Malatya - Diyarbakır hattı inşa-

atında memurum. 
- Buraya neye geldin?. 
- Yirmi gOn izinliyim. Hastayım 

ciğerlerimden .. Te!davi ediliyorum. F"t
hakika J\Ii Rı.ıa bunu söylerken, Te. 

pebaşı eczanesinden yaptırdığı ilaçtan 
bir tane alarak suyla içmiş: 

- işte, demi~, böyle tedavi ediliyo
rum. 

ıfr esrarlı adam, Tepebaşrnda, bir 
buçuk ay önce de görülmüştür. O za
man bir pansiyon aramaktaydı. Vak
tiyle mahallebicilik yapan ve bugün 
boşta gezen Nuri adındaki bir zatın 

anlattığın!da göre, Ali Rızaya pansiyo. 
nu kendisi aramış, fakat o bulduğu yeri 
beğenmemiştir. Bu hadiseden on be§ 
glin sonra, Ali Ru:anrn Britanya ote
linden çıktığını gören Nuri, yer bulup 
bulmadığını sormuş, aldığı cevap ta şu 
olmuştur: 

- Gamsız caddesinde, Yeniçeri so
kağında 4 numarada madam Eleninin 
evinde oturuyorum. 

Sonradan öğrenildiğine göre Ali 
Riza, burada ancak 4 gün oturm~, ev· 
den esasını almadan ayrılmasına da 
kcnd.isinden hüviyet varakası istenme
sı sebeb Glmuştur. Ali Rizaya, pansi
yonda hüviyetinin tesbit edilmesi ı~ . 
zımgeldiği söylendiği günün akşamın
dan sonra bir daha görünmemiştir. 

"Maviköşe,, de 
Ali Riza, Tepeba§mdaki kıraatha

neden saat on altıya doğru ayrılmış. 
tır. Bundan sonra kendisini Mavi kö. 
şcde buluyoruz. Burada bir hayli içen 
Ali Riza, i!:ki parasını ödiyememi§, 
fakat kendisinin mUhim bir şahıs ol. 
duğunu söylemekten geri kalmnmt§
tır. Bu sırada bir pusla yazmış, gar
sonlardan birine, bir otomobile atlr. 
yarak Havyar hanına kadar gitmesi
ni ıcc puslayı vererek istediği parayı 
alıp getirmesini söylemiştir. 

Garson dışarıya çıkmış, köşebaşın. 
da duran taksilerden birine atlamış 

ve doğru Havyar hanına gitmiş, pa
rayı alarak, siyah gözlUklU adama. ge
tirmiştir. Ali Riza, Mavi köşede hesa... 
hını ödedikten sonra garsonun gidip 
geldiği otomobile atlamıs ve doğru 

Büyilkdereye gitmiştir. Havyar hanı. 
na uğradıktan sonra siyah gözlüklü 
müşterisini Büyükderede Beyaz Par
ka bırukan 2972 numaralı otomobilin 
şo!örU Ömer Lutfidlr. 

Beyaz Parkta 
Siyah gözlüklü adam, Büyükdereye 

vardıktan sonra Beyaz parkta. otur -
mu;ı, i~kisine devam etmeye başlamış. 
tır. Bu arada. dışarda kendisini bekli
yen 5oför Lutfiyi de unutmamış, ona 
bir 5işe bira göndermiştir. Şoför Lut. 
fi garsonwı kendisine bira getirdiğini 
görünce evvela şaşırmış, bunu kimin 
gönderdiğini sormuetur. Aldığı cevab: 

- Müşteriniz gönderdi. Olmuştur. 
Bu sırada ömer Lfıtfi orada gör

düğü eoför arkadll8larmdan Halid a
dında biriyle konuemaktaydr. Gelen 
bira şişesini, ikisi ortaklaşa içmişler. 
dir. Garsonun az sonra tekrar bir bi
ra §i§CSiyle keneilerine doğru geldi. 
ğini görünce lfıtfun pek ileriye gitti
ğini sczmisler ve biribirlerine bakı§
mışlardır. I.ıutf i birayı içmek isteme. 
miş: 

- Bize yasaktır, içmesek iyi olur, 
demiş. Fakat Halid: 

- lçtiğimiz nedir ki, çok değil ki? 
demiş ve Lfıtfinin itirazını önlemiştir. 

İkinci bira şi_ esi de bu suretle içil
dikten sonra garson tekrar görünmü§: 

- Burada bira pahalı, istersen ra. 
kı ısmarlıyaynn, diyor demiş. Lütfi: 

- Teşekkür ederiz. Bunu bile hatı
rı için içtik. Yoksa •.. Diye sözünü kes
miş, Halid de müşterinin hakikaten i. 
leriye gittiğini, kendilerine içkinin 
yasak olduğunu söyliyerek reddetmi!}
lerdir. 

Ali Riza Beyaz parkta bulunduğu 
sırada yanında hiçbir kadının bulun. 
madıı;rı eoför Halidden işitilmi§tir. 

Burada saat (7,30 - 8) e kadar ka
lan siyah gözlüklü adam kalkmış, ge. 
ne Lutfinin otomobiline binerek Bü
yUkdereden ayrılmıştır. 

Ali Rızayı ve maktul Lutfinin ha. 
reketlerini işte bu saate kadar biliyo
ruz. Otomobilde bulunduğu söylenen 
ve henüz yakalanıp yakalanmadığı 

malftm olmıyan sanşın kadının cina. 
yctten evvel mi yoksa sonra mı oto. 
mobile bindiği bilinmemektedir. 
Sandıklarda ne var? 
Dünkü tahkikatımız sırasında öğ

rendiğimize göre, ya katil Ali Rizanın 
oturduğu evden alınan, yahut, katilin 
cinayetten sonra evine uğrıyarak ya.. 
n:ma.<AlAıD:r .IUl"UQ. sandıklan Trakyadan 

cinayeti 
lstanbul zabıtası ve adli}·esi.evve!ki gün Hata y d a 

kü Hacıosmanbaym cinayetinden sonra 
dünden itibaren o cinayet kadar esrarlı _. Baş tarafı ı incide 

bir ikinci katil vakasmın sırrını ı;özmeğe 1 tazim resmi ifa eden kıtayı teftiş et· 
çalışmaktadır. tikten sonra General Mone ile birlikte 

Bu ikinci vaka Kantarcılarda Kepekçi otomobilde yer aldılar. 20 kadar ara. 
sabuncular sokağında Ahmet Nuralın 13 badan mlirekkep olarak Türk - Fran
numaralı sabun fabrikasında cereyan et. sız dostluğunu temsil eden alay bu su
mış ve bu esnada fabrika içinde bekçinin retle 16,40 da İskenderun istasyonunu 
çisi Sevki meçhul katiller taraimdan t.arketti. 
öldürülmü~tür. lst.r.syondan §ehir dışına kadar An· 

Cumartesi günü saat on üçte paydos takya yolunu dolduran her cemaat ve 
yapan Fabrika amelesi binayı terkettik.. sınıftan kesif bir halk tabakası, orge. 
ten sonra Şevki kap1~·ı kilitlemiş ve fab.. nerali ve heyeti coşkun bir surette al
rika dahilinde yalnız başına kalmıştır. kışhyordu. 

Ayni gün akşam üzeri imalfıthanenin Sevinç teznhfirleri 
sahibi Ahmet Nural yazıhanesine uğra. Generalin otomobili bütün Hatay • 
mış ve bu esnada fabrika içinde pekçinin da Türk kalesi namiyle anılan boyla
bulunmadığını görünce şüpheye dü~ek na. yaklaştığı zaman, kasaba kenarın· 
polise müracaat etmiştir. da büyük bir intizrunla toplanmış olan 

Fabrikaya gelen Unkapanı komiseri, binlerce halkın sevinç ve heyecanı çıl. 
bina dahilinde araştırma yaparken bek- gınlık dere.resini bulmuş, ve "Yaşasın 
çi Şevkiyi fabrikanın ikinci k .. tında kay. Atatürk,, ve "Yaşasın Generalimiz,, 
namakta olan sabun kazanının içinde seslerini yerler ve gökler alamaz ol -
ölU olarak bulmuştr. Bekçinin başına muştu. 
bir çuval geçirilmiş bulunmaktaydı. Bu 700 metre yüksekliğinde olan ve ta
suretle cinayet meydana çıkınca derhal biatin esasen bin bir rengini ihtiva e
müddeiumumiliğe haber verilmiş ve nö. den bu gilzel Beylan, Uzerini "Kırk 
betçi müddeiumumisi derhal hadise ma- yıllık Türk yurdu esir olamaz,, yazılı 
halline gelerek tahkikata başlamıştır. kırmızı takın, renk renk kadın ve ço

Moktulf n cesedi morga kaldırılmıştır. cuk elbiselerinin ve hazırlanmış bu .. 
Hadise tahldkatına vaziyet edenler dün. ketlerin inzimnmiyle cidden güzel bir 
den itibaren Unkapanı karakolunda ve manzara arzediyordu. 
vakanm cereyan ettiği fabrikada istic. Kilometrelerce meşaf e insan küme -
vaplara başlamışlardır. Bu arada sorgu. !eriyle dolu idi. Alkış, yaşa seslerinin 
lan yapılanların adedi yirmiyi rnüteca- ardı arknsı gelmiyordu. 
vizdir. Büyük ve tarihi bayram günlerine 

Katiller henüz yakalanamadığı için ci. mahsus bir manzara içindeyiz. 

nayetin SPbebi şimdiki halde meçhUldür. Antakya da 
llk anda hırsızlık için yapıldığı zannedil- lşte Orgeneral Asım GUndUz ve 
diğinden, zabıta fabrika sahibinin defter refakatindeki zevatı hamil olan 0-

lerindeki kayıtlarla kontrol ederek çalın. tomobiller bu çılgınca tezahUrat ara 
mı' ~ya olup olmad;ğım araştırmakla smda. saat 17,40 da Antakya beledl
:meşıuldür. sinin önüne vardılar. General o nok
--.....,,.------:~;,------ tadan itibaren ihtiram vaziyetinde 

GUrlng f ransa kendısını seıamııyan askert kıtayı 
hududunda teftiş ederek ikametine tahsis edil-

Paris, 12 (A. A. )- Lö Tan gaze. mtş olan kaymnkam Süreyya Hale
te.sinin Strasburgd:ın aldığı bir tel- fln evine girdi. Kapıda kaymakam 
grafa göre, Göring, dün sabah ant o. tarafından selO.mlnndı. Evin önünde 
lara.k Strasburg'un kareısında Ren biriken halk kendislnl tutamıyordu. 
nehrinin üzerindeki Alman köprüsü- ı 
nUn başına. gelmj~tir. Karlsruhe'den 
gelen mare~al refakatinde birkaç ge
neral olduğu halde derhal Ren köprU. 
sünün üstüne gelerek Reihsver tara
fından son zamanlarda vücuda. getiri. 
len müdafaa tertibatını uzun uzadıya 
tetkik etmiştir. 
Maı e~al ile maiyetinin nehrin sahi

lini takib ettikten sonra arabalara. bi
nerek teftişlere devam ettikleri, Ren. 
in Fransızlara ait kısmından görül
müştür. 

getirtilerek bu gün öğleeen sonra 
müddeiumumilikçe baldın huzurunda 
açtırılacakır. Bu eşyalar arasında ci
nayetin karanlık kalan saflıa1arını ay· 
dmlatacak deliller bulunabileceği u. 
mulmaktadrr. 
Sarışın kadını dn mı öldürdü? 
Katilin, yanında götUrdüğU tesbit 

edildiği halde bir türlü bulunamıyan 
sarışın kadının cani tarafından yolda 
giderken öldürülmUş olması ihtimali 
de söylenmekteyse de bunu tevsik e
decek hiçbir mahimat elde edileme. 
mi~tir. 

Şoföre ikramının sebebi ? 
Ali Riza.nm, Beyaz parktayken §0-

för Ömer Lfttfiye ısrarla içki ikram 
etmesl, evvela bira göndermişken son
ra ibunu rakıya çevirmek istemesi §0. 

förler arasında şöyle bir tefsire yol 
açmı3tır: 

Ali Rizanın herhangi ağır bir suçu 
dolayısiyle kaçmağa. karar vermif; ol
ması akla gelebilir. Ali Riza bu planı. 
nı tahakkuk ettirebilmek için otomo
bille yola çıkmayı münasip görmUrı
tür. Fakat 'kaçak olarak hududdan 
geçmeye hiçbir otomobil · sahibi vcva 
şoförü razı olanııyacağr için 2972 nu. 
maralı taksi §Oförünü sarh~ edip <r 
nu bir ta.kTib dışarı attıktan sonra o. 
tomobille kaçmayı düşünmüştür. Lut
fjyi sarhoş edemeyince ihtimal ona <r 
tomobilini vermesini söylemiş, o da ra 
zı olmayınca zavallıyı öldürüp araba. 
sını alarak kaçmış ve ta lpsalaya kar 
dar gitmiştir. 

Bu ihtimali doğru olarak kabul et. 
tiğimiz tnkdirde kendisini otomobil 
çalmak için cinayet işlemeye kadar 
sevkeden ilk suçunun ne olduğunu me
rak etmemek kabil değildir. 

Şişli 
Galata spor 

DF" Ba~faraf ı 9 uncuda 
vaziyet bozulamadığı için Şişlililer 3-2 
galip olarak sahadan çekildiler. 

Adnan Akının idaresi ço:. iyi idi. 
En.Er. 

Bombardıman 
tayyareleri 

oş-- Ba§taraf ı 1 incide 
mekte olduğuna dair olan haberlere 
telmih eden nazır, Vaşingtonun ve 
diğer payitahtlarm, sivil ahalinin kur
ban gitmiş oldukları bombardrma.nları 
takbih etmiş olduğunu hatırlatmış ve 
Amerika hariciye nezaretinin §imdiki 
hattt hareketini tasrih etmiştir: 

1 - Biltün bombardımanlar hak -
kmdaki nefretini ilfuı etmek. 

2 - Bu bombardımanları teshil e. 
debilecek her türlü teşvikleri takbih 
eylemek. 
Nevyork Tayınis gazetesinin Vaşing -
ton muhabiri diyor ki: 

"Tayyare satışının dw-durulması 

hakkındaki tedbirler, hariciye nezare· 
tinin hava bombardımanlarmı takbih 
etmesine rağmen Japonya.ya yapılan 
bombardıman tayyareleri ihracatı do
layısile hükumetin maruz kaldığı mü§
külat yüziinden ittihaz edilmiştir. 

Çine ve Japonyayn kar§ı bitaraflık 
kanunu tatbik etmeden yapılacak şe. 
yin şimdilik bundan ibaret ollluğu 

zannedilmektedir. 
Çünkü bu kanunun tatbiki birçok 

ihtilatlar doğurabileceği gibi Japon • 
yadan ziyade fazla miktarda Çini mü
teessir edecektir. 

Bitaraflık kanunu tatbik edilmediği 
takdirde Japonyaya silah gönderilme
sine mam olmak için ambargonun lü· 
zumuna ihtiyaç gösteren hususi bir 
kanun çıkarılması icap etmektedir.,, 

Bu gazete, Hul'un, Japonyaya ya
pılan satışlar azalmadığı takdirde hü
kfunetin memnuniyetsizliğini göste • 
ren ikinci bir ihtarın yapılacağını a • 
çıkça beyan etmiş olduğunu ilave ey
lemektedir. 

istikbali 
General müteaddit defalar dışarı 

çıkmağa ve halkı seJAm lam ağa mec
bur kaldı. 
Dışarda evvela Istiklal, sonra. onun

cu yıl marşı çalınırken, evvela halk 
partisi erkanı ve sonra Fransız askeri 
erkanı Generala takdim edildiler. 

Kapı önüne dizUmi~ olan kız talebe 
kendisine buket verdiler. General kü -
çUk kızların hatırlarım sordu. 
Şu sırada halk dı§arda çılgınca te. 

zahüratına devam ettiği için General 
tekrar bahçeye çıkarak 9ok mütehas
sis ve müteşekkir olduğunu bildirdi 
ve istirahat etmelerini ısrarla rica et. 
ti. Ancak bu Israr üzerinedir ki halk 
intizam içinde dağıldı. 
Fransız Heyeti de Antakyada 
fft..yetim.izle müzakere edecek olan 

Orgener&l Hutzinger'nin başkanlığı al
tındaki Fransız askeri heyeti bu ak· 
şanı saat 21 de tayyare ile Antakya.ya 
gelmiştir. 

Kfindakcılarm mel'anetl 
Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A. 

jansıwn hususi muhabiri bildiriyor: 
Son dakikada aldığım malfunata gö

re, vaziyeti karıştırmak ve dünya ef • 
karım yanltş yola sevketmekte men
faati olanlar Reyhaniyenin Ayrancı 
köyüne gönderdikleri kundakçılar va
sıtasile bu köyde sekiz evi ate;şe ver
dirınişlerdfr. 

Yanan evlerden dördü Türklere ait. 
tir. Dışar1dan gelen bu §ahıslar kim.. 
senin evinden çıkarak yangınları sön-

dUrmeğe teşebbüs edememesini temin 
için evvelemirde lıavaya 15 el silah 
sıkmışlardır. 

ilç jandarma kumandanı 
azledildi 
Antakya, 12 (A.A.) - Vazife ve 

salahiyetlerini Türklük aleyhinde sui. 
istimal etmiş olan İskenderun jandar. 

ma kumandanı yüzbaşı Münir, eski 
Antakya jandarma kumandanı Mih -
ran ve Kırıkhan Jnndrrına kumanda· 
nİ Abdüssamed işten uza.klaştırılmı§ • 
lardır. 

Beşikta 
Güneş 

W""Baştarafı 8 incide 
öttürerek iki taraf aleyhine de nilia.• 
yetsiz favller veriyordu. 

30 uncu dakikadan sonra 10 kişi 
kalmış olan Beşikta~lılar Hakkının a
yağıyla. ikıncl gollerini, HUsnünün a-
yağıyla da UçUncU gollE>..rini yapıp be
raberliği temin ettiler. 38 inci dakika.
da ömerle Hayati kavga ettikleri için 
oyundan çıkanldılar. 

Bu beraberlik oyunun hızım arttır • 
ınn.ya sebeb oldu. Güneş taknnında ıle 
lih sol açığa, Rebit eol içe, Sala.had· ·-din de sağ açığa geçtiler. 38 inci da.. 
kikada Ömerle Haya.ti kavgaya b3Ş • 
ladıkları için hakem her ikisini de o
yundan çıkardı. 

Yirmi dakikada üç gollük farkı ka· 
patan ve nihayet dokuz kişi kalan Be
§iktaşlılar bundan sonra tamaınen 

müdafaa oyunu oynadılar. Güneşli " 
lerse kaçırdıkları galibiyeti tekrar te• 

min için bir hayli uğraştılarsa da ar
tık iş İ§ten geçmi§ti. Netekim doksaD 

dakika tamam olduğu zaman takJIJl .. 
lar sahadan üçer golle berabere kal· 
mııı olarak a/'1"ıldılar. 

O. M. K. 

Oyundan sonra 
Burada, oyundan sonra cereyal1 e

den ve her sporcuyu, spor meraklIS1Jlİ 
Uzen bir hadiseden bahsetmeden ger.P" 
miyeceğiz. Hangi klübc mensup ol • 

dukları malfım olnuyan, daha doğrll'" 
su ~içbir klübwün malı ol:madık~at:: 
emm bulundugumuz bikaç delık 

staddan çıkıp otomobill rine bi~~: 
te olan Güneşli oyunculara tecaVU1 ıc 
mişler ve onları yuhalarla kartt

1 

tUkrük yağmuruna tutmuşlardır. ıce-
Arada sırada tekTarlanan ve b?1'}(fft 

si müteessir eden bu gibi ~ok çit ,,J . ·n sı~ 
hadiselerin önüne geçilmesi ıçı . J.• 
tedbirler alınması icab etmektedıf· de" 
lAkadarlann nazarı dikkatini celbe 

riz. 
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Ben, fahsen, hiç bir zaman kültürlü 
hareketlerin aleyhinde değildim. Me
sela tiyatroda palto çıkarmak me.elesi
sini alalım .. Bu cidden, iyi bir hareket .. 
Ptıltosuz insanlar daha şık, ldaha eüzel, 
daha endamlı görünüyor. Fakat gclge
lelim kültürlü memleketlerde ıyi neti
celer veren hu hareket, hazan biz de 
çok aynasız kaç.yor. 

Bir gün yolda, arkada~lanmdan Lok. 
• tevle kansı NUşaya rastladrm. Ben, dal
gın dalgın gidiyor, şöyle, meyhaneler -
lde'l birine uğrayarak kafayı tü süleme
ği düşünüyordum. 

Kankoca nereye gittiğimi scrdular .. 
Niyetimi onlara da söyledim: 

- Vasili Mitrofanoviç, dediler, ıe
lin bu niyetinizden vaz geçin! Kafanızı 
ne zaman olsa tütsüleyebilirsiniz 1 Biz 
bu akşam tiyatroya gidiyoruz. Gelmez 
ınisiniz? Bahusus hoş bir piyes oynu 
:Yor. 

Kan koca, tiyatroya gitmek için be
ni kı::.ndırmağa muvaffak oldular. 

CçUmüz birlikte tiyatroya gittik .• Bi
leftert aldık. Merdivenlerden çılrtılr. 
Birdenbire arkadan bize seslenildif:ini 
i~ttik .. Durakladık ve başımu:ı çevir

dik: 
- Paltolarınızı çıkarın, diyorlardı. 

Loktevle kansı derhal paltolarını çı
kadıl<:ı::-. Bana gelince, ben büyük bir 
tere:idut içindeydim. Çünkü aksi gibi 
bu akşam paltomu doğrudan doğruya 
Pijamamın üstüne giymiştim .. Sizin an
layacağınız üzerimde ceket falan yok
tu. Bu çerait altında p~.ıtoyu çıkarma
ttun pek te hoş bir şey olmıyacağını siz 
de takdir edersiniz 1. 

Sonra en müh~mmi, pijemamın pek te 
terniz aayılamıyacağı ciheti idi. Evet, 
Pijamama kirli denemezdi; denemezıdi 
arna, temiz demek imk!nı da yoktu .. 
llundaın başka, vaziyet itibariyle de pi
iarnam iyi değil 1i. Rengi beyaza yakın 
01rnasrna rağmen üzerine kocaman siyah 
Palto düğmeleri diki1mi~ti. BiJhassa ya
kasındaki düğme. neredeyse, at n~lı 
kadar bir şeydi. Bu kıyafetle fuayeye 
llasıl girebilirdim?. 

Bu düşüncelerimi, dostumla kansına 
da söyledim: 

- Arkadaşlar, dedim, ben bu kıya
fetle tiyatroya nrısıl girebileceğimi bir 
tUrıu bilmiyorum! Ostümde pijema var. 
~jeınam oldukça antika.. Scnra, işin 
tn fenası, pantalon askılarımı da pije
lrlarnzn üstünden geçirmiş bulunuyo
l'lırn. Velhasıl umumiyet itibariyle hiç 
te ho a gitmiyen bir manzara .• 

l.oktev: 
- Göster bakalım pijemam !. ded~ 

Ja Paltomun düğmelerini çözdüm ve pi
rnarnı gösterdim. 
l.oktev: 

- Evet, haklısın, dedi, hakikaten 
lbanıara pek biçimsiz. 

Loktevin karısı da kıyafetimi gözden 
tc · Çtrd:ktcn sonra: 

i '"":" Olmaz. olmaz, dedi. Bu kıyııletle 
~crı girilmez. iyisi mi ben eve giderim. 

1 en, :Yan•mda oturan kavalyelerin böy
,e Ceketsiz bulunmalarını isterr:em. Bari 

d~:~larınrzı pijamanın altına iliklesey • 
ıı olrnaz mıydı?. 

letcıına iyice içerledim: 

ltr ..... ~•hu, dedim, sen de bilmez gibi 
tıı~~dıvorıun ! .. Ben tiyatroya gideceği
~· ~Oyam~a görmedim ki .. Belki ce

t1Yrnek benim adetim değildir. Ya-

but, b lki ben e&kimesin diye ceketimi 
gyimiyorum. Fakat tiyatroya gideceği
mizi bilseydim, ne yapar yapar, muhak
kak ceketimi giyerdim .. 

Başb·rşa verip ne yapacağrmızı dü
§Ünmeğe başladım. 

itoğ1u it, Loktev: 
- Biliyor musun Vasil Mitrofanoviç, 

dedi, ben ne odüşündUm?. Ben sana yele
ğimi vereyim. Sen de bunu giyersin 1 
Gfıya sıcaktan ceketini çıkarmış gibi 
hep bununla dola§ırsın ! .. 

Loktev ceketinin önünü açtı. Ve öte
sini berisini yoklamağa başltt::lı: 

- Eyvah, diye söylendi, ben bugün 
yeleğimi giymemişim .. Maamafih ben 
sana boyunbağımı vereyim. Her halde 
boyunbağiyle daha iyi görünürsün! O 
kocaman palto düğmeleri de görünmez 
olur. Bunu boynuna bağlar ve guya sı
caktan ceketi:ıi çıkarmış gibi gezersin 1 

Loktevin kansı buna da razı olma
dı: 

- Hayır, hayır, dedi. En iyi ben e
ve gitmeliyim. tmkinı yok bu kıyafetle 
sizin yanınızda bJamam .. Ve yahut ta 
palto ne içeri girmek müsaadesi alınız?. 

Paltoyla içeri girmek için yalvardık, 
yakardık, olmadı. 

- Ne yapalım arkadaşlar, dedim .. 
Eve dönmekten başak çare göremiyo-
rum •• 

Bunu söyledim, ama. bir türlü de eve 
dönmeğe gönlüm r•ızı olmadı. Çünkü ak 
si gibi biletleri de ıılmıştık. 

İtoğlu it Loktev ,ortaya yeni bir fi
kir attı: 

Sen istersen, dedi, askılarını çı
kar, karıma ver. O bunlaı bir çanta 
taşır gibi elinde taşısın!.. Sende bu va 
ziyetinle gezersin!. Olur biter .. 

Mi.!n·ı·ebetsiz kan bu teklifi de kabul 
etmedi: 

- Ben. dedi, askı falan taşıyamam .. 
Ben tiyatroya askı taşımak için gelme
dim .. Vasill Mitrofanoviç askılarını ken
di taşısın! Ve yahut cebine kcysun !. 

Vrıziyetin daha fazla münaka~aya ta
hammülü yoktu. İster istemez paJtomu 

HABER - ~kpm nosıa. 
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Kültürün cilvesi 
Mih. Zoşçenko 

çıkardım. Ne olurso olsun diyerek ve 
gözümü kapayarak içeri daldım. 

Aksi gibi içerisi de adamakıllı soğuk 
tu. Bir zağar gibi titremcğe ba§ladım. 
Biribirine çarpmaktan, neredeyse, dif. 
lcrim kmlrs:aktı. 

Tiyatro halkı dikdik bana bakmağa 
başladı. Loktevin karısı gene sinirlen· 
di: 

- Allahın belası herif, diye söylen
meğe başladı. çabuk içeri gir ve yerine 
otuı. Herkes bize bakıyor. Neredeyse 
yüreğime inecek. 

Yerlerimize oturduk. Birinci perde 
iyi geçti. Yalnız b"n fenz. halde Üfüdilm. 
Perdenin devc:ı:nr müddetince, biraz ol
sun ısınmak düşüncesiyle, miitcmadiyen 
ellerimi kollarımı salladım .. İdman yap
tım. 

Fakat arka ıırada oturanlar benim 
bu harektimden fena halde rahataız 
olmuş olacaklardı ki, elektrikler yanar 
yanmaz feryadı bastılar. Tiyatro direk. 
törünü çağırarak beni şikayet ettiler: 

- Edepsizliğin bu derecesini ömril
müade görmedik. diye söylendiler. Ya~ 
nmuzda kadınlar var. Onların yanında 
pijamayla nasıl oturulabilir? Sonra bu 
kafi gelmiyormu§ gibi, hergele, ayağı 

yanmış it gibi mütemadiyen kımıldanıp 
duruyor, oyunu seyretmemize mani o
luyor. 

Onların bu hücumlarına karşı ben de 
susmadım: 

- Bana b~ın. dedim, ne bağmp 
duruyorsunuz?. Ceketim yok diye ti. 
yatro seyretmiyeyim mi? Sonra kımıl
damam bahsine gelince .. Bunda ıda hak
sızsınız. Siz benim yerimde olsanız 

dans bile edersiniz?. Krmıldamryayım 

da s::-ğuktan don ayım mı? Sebepsiz yere 
insan kımıld~r mı? Ben de halimden 
memnun değilim. Fakat ne yapayım? 

Beni oradan çıkardılar. Tiyatro di • 
rektörlüğüne götürdüler. Orada ifade. 
mi aldılar. 

Sonra bıraktılar. F<W:at beni mahke
meye vereceklerini söylediler. 

"Görünmez kaza!,, diye buna derler. 
Rusça;lan çeviren Ferah FERRUH 

EıreğDDc11e yelfllJ lbDır Gılau yapıldı 

.. 

E'.onya Ercğlisf, (Hususi) - Bura
da belediye faaliyeti çok dilzenindc 
gitmektedir. Urbay Rasim Erel, ka -
sabanın ihtiyaçlarını ayrı ayrı tesbit 

etmiş ve bütün noksanları gidermeye 

ç:alrşmıştır. Bir çok yeni eserler yap. 
mış olnn belediye kasaplara. mahsus 
olmak üzere suyu bol fenni bir hal de 
yaptırmı~tır. Yolladığım resim halin 
iç kısmını göstermektedir~ 
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Lüzumlu Tele/onlar 
Yan11ın: 
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Hicri: 1357 - Rebiüliilıır: 14 

ıı ...... , ........ 
4,28 

0 .......... 

l9,4S 
.-utt ~brı ntıe ~ ~,. Ya.. ..._. 

2,26 12,14 16,14 19,43 21,43 2,08 

htıınhul için: 24222, Bcyojllu için: 44641, KadıkOy lcln: 60020, 'OskQdaı 
için: li01i25. 

Yeşllköy, Uııkırk6y, Uebck, farııhyr, BüyOkderc,J-'enerhahçe, Kandilli, Eren. 
köy, l\arıaı, Büyukada, Hc)'bell, Burgnz, Kınnlı, için: Teleron mubabere memu. 
ruıııı yangın den•ek klifhlir. 

Hamı itfaiye~!: 22711 
Ueniz •• .. 36 • .20 
Heyaııı kulesi: 21996. Galata yansın kulesi: 40060. 
Sıhhi lrndad: 44998. MOddelumumtlik: 22290. Em ... fyet mOdürliilO: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanlıul: 24378. 
Sular: idaresi: BeyoAlu: 44iS3. Ueşlktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma. 

niye: ~1708. Üsküdar. Kadıköy: ti0773. 
Ha"asıızl: lstnnbul: 2-1378. Kadıköy: 60790. B,.ycıAlu: 446-i2. 

Taksi Otomobili istemek için 
Ueyoğlu ciheti: 4908~. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Deniz yolları 
lsıanbul ııcenlellği: 22740. Korak6y. 42362. 
Pazartesi fophanedcn 16,SO Mud:ıııyıı, 20 ilandırmıı. 
Salı Tophaneden 9 30 lımlt, 16,30 Mudoııya, 19 Karablsa, 20 Bandınnı, Ga

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
c;arşamha Tophaneden 16,30 Mu dan) .ı, 20 Dandırrnn, Sirkeciden 15 Ayva. 

tık, 18 &rtın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Gnlatadın 

12, Karadeniz, 
Cuma Tophaneden 16,SO Mudanya, 19 Knrobli3, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Toı:ıhauedcn 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Bartın 
Paznr Tophaneden !J, Imroz, 90,30 İzmit, G:ılatadan 8,30 Mudanya, 10,30 b

mfr SDr, 12, Kanıdt'ri7:, 22,20 Modanyı, 
Yarın hareket edecek vapurlar; sanı 9,30 da fımite, 16,30 da Mudanya, 19 

da Karablg:ı, 20 de Bandırma seferleri Tophaneden, 12 de Karadeniz Galatada, 
10 da da Mersin 'Postası Sirkeciden kalkııc:ıktır. 

it,, .. -r.el er 
Ayuofya, Homn - Bıznn~. Yunan eserleri ve Çinili Kllşk, Asl.:ert Pılftze ve 

sarnıçlar, Tienret ve Sanayi l\IOzesl, Sıhht P.fDze: 
mu müzeler hergün ı;nııt 10 dnn 16 ya kadar açıktır.) 
Tiirk ve lsHhı e~crlcrl ııın1esi: Pazartesiden h::ışha hcrsün saat 10 d:ın 16 ya 

knıfıır \'e Cuma .ıfiııleri 111d::ın17 ye kadar açıktır. 
Topknpı Mıızesi: Hcrg(ın ııaat 13 dm 16 ya kadar açıktır 

Memleket Dışı Deniz. Seferleri 
Homanya \'Upurları: Cumartesi gfinlerl 13 de K6stenceye; Sah gQn1erl 18 de 

Pire, Bcyrut, isken deri.) e. 
lıalyan \'llpurlnrı: Cıının günleri s::ıat 10 d:ı Pire, Drendizf, \'enedik, 1'rlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lstııs.)on MlidDrluı'ıi.1 1'elefon 23079 
Semplon ehııresı hergiln Slrkecıden sanı 22 de kalkar ve Avnıpadan geleni 

aııııt 7,:ı!5 le !)lrkt'l'IH' ıııurnsohıt eder. 
l\Qn\'ansiyuııcl 2Q,30 da kalkar, 10,2:! de gelir. 
Edirne postası: tlergiln saat 8,50 de lııırcket eder, 19,33 de gelir. 

A.nad ... !u Hattı 
llergDn hareket eden şlmendirerler: 
Saat il de l\oııyıı, 9 da Anknra, 15,15 de Diyarbakır n Samsun, 15,30 da 

Eskişchır, 19,10 da Ankara ekspresi, ~O de Adapaınrı. 
Bu trenlerden snat 9 da hıırcket ede'! Anlrnrıı mııhlelitf Pazartesi, Çar§amba 

ve Cuma günleri llııleb ve Musula k::ıdar sefer etmektedir. 
MllNAKASA iLANLARI: • 
inhisarlar idaresinin Karsıa yaptıraeııfı idnre binnsı inşaatı Jrnpah znrna 

eksillmeye konulmuştur. Keşif bedeU 32642 llrıı olan eksiltme 16 ıtaıiran per
şembe güni.1 saat 3 de ldıırenin Kabataştaki levazım Ye mübayaat şubesinde ya• 
pılaeaktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Atatürk şahsi sen·etlnl de,•Jct hazinesine hediye etti. 
• Habeş krııh İtalya hiik('ımetini dava ediyor. 

~·ızlk - cebir- hendese 
kimya - lisan 

Felsefe, Ticaret, Mtlhascbe, Banka
cılık ikmal ve olgunluk dersleri: Türk· 
çe - lngilizce - Almanca - Fransızca: 
dört lisanla ihtiyacınız olan büHin ders
lerden her mektebin imtihanlarına da 
haıırlıyoruz: Dersler hususi olarak 
tek veya ayni derste olan 1. 2, 3 kişiyle 

gündüz her saat ve gece de veriliyor. 
1914 seneQindenberi usulü tedris ve mu
vaffakıyetile tanınan (Çemberlitaş kar· 

şısındaki yabancı dill r \e riyaziye kız -
erkek okulu) bir kaç derste müşkülleri· 
nizi giderir, sınıfta kalmak korkusu bı· 

rakmaz. Bilenler ve bilmiyenlPr her za· 
man kabul edilir. Haftada kaç ders la 
zımsa verilir. Orta mekteplerde lisana 
başlıyacaklar ve yeni sınıflarının derı;lc· 
rini güç bulacaklar için de tatil güzel 
fırsattır. lstiyenler bütün sene devam e
diyorlar, Tediyat haftalıktır. Direktö
rü, Ziya Çetinkaya. 

lstanbul Radyosu 

13 HAZiRAN - 1938 PAZARTESİ 

18,30 pliıkla dans muslkiııl, 19,55 çocuk 
Jern mnsnl Da~ un nine, 19,55 bors hnhcr 
!eri, 20 Grcm·iç rıısııtlıanesinden naklen 
sanı n:rıırı, 20,02 Rıfat ve arkadnşl:ırı tnra
fıncl •11 Türk mıısikbi Ye halk şarkıları, 

20,45 h.ı,•a rııporu, 20,48 Ömer Rıza tara. 

fınd.ın arapça SÖl lev, 21 fasıl aaz heyeti 

1braiı>•n ' 'e :ırkad::ışları tarahndan, 21,45 

orkestra, 22,15 ajans haherJcrl, 22,30 plük· 

la solalar, opera ve operet parçaları, 22,50 

son haberler Ye ertesi ıünün proıramı, 

23 son. 
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Tiyatroda cinayet 
OF'" Raştara/ı 11 inc:lde 

- Aklıma bir şey geldiği yok, bunun 
bir cinayet olduğuna kani bulunuyorum. 
Kanaatime iştirak etmeniz için bir iki 
dakika kafidir, Bundan eminim, komi-
ıer.Fakat bu dakikaları boşuna harcama 
ya hakkımız yok. Zaten o kadar vakit 
kaybettik ki! Bana itimadınız var mı? 

- Rica ederim, Brunel. Söyleyin ne iS
tediğiniri. 

- İstediğim :ıu: Beşinci perde tekrar 
edilsin. Bu sizin elinizde olan bir ~y. 
emredin, kafi. Yalnız, salonun şimdiden 
bo:ıaltılması lazım, daha kolay olur. 

Deleyrakm yüzünde gülünç bir hayret 
görüldü. 

- Evet, dedi. Yapılabilir. Bir şey anla
madım ama... Fakat, Huy Blas rolünü 
kim oynı}•acak? 

- Kim mi? .. (Brunel aklında birisini 
arar gibi yaptı, sonra) Gentener oynar. 
Zaten bir kere oynamış bu rolü. 

- Pekala. Kraliçe rolüne kim çıkacak? 
Beroni oyun oynıyacak \'aziyette değil. 

- Oynar! Ben iki kelime söyliyeyim 
kendisine, kMi. Şimdi gidiyorum zaten. 
Müsaade eder misiniz? 

Cevap beklemedi, hemen dışarı fırla. 

dı. Biraz sonra tekrar geldi. 
- Oldu, dedi, iş tamam! Şimdi gide

yim Gentenere haber vereyim. 
:,. * :,. 

G ENTE~"ER'i odasında buldu, et
rafına arkada~larından on, on iki 

kişi kadar toplanmıştı. Kadınlar ağlıyor 
}ardı. 

Brunel, itiraz beklemiyen bir sesle: 
- Baylar. dedi, komiser karar \'erdi, 

biraz ewel bir facia ile nihayet bulan 
sahne tekrar edilecek ... M. Gentener, Ruy 
Blas rolünü oynıyacaksınız .. 

Aktör yerinden sıçradı: 
- Ben mi? dedi. Fakat, ben gene ayni 

rolü oynasam daha i}'i olmaz mı? 
- Bütün son perdeyi oynamak lftzım. 

gelseydi, sizden bunu istiyecektik. Fakat 
perdeyi zavallı Signarbiyö nerede kal
dıysa gene orada keseceksiniz, yani Don 
Salluste sahneye girmeden ewel. Esa
sen, Cezairde, arkadaşınızın yerine, ayni 
rolü bir kere O}'Oamışsmız, galiba? 

- Evet, oynadım. Yalnız, iki sene ev
veldi o. 

- Olsun. Suflör yardım eder. Haydi 
baylar, çabuk olalım, bizi bekliyorlar. 

Koridorlarda şimdi kimsecikler kalma. 
mıştı! Yürürken Brunel bana: 

- Sen de salona git, dedi. Orada daha 
iyi görürsün. Sonra hatıranı işlet, oru
mın teferrüatma dikkat et. 

Yeni Ruy Blas karşımızda idi. Biraz 
öne doğru eğilmiş, kollan iki yanına sar
kıyor. Heyecan içinde olduğu belli. He.. 
yecan duymamak kabil mi? Bir müddet 
hareketsiz durduktan sonra, tereddütle 
aralık kalan kapıya döndü baktı. Oradan 
cesaret mi aldı, yoksa bir emir mi? He. 
men başladı: 

Bitti. Riiya söndü. Hayaner kaybol
du. 

Heyecansız bir ses. Kelimeler, sanki 
taklit yapılıyormuş gibi, dudaklardan 
cansız cansız dökülüyor. 

Allahım ben sana hürmet etmez mi
yim! Ey Tanrım sen ki ona haberi 
ulaştırdın, brı meleği korumakta sen 
bana yardım 'ettin, ey cjıfil, ultt tan. 
rım ... 

A ! Hayret! Ağzından çıkan sözler can
lanıyor, hareketleri daha canlı bir hal 
alıyor. Gentener ıstırabını yenmiye mu
vaffak olmuştu, yoksa bunu aktörlük 
mahareti ile mi temin ediyordu, Evet, 
büyük aktör kendisini rolüne vermişti. 

Ruy Blas elbisesinden şi'?fyİ çıkarıyor, 
masanın üzerine koyuyordu. 

Hadi, öl şimdi alçak' Uçuruma sii
rüklen. 

Gizli kapıyı takviye etmek için Signar 
biyönün götürmüş olduğu eşyadan birini 
kapıya daha fazla yaklaştırdı. 

O canavar gelir de kurbanım göriirsc 
Hiç olmazsa içeri bu kapıdan girme. 
sin. 

Güçlükle nefes alıyordum. Etrafımda 
da, endişenin arttığını hissediyordum. 
Signarbiyö'nün ölümü ile neticelenen 
sahne burada başlamamış mıydı? 

Ruy Blas tekrar sahnenin önüne gel-
mişti. Şişeyi almış bakıyordu. 

Neyse, şimdi diişüm'ip memnun olu
yorum ki kimse kurlaramıyacak. 

Düşmeme etıgel yok. 
1faı:aya dayandı, yüzünü ellerinin a

rasına aldı. 

Beni seviyordu kız! Allalıım .. 

Bu sırada bir ses: 
- Dur! diye bağırdı. 

Niyahetteki kapı birdenbire açıldı. 
Brunel üç adımda sahnenin orta$mda 
idi. 

- Müsaade edin bir yanlışlık oldu. 
Burada, Ruy Blas koltuğa oturur. 

- Ha oturmuşum, ha oturmamışım, 

ne fark var? Bir rolü herkes kendine gö. 
re temsil eder. 

Gentener hayret içinde kalan 'seyirci
lere., döndi.i ve kendisine hak vermeleri
ni bekledi, fakat söylediklerini tasdik 
eden kimse olmadı. 

Brunel tekrar, ciddi bir sesle: 
- Müsaade edin, dedi, siz burada bir 

rol temsil etmiyorsunuz, temsil edl!miş 
bir rolü aynen tekrar ediyorsunuz. Sig. 
narbiyö oturmuştu. Rica ederim, tekrar 
başlayın. 

Brunel hunlan söyledi, sonra tekrar 
sahnenin arkasına çekildi. 

Gentener eli ile alnını sildi; alm ter i. 
çinde kalmıştı. Arkaya kaymış olan pe
rukasını düzeltti. lki kere ağzını açtı. 

fakat bir kelime söyliyemedi. Nihayet 
tekrar başladı: 

Neyse, şimdi diişiinüp memnım olu
)'Orıltn ki kimse kmtaramıyacak .. 

Bunları gene öyle, tuhaf bir sesle SÖY
iüyordu. Heyecanı, korkusu bu sesten 
belliydi. Koltuğun kenarına oturdu. 

Beni seviyordu kız! 
Burada Brunel tekrar göründü: 
- Otursana! dedi. Ruy Blas sizin köy 

de böyle mi oturur koltuğa, sıkılgan bir 
misafir gibi? Esasen piyeste Ruy Blas 
koltuğa oturmaz, yıkılır .. 

Bizim arkadaş Genteneri iki omuztın. 
dan tutmuş. şiddetle koltuğa çökmesi İ
çin aşağı doğru çekiyordu. Aktör birden 
bire Brunelin ellerinden kendini kurtar
dı ve yan tarafa sıçradı. O sırada gizlice 
içeri girmiş olan bir polis memuru ken
disini yakaladı. 

Brunel, artık ona bakmıyarak, cebin. 
den elektrik fenerini çıkardı ve koltuğa 
doğru tuttu. 

Daha fazla duramadım. Sahneye koş
tum. Arkamdan da komiserle doktor 
Pierlain de geldiler. Hemen sahneye sıç
radık. 

Brunel: 
- Dediğim çıktı, dedi, gelin bakın. 

Ne görüyorsunuz ~urada? 
Bunları söylerken parmağı ile koltu

ğun kuma~ını gösteriyordu. Once bak. 
tım bir şey göremedim. Sonra gözüme iki 
santimetre kadar, uzun, siyah bir iğne 
ilişti. lğne koltuktan dşm bir at kıh gi
bi çıkıyordu. 

Doktor: • 
- A! diye haykırdı. Bir iğne var! 
- E\'et, iğne var ya! Görüyorsunuz, 

haberi olmıyan iğneyi kabil değil farke
demcz. Koltuktan dışarı çıkmış bir at 
kılma benziyor. Tabii batınca da kanat
maz, iz bile bırakmaz. Fakat acaba iğne 
de naı:ıl bir zehir var, bunu öğrenmek 
Ie.zım. Bu da tabii benim işim değil. 

Brunel. Meta büyük bir neşe içinde 
Deleyrakın omuzuna vurdu ve yava;i 

sesle: 
- Vakit geçirmeden herifi alıp götür. 

sek iyi olur sanırım. Sıcak src<l:_k bir ha~
lanz, her şeyi ağzından öğreniriz .. 

ıraımamDle mu
~afffak eo>DlYlnalırD 

1-talhl kD ~at 
-1 Kl otomobil tuttuk. Deleyrak mah 

pusunu aldı, iki polis memuru ile 
l:eraber otomobillerden birine bindi, 
ötekine de ben, Brunel, doktor ve Bur
gonya. 
Arkadaşım: 

- Artık şüphen kalmadı ya, dedi. Gör 
dün işte: Tiyatroda cinayet yalnız ro
manlarda olmazmış. 

- Kabul. Fakat hala anlamadığım 

bir şey var. Neye cinayeti böyle bir yer. 
de i~ledi bu adam? Oyle ya, Signarbiyö 
ile tek başına karşılaşacak yer yok de
ğildi ya! Üzerine ookakta saldırırd1, \'e
ya. daha iyisı ... 

- Dur; üzerine saldırırdı, diyorsun. 
Üzerine saldırmak için insanın biraz ce. 
saret sahibi olma-ı lazım. Bu cesaret 
\ar mı Gentenerde? Onun intihap ettiği 
cinayet vasıtası hiç ceı;arete ihtiyaç gös. 
termiyen bir vasıta. Alçakçasına bir ci
nayet. 
Şimdi de ben onun sözünü kestim: 
- İyi ama, dedim, gene bu cinayeti 

tiyatroda işlemesi zarureti yoktu. Ze-
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hirli iğneyi otomobilde veya odasında, 
hatta kızın e\inde saplayabilirdi. Cina
yet için neye bin beş yüz kişinin bak. 
makta olduğu sahneyi intihap etti aca
ba? 

Brunel parma&rını bana doğru sallıya
rak paylar gibi: 

- Duyan da seni Ruy Blasın nasıl 
can çekiş~iğini ve öldüğünü görmemiş 

sanır, dedi. Düşün: Sahneden başka yer
de olsaydı Signarbiyö - iğne etine sap. 
!anır saplanmaz değilse bile, zehirin ilk 
tesirini ,·ücudunda hisseder etmez - İm

dad çağırabilirdi. İbıne ortaya çıkınca ci
nayet keşfedilmiş demekti. 
· "Halbuki sahnede, bilakis. Signarbiyö 
seıini çıkarmamaya, duydu~u acıyı belli 
etmemeye mecburdur. Hatta, acı yüzün
den ve halinden farkedilse bile tuhaf 
görünmiyecektir, çünkü acı çeker görun. 
mek rol icabıdır .. 
"Anlıyorsun değil mi? Gentener, Sig

narbiyönün tabiatini bilirdi, s;matine ne 
kadar bağlı olduğu malumu idi. Biliyor
du ki, kurbanı kendisine hakim olacak, 
rolünde sonuna kadar devam edecek \'e 
kim~eye şikayet etmeden ıstırap çekerek 
ölecekti. Nitekim de öyle oldu. 

"Cesaretle ve takdire şayan bir adam 
olan Signarbiyö son dakikaya kadar de
''am etti ve rolünü ancak. öleceği anda 
bıraktı. Düşün bir kere: Hatta söylemek 
istediği kelimeyi bile bitiremiyecek hale 
gelmişti. 

Burada Burgonya: 
- Söylemiş ya'. dedi. Kol. demiş. 
- E\'et, koltuk demek istemişti. 

Arada bir sükUt geçti. Bu sükutu dok. 
tor bozdu: 

- Gene şüphe yok ki. dedi. Signarbiyö 
nün kalbi ölümün çabuk gelmesini intaç 
etmiştir. Neyse. Ben şimdi bu zehir na. 
c:ı} bir zehirmiş. onu öğrenmek istiyorum. 
Sonra, acaba bu alçak adam iğneyi kol· 
tuğa ne zaman koydu? 

- 7.or bir iş mi o! Bir aralık, dekorle
rın hazırlandığı odaya girmiştir. Hatırlı. 
yor musunuz acaba: Dördüncü perdede 

koltukta oturan kimse yoktu. Sahnenin 
dcği~memesi de katilin kendi lehine ne
tice vereceğini ümit ettiği noktalardan 
biriydi. Hakikaten, cinayet kcşfolundu
ğu zaman bile. bir perde evvel her şe. 
yin mükemmel gittiği düşünülerek, ci. 
nayctte o sahnedeki eşyadan biri alet O

larak kullanıldığı fikri ortadan kalkacak
tı. 

- Desene cani her şeyi ev,·t:lden dü
şünmüş taşınmış! 

- Her şeyi değilse bile hemen hemen 
hepsini. Çünkü işin ruhi tarafını unut. 
muş. Kendisinin Lisa'ya karşı beslediği 
hislerinden değilse bile, ihtirasının dere. 

cesinden arkadaşlarının haberdar oldu
brunu bilmiyordu. Her adem oğlu gibi o 
da sanıyordu ki biitün insanlar kendisi 
hakkında iyi bir dü~iincc besliyordur, 

kendisinin kıskanç. fena, kindar bir adam 
olduğunu. hülasa intikam alabilecek bir 
tabiatte bulunduğunu bilmiyordur. 

"Burgonya'mn söylediği bir iki keli
me, ölümün tabii bir ölüm olmadığını, 
ortada bir tesadüf bulunmadığım dü. 

şünmemc kafi gelmiştir. Görüyorsunuz 
ya, bir kere daha isbat edilmiş oluyor ki, 

tamamilc mm·affak olunan hiçbir cina
yet yoktur. 

Burgonya, büyük bir heyecan içinde: 

- Fakat, dedi, herhalde tamamile mu

vaffak olunan tahkikatlar \'ar! 
Brunel bahsi değiştirdi. 
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Oç Silahşorlar 

Bu kuponu kesip 
saklayımz 
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Tehlikeli avcılar 
O.- llıı~lurnh 7 ıncıılc 

kı bir mermi gibi, diğer taraftan çıkmış 
ve yoluna devam etmiştir .. 

Bu muvaffakiyetli tecrübe, filme alın
mış ve iki macera a\"cısının mm·affakiye 
ti makine ile tesbit edilmiştir. Amerikalı· 
!ar, en garip ~eylere alıştıkları halde, 
Bu tehlikeli oyuna, ancak f ılmini gördilt 
ten sonra inanmışlardır. Hadiseyi gözle
ri ile görenler de bunun bir sinema 0Jm3-

dığını temin etmi~lerdir. 
O zamana kadar motosikleti ile birçolC 

sürat rekorları kırmış olan, Betti Blaot 
ondan sonra "Sarı5ın Mermi,, ismini alı
yor. 
Hayatlarını bir macera uğrunda birl~Ş 

tirmi~ olan bu iki cesur tehlike avcısı bl· 
ribirlerini se,·iyorlar ve bugün aşklarıoJ 
gene böyle tehlikeler içinde yaşamakta· 
dırlar. ____. 

- Hirincı sınıt Operatör ~I 

IDr. CAFER TA YYAH 
Umumi cerraht ve sinir. dimağ estetil\ 

cerrahisi mütehassısı 
PARIS TIP FAKOLTE51 S. 

ASiSTANI ~ 
Erkek. kadın ameliyatlan, dimas 

estetik ·•yÜz .. meme, karın bun.ı~uk· 
luğu ve gençlik ameliyatı,, ) 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı 

Muayene sabahlan M e c c H nen 
8 den 1 o a kadar osf 
Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44 

1 
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1939 New York Sergisi 
De orasyon müsabakası 

l - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türkiyf' pa\iyonu dahili 
dekorasyonu için bir müsabaka açılrnı~tır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler Ik tisat vekaletinin tayin edeceği bir jüri he. 

yetince tetkik edilecektir. 
3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7 .938 tarihine kadar Ankarada 

İktisat VekAletinde Nevyork dünya sergi si Türkiye komiserliğine makbuz mukabi

linde tevdi edilmiş olması şarttır. 
4 - Müsabakayı kazanan sanatk!ra 1000 lira mükMat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip de kazanrmyan sanatldlrlara ait eserlerden istifade e.. 

dilen lasmılar için verilecek bedel jüri he yetince aynca takdir edilecektir. 
6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire hakkındaki 

§artname, Türk paviyonu planile maktala n bu hususta lAzungelen izahat Ankarad:ı 
lktisat vckfıleti dahilinde sergi komiserliğinden alınabilir. (1720) (3311) 

l)evıeı :DeıJirriloJl°"~'··.f!e:-Lilnpnlar~ ... ~şf~i,,.e . ·.~~-
~ •. ' . ..... . '.,.. • - : , . . ' ' .ı • ·~~ 

: . _.·· .... /Um·lin.i~.~';idlir~si ·~;ian.lat:i;· : __ . · ·: .> .. ·.':·:-.··.-~· ;:f 
. - . - . .., . . ' . 

Muhammen bedeli 5075 lira olan 4 kalem muhtelit kazma ve kürek sapı 27-E~ 
1938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 380.63 lir.ılık mm·akkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesiakları "e Nafia müteahhitlik ve sikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa tesel-

lüm ve sevk şefliğinden da~ıtılacaktır. (~59) 

Muhammen bedeli 4200 lira olan 20 adet mütenavip cereyanlı elektrik mö

törü 16. 6. 38 perşembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar bina-
81 dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın ~ınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 315 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka. 

nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

nıüracaatlım lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3132) 

,------~~---~-, 
Alemdar Sineması 

11111rm:ı~ma.-.... :&1:1~ · ... 
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G©>z !Hlelknmn 
llr. ŞilkrU Ertan 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. ~ 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefett:n 

apartımaru 

~iliffiilllm*aMi1m1+me~wwa1111................. 

314 MARKTZ no PO'MPAnTm. 

----------------------~----------~------~-----------------------alkolun miktarı hır insanı ç .. tlatacak 
kadar korkunçtur .. Cidden şay.ınr dik -
kat ve çok nadir bir hadise .. Bakın hiç 
bir şey hissetmiyor. 

Andre bu sözlerle beraber sarhoşu 

şiddetle silkiyor, onu kanatırcasına çim
dikliyor, öyle olduğu halde ayyaş lir -
permiycrdu bile ...• 

- Bu adam görüyor mu? Duyuyor 
mu? .. Fakat .• Evet, onu timdi tanıdım. 
Bu, şair Krebi;ona her yerde refakat 
eden meşhur ayyaştır. Madam d'Etyo
lun babasrdır .. ismi galiba Puassondur .. 
Bu ayyaşın buraya girmesi cidden ga. 
riptir .. Bu yuku sakın bir kurnazlık ol
rnasın? 

Eczacı btşını salladı : 
- Hayır, monsenyör, bir hilekar 

karşısında bulunmuyoruz.. Bu adam, 
bulunduğu vaziyette çatlamayıp ta, 
kendisine gelebilirse, göreceksiniz ki 
nerede olduğunu ve buraya nasıl geldi
ğini söylemekte, muhakkak ki güçlük 
!;ekecektir .. 

- Fakat, duyor mu?. Görüyor mu? .. 
'Ve eğer görüp duyuyorsa, gör.düğü ve 
duyduğu şeyleri hatırlayacak mı?. 

- Öyle zannediyorum ki, görmiiyor 
\'e duymuyor. Maamafih; kat'iyetle 
hiçbir şey göylemem, Bu o kadar hu
susi bir hal ki ... 

Mösyö Jak, hiç bir şey söylemeden, 
dolapta duran bir tabancayı aldı ve No
enin şakağına dayayarak, amirane bir 
Sesle bağı.tldı: 

- Ayağa kalkın .. Yoksa ateş ede. 
ri ınt .• 

Noc kımıldamadı .. 
. - Size söylemiştim, monsenyör, hiç 

hır şey hissetmiyor .. Oyle zannediyo· 
ruın ki bu adam hiç bir şey görrnüyoı 
"e .. ışıtmiyor . 

- Ne olursa olsun, mademki şeamet 
~ ayyaşı buraya getirmiştir, ihtiyatlı 

reket edip onun şahsiyeti hakkında e· 
l'l'ıln bulunmak lazımdır. Mösyö Andre, 
0 nu kUçUk paviyonun tenha odasına 

:..-..ı ı •. .ı naklettirırsiniz.. Kaçmamasına 

tlıkkat eder ve gayet iyi muamele gös
terirsiniz. Görüp duyması muhtemel 
şeyleri unutturmak için, belki de onu 
mütemadi bir sarhoşluk içinde bulundur 
ınak iyi olur. Zamanı gelince, aize ha. 
ber gönderirim, onu yeniden iyke sar
hoş edip, gece, evden uzak bir yerde so
kağa bırakırsınız .• öyle ki, sarhoılu

ğundan kurtulduğu zaman, rüya zan -
:ıetsin .. Fakat o vakte kadar, kaçma. 
masına bilhasas dikkat edin .. 

- Emirleriniz, harfiyen yerine getiri. 
lecektir, monsenyör .. Kaçmak mesele
sine gelince ..• Doğrusu, bu bana çolt 
güç bir iş gibi geliyor .. Mevzuu bah -
settiğiniz evde de görünürde hiç bir 
açıklık yok .. Gizli kapıyı işleten zem -
hereği bulması için, bu adamın cidden 
harikulade bir seziş kabiliyetine malik 
elması tazım .. 

- Her şeyi göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz .. Her ne olursa ol. 
sun, onu gözden kaçırmayın. Bu aptal 
hakkında bu kadar kafi... Şimdi, kont 
dü Barriyle me§gul olalım. 

Bir müddet sonra, enerjik ihtimam 
neticesinde, kont kendine gelmi§ olup 
yediği darbelerin tevlit ettiği ağrılar

dan başka, ehemmiyetli bir şey olmadı
ğını memnuniyet~ götüyor.du. 

Mösyö Jakın suallerine, kont, aldığı 
emirleri yerine getiremediğini ve, ba
ron dö Marsenin acıklı bir mektupta, 
mafcvklcrine bu sefil d' Assasın firari 
hakkında tafsilat almak üzere, §atoya 
gireceği bir sırada, bizzat bu iblis d'As
sasın kendini dövdüğünü ve işbu hale 
soktuğunu söyledi. 

Kont izzetinefsi için çok acı olan bu 
hikayeyi. kin ifadesi dolu şu sözlerle 
bitirdi: 

- Bu defa, siz isteseniz de, istemese. 
niz de bu adama raslarsam onu elimden 
kaçırmıyacağım. :.:'u adam bana tazım
dır. Öldür::nede nevvel ona bin ölüm 
ıstırabı duyuracağım .. Sonra .. Bana is-

lr\lUJi ~1 BA1l!A 
CAN t,<UQTAQ.10. 
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-------------------------------------------------------------------Krebiyon da, bu sessiz lisane ceva. 
ben, şimdilik etrafa göz kulıık olmaktan 
ve tehlike yakla~rsa haber vermekten 
başka yapılacak bir i§ olmadığını an
latmı§tı, 

J orj buna da, manalı bir mimikle, her 
şeyi anladığı ve emre itaat edeceği 

cevabım verdi. 
Nihayet yemek zamanı gelmiş, fakat 

Noe meydana çıkmamıştı 1 
Evvela, onu beklediler, sonra masaya 

oturarak yemeklerini yediler, bitirdiler 
ve ayyaş gene görünmüyoı4du, 

Krebiyon, bu uzayan tagayyüpten 
endişe duymağa başlıycr ve vakit iler
ledikçe, endişesi de artıyordu. 

Nihayet akşam, sonra da gece olmuş 
fakat Noe bir türlü meydooa çıkmamış
tı! .. 

Er esi sabah, Noe hala dönmediği 

için, endi§esi son dereceyi bulan Krebi
yon onu aramağa koyuldu. Fakat dışa. 
nya çıkmadan evvel d'Assasla bir hayli 
mün:•~<aşa etti; filhakika şövalye, her 
ne bahasına olursa olsun, ona refakat 
etmek istiyordu. Şair, onun bayatı ve 
emniyeti için otelde kalması Hizrm geldi
ği ve icap eden araştırmaları yalnız da 
l'apabileceği hususunda onu ikna edin. 
ceye kadar akla karayı seçti. 

Şövalyeyi ikna için, onun refakatinin 
faydalı olmaktan ziyade tehlikeli olaca
ğını ve tanındığı takdirde ikisinin bir
den tevkif edileceklerini ve böylelikle 
Jamn, iki müdafiinden mahrum kalarak 
düşmanlarının pençelerinden kurtula
mıyacağım ileri sürmüştü. 

Bu sözler, d'Assasın üzerinde, tesi
rini icra ettiğinden, Krebiyon, bir kaç 
gün evvel, şövalyeyi ararken, yaptığr 

gıbi, gene Versay sokaklarında dolaş. 
mağa başladı. Fakat bu defa, aradığı a
damı beş parmağr gibi tanıdığı için, 
hcrşeytlen evvel, sırayla kabarelere uğ
radı. 

Şair, Noenin izini, şatonun hademe 
ve uşaklarının uğradıkları küçült ve pis 

bir rıevi kantinde buldu ve eşkalini ver
diği dostunun bir gün evvel, buraya ge
lip bir iki şişe boşalttıktan sonra, dışan 
çıktığı ve meydandaki kalabalığa karış. 
tığını öğrendi. 

Fakat dostunun izini burada kaybet
ti. Öğrendiği şey bu kadarcıktı ve bu 
kadarcık malumatla onu bulup meydana 
çıkarmağa tabii imkan yoktu. 

Şairin, bu eski dostuna büyük ve 
hakiki bir muhabbeti vardı. Bu esra
rengiz tagayyüp onu, &:endi ken'dine 
itiraf ettiğinden daha fazla endişeye dü· 
şürüyordu. 

Bir taraftan, eski dostunun, civar
larda yaptığı mutad gezintileri esna • 
sında bir kazaya veya bir taarruza kur· 
ban gitmesinden korkuyordu, diğer ta
raftan da, bütün ayyaşlar gibi, sarhoş 

olduğu zamanlar, önüne gelenle laonu
şan, hatta sokaklarda garip konferans
lar vererek boşboğazlık eden Nocnin 
çok mahdut zekasını ve frensiz geveze. 
!iğini herkesten daha iyi bildiği için 
ağzından çıkan ihtiyatsız sözlerin, d' As. 
sasın izini meydana çıkarmasın!dan en
dişe duyuyordu. 

Filhakika, boş gevezelik, yalnız 

şövalyeye değil, fakat kralın emriyle 
tevkif edilen bir firariyi evinde gizle
yen ve bunun için de Bastiyin korkunç 

hücrelerine atılmayı hakeden Krebiyona 
da meş'um olabilirdi ve bu ihtimal mert 

şaire hiç te hoş görünmüyordu. 
Maamafih, endişelerine rağmen, 

Versaydan uzaklaşmayı bir an bile ak. 
ima getirmiyor, araştırmalarına devam 
ediyor, vu bu araştırmaların hiç bir ne
tice vermemesi üzerine, betbaht dostu
nun, kendisini iyice soyduktan sonra 
öldiiren haydutların kurbanı olduğu 

neticesi gibi, cidden çok hazin bir neti· 
ceye varıyordu. 

Halbuki, vuku bulan hadise sadece 
şu idi: 

Krebiyon sabahleyin, beklemesini 
söyliyerek onu otelde yalnız bıraktığl 

• 
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ikisi de birbirine hayran! 

HORMOBiN 
·- ı abletlerı Her ~czanede arayımz. ' Posta kutusu 1255 HormobJn 1 -· 

~Turbinli Generatör 
Bir kilovatlık 1 urbinli jeneratör 
s. s. c. ı. Fabrikalara mamulatından 

Yüksek keyfiyette m a lzemeden 
imal olunmuştur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufas~al malCımat almak için : Telefon: 44262 müracaat ediniz. 

• ••m:••lii"• Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye 
:::na• Kolay lı k evi ::::::::ı: 

1 
Umum cmlt\k ve arazi alım, fi KUŞTCVC kullanınız • Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra muntazaman kullandıkları 
satım, kiralama ve ldnresl ıı 

Cezbi Çetintaş :i 

n
ii Sabık Kadastro ve Kartal Tapu ~ 
I memuru. Kartnl Hilkflmct cnd. H 
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Bir liraya kumaıiyle ku!tÜyÜ yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumaşla
rının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü Fabrikası. Tel: 23027, 
Satış yerlerimiz: An karada, Beyoğlunda Y erlimallar Pazarı -

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde biribirine karşı besledikleri 
sevgiyi görüyorlar. Onlnnn 'bu bahtiyarlığını ve &aadetlerini 

Kırahk hane 
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Bostancıda Adalara karşı geniş 7 
oda, telefon, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtelif meyvası olan sırasında 3 bö
lük kullanılaf>ilen bir k'öşk kiralıktır. 

Taliplerin Tel. 44688 de Bay Rifa
ta veya Bostancı mı.saplar No. 27 ye 
müracaatları. 

EL 

§ 

372 MARKİZ DÖ PAMPADUR 

zaman, Noe, mutadı veçhile, rahat dur. 
muş ve büyük bir hüsnüniyetle, dostu
nun tavsiyesine itaat etmeğe karar ver
mişti. 

Fakat bir müddet ısonra, fena halde 
canı sıkılmağa başlamış ve vakit ge
çirmek için, içmeğe koyulmuştu. Öyle 
ki, Krebiyon gecikince Noe, bardak 
üstüne bardak, şişe üstüne şişe b=şalt. 
mak suretiyle kafasını dumanlamakta 
gecikmemişti . 

Ayyaş, bu hale gelince, adetlerine sa
tiık bir insan sıfatiyle, dostunun tavsi
yesini bir anda unuttu ve ayağa kalka
rak dışarıya çıktı. 

Uzun müddet, gelişi güzel dolaştık _ 
tan sonra, yorgunluk hissetmeğe başla
dı ve, gayet tabii olarak, istirahat et
mek, ve .. bir şişe daha boşaltmak için, 
bir kabareye girdi. 

Kabareden, gayet kısa bir zamanda, 
yanı şişeyi boşaltır boşaltmaz çıkan 

ve esasen yere yıkılacak kadar sarhoş 
olan Noe, şato meydanına gelince bir 
'defa daha yorgunluk hissetti ve, Krebi
yonun, onun izini bulduğu kantine gir. 
di. Orada tekrar istirahat etti. Ve tek
rar içmcğc başladı. 

D' Assas, kent dil Barriye, anlattığı 

mız şayanı hayret ve hakaretamiz dersi 
işte tam bu sırada veriyordu. 

Kantinde, büyük bir ciddiyetle işiyle 
meşgul olan Noe hiç bir şey görmedi 
ve hiç bir şeyin farkında olmadı. Sade
ce, yorgunluğunu giderdiğini hissettiği 
zaman, yani iki şişe daha boşalttıktan 
sonra, parasını verip ayağa kalktı ve, 
ancak, şayanı hayret bir müvazene sa
yesinde ayakta durabilerek, bir otomat 
gibi, dimdik yürüyerek, ağır ağır dışa. 
rıyc:. çıktı. 

Şato meydanında, d'Assas gittikten 
.onra, bir kaç seyirci, yerde baygın bir 
halde yatan yaralann ıstırabından zi
yade hicap ve hiadetten mosmor kesil
mf~ olan kont Dü Barriye yardım etme
ğe karar verdiler. 

Derhal kcntun etrafında bir toplan. 
ma husule geldi ve bir tesadüf eseri o

larak bizim ayyaş en ön sırada bulun
duğu için, herşeyi gördü, her şeyi duy
du ve bu hadisenin bitmez t ükenmez 
bir gevezelik mevzuu olduğunu hisse. 
derek son derece memnun oldu. 

Kont bir türlü ayılmadığı ve bundan 
başka, yüzü kan içinde, elbiseleri de 
paramparça olduğu için bir kaç iyi kalb
li seyirci, kendilerine unutulmaz bir 
temaşa seyrettirmek fırsatını veren bu 
asil kontu, kollarından ve bacakların • 
dan tutarak yeı1den kaldırdılar ve sıh
hatının muhtaç olduğu seri tedavinin 
yapılabilmesi için onu en yakın bir ec. 
zaneye götürmeğe karar verdiler. 

Kafile yola koyuldu ve tahmin edile
bileceği veçhile, Noe, sağdan soldan ye
diği dirsek darbeleriyle, müvazenesini 
bozan itmeleer aldırmadan ve, bütün 
kabiliyetlerini sadece yürüyebilmek az
minde temerküz ettirerek cnlara kanş. 
tı. 

Kafilenin ilk rastladığı eczane, Re
zervuar sokağındaki, yani okuyucuları
mızın pekala tanıdıkları eczaneydi. 

Kont buraya götürüldü ve Noe, ne 
yaptığının farkında olmadan, bir gün 
evvel kendisini bir çift atın karşısında 

saatlerce alıkoyan o garip ve görülme
miş tecessüs saikiyle, onlarla beraber 
içeriye girdi. 

Eczane sahibi, okuyucuların malU. 
mu olduğu veçhile, kontla ayni cemi
yete mensuptu ve mösyö Jakın §cf bu
lunduğu bu korkunç teşkilatın her hal
de mühim bir şahsiyeti olacaktı ki, ken. 
disine getirilen yaralıyı derhal gördü 
ve onu, bir defa da kontesin hizmetçisi 
Nikolun girdiği, yandaki odaya naklet. 
tirdi. 

Burası sa':lc döşenmiş bir yatak oda
sıydı ve mobilyesi de geçen asırdan kal
mış gibiydi. 

Noe, gene tabii olarak, bu odaya da 
girdi, kocaman bir koltuğu gözüne kes. 

PATI 

Yarattı. Çiinkü R A D Y O L J N sadece dişleri temizlemekle kalmaz 
diı etlerini ve di§leri kuvvetlendirir, ağıza ıgiren mikroplan öldürür, 

böylece bütün vücudün sıhhatini ltemin eder 
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tirdi, rahat rahat oraya oturdu ve hiç 
kimsenin kendısini farketmediği bu, 
dayanacak yeri yüksek koltuğun içine 
gömülmüş olduğu halde, ku11un gibi a
ğır bir uykuya daldı. 

Bu müddet zarfında da, eczacı, yük
&ck sesle, kendisine getirilen yaralının 
ıvaziyeti tehlikeli olduğunu, istirahat et
mesi lazım geldiğini söylüyor ve mü. 
nasip bir lisanla herkesi dışarıya çıkarı
yordu. 

Nihayet, bu mütecessi ve yabancı in
sanlardan kurtulan, eczane sahibi. kapı
yı kilitledikten sonra ,artık kontla meş
gul olmadan, odanın bütün bir tarafını 
işgal eden büyük bir dolaba doğru yü
rüdü ve ve bunu açtı. 

Bu dolap, askılara asılmış elbiselerle 
doluydu. 

Eczacı, sağdaki askıya iki eliyle ya. 
pıştı ve koparmak istiyormuş gibi, şid
detle çekti. 

Bir gıcırtı duyuldu ve dolabın iç ta
rafı kendiliğinıden oynayarak, dar bir 
methali meydana çıkardı. 

Bunun üzerine adam, masanın üze
rinde duran bir şamdanı yaktı ve bu 
şamdanı eline alarak, açtığı gizli kapı. 
dan kayb::ldu. 

Bir kaç dakika sonra da, dört pavi
yonun bulunduğu yere varan bu gizli 
yoldan gidip çağırdığı mösy:> }akla be
raber geriye döndü. 

Mösyö Jak, doğru kontun uzatılmış 

olduğu yatağa yaklaştı. Ve bir an ona 
baktıktan sonra mırıldandı : 

- Haıa baygın .. 
- Bir şey ıdeğil, monsenyör, kontu 

muayene ettim, hiç bir tehlikeli yara 
yok .. Yalnız kendisini ayıltacak bir ilaç
tan bir kaç damla yapayım da .. 

- Mümkün olduğu kadar çabuk ya. 
pın 1. 

Mösyö Jak, bunları söylerken ,yani 
za:r.anda gözleriyle oturacak bir yer a- ı 
radı ve eczacı, şefinin arzusunu anlaya
rak, ona bir koltult yaklaştırmak istedi. 

Fakat o anda, bir hayret ve dlşet 
nidası kopardı, çünkii koltukta, kendi 
yatağındaymış gibi, rahat rahat uyu. 
yan N oeyi görmüştü. 

Bu çığlık üzerine mösyö Jak da dön· 
dü, o da bu garip yabancıyı gördü ve 
kaşlarını çatarak sordu: 

- Kimdir bu?. 
Eczacı, hayretler içinde 
- Doğrusu, monsenyör, lıiç bir şey 

bilmiyorum .. Tanımıyorum. Fakat elbet 
anlarız .... 

Eczacı, bu sözlerle beraber, açık kal· 
mış olan dolabı kapadı ve bu garip uyu
yucunun kolundan yakalyıp §iddetle sil
kerek bağırdı: 

- Haydi bakalım! .. Kalkın ayağa! ... 
Buraı:la ne işiniz var?. 

Bu kadar şiddetle sarsılan Noe, kı· 

mıldamadı, bir tek hareket yapmadı ve 
eczacı onun kolunu bıraktığı zaman, bu 
kol cansız bir cisim gibi düştü. 

Mösyö Jak: 
- Bu adam nereden çıktı? , 
Dıye sordu. Eczacı lda, derin uy· 

kusu ile cidden çok garip görünen bU 
yabancıyı dikkatle muaye"(: ederken 
cevap verdi: 

- Öyle zannediyorum ki, kontu ge
tiren adamlarla beraber buraya girdi. 

Mösyö Jak: 
- Bana öyle geliyor ki, bu ayyaş su

ratı bir defa düha görmüştüm. 

Dedi ve hemen ilave etti: 
- Mösyö Andre, rica ederim, bu ga· 

rip uykunun ne olduğunu öğrenin ba· 
kalım .. 

İsmi Andre olan eczacı esasen bu a· 
damı muayeneyle meşguldü. 

Nihayet doğrularak şöyle dedi : 
"r" - Bu adam uyumıycr, monseny0 • 

bakın, gözleri tamamiyle kapanına~ıf 
olup göz bebeği de sabit ve şişkind~r: 
Bu adam sadece sarhoşluğun tesı.rı 
altında adeta baygındır.. Bu acayıP 
mahluk, hiç şüphesiz, son derece sn~ .. : 
lam bir bünyeye maliktir, çünkü j~tıgı 


