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Fransanın sözünde durması şartile 

Hatay meselesindeki nazik vaziyet 
bertaraf edilmiş sayılabilir· 
--~~~~~~~: Fransatalepleri~izi 

. ., is'af ediyor 

Ba,vekn Haydarpa.ş<illa lngiliz sefirine veaa ederken ..• . 

r: ' aşv~küD 
Ar=nkarada 

Celal Bayar dedi ki 
Hatay meselesinde çok yakında 
iyi bir neticeye varılacatını kuv
vet le flmlt ediyorum. 

~ 3 (Huauai)' - Ba.Qvekil 
Ce!l1 Bayar, bu sabah Ankaraya gel
di. Kendisini istasyonda vekiller, ve
kiletler erk~ ve kalabalık bir halk 
kütlesi k&r§ıladI. 

Başvekil Celal Bayar, dün yanların. 
. da hariciye vekili Dr. Tevfik Ru,tU A 

ras ve İngiliz büyük elçisi Sir Persi 
Loren olduğu halde, İngiliz sefirinin 

~Devamı 8 incide 

Logd Corca göre 

Kuraklık 
tehlikesi 

Bu sene Bazı memleketleri 
harbe sürükliyebilecek 

derecede fazladır ~Yazısı s incide 

Suriye fevkalade komiserine 
kati emirler verildiği bildiriliyor 

Paris, 2 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Bonne, dün akşam Türkiye büyük 
elçisini kabul ederek uzun müddet 
görüşmüştür. Bonne, Suriye fevkala
de komiserine vaziyetteki gerginliğin 
süratle zail olması için herşeyi yap. 
ması hususunda emir vermiştir. 

Paris, 2 (A. A.) - Fransız Ha.vas 
ajansı bildiriyor: 
''SalAhiyettar mahafilde beyan olu

nuyor ki, Türkiyenin Paris büyük el.. 

çisi tarafından İskenderun sancağı 
hakkında. yapılan teşebbüsler bazı 

gazete haberlerinin izafe etmek fite· 
_...Devamı 8 incide 

Cezayir kongresinde. 
Amerıkada Pr. Mazhar Osman r ı 

~65 Ge"!i !e .. "F ransanın herşeyine 
bınlercegonullu • . : 
eır çocotu kaçıran hayranız,, de.mış : 
haydutları arıyor I . f .. b .. I . T .. k• · 
Princeton, (Amerikada-Florida). şın ecn U SOZ erın ur ıye 

3 (A.A.) - Petrol kralı Ceymiı Kaı"n • • 1 • 1 d 
bet yaıındaki oğlu Skigikaş'ı dağa kal- namına soy enmış 0 ması ır 
dırmın olan,, çocuk kaçmcılar'm ele ge 
çrrmek için halihazırda florida'nın 1in:
diye kadar görmemiş olduğu çok bü
yük bir insan avculuğu yapılmaktadır. 
Dcnanmamn tayyaleriyle hususi tayya
reler de arattınnalara iştirak etmekte· 
dir. 65 gemi 17 5 mil uzunluğunda bir 
sahili tarassud etmekte ve buralarda a
raıtırmalar yapılmaktadır. 

İçlerinde bir de kadın bulunan bir 
çok müsellah gönüllü mıntakan1n dahi-
linde ve nehir boylarında ve ormanlar 
da dolaşmaktadırlar. 

Çocuğun kaçmlmış olduğu prinı..:eton 

ıehri, müsellah bir kampa benzemek -
tedir. Müsellih gönüllüler, o kadar çok
tur ki kmlhaç bunlan iqe için mut
bahlar tesis etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Zeklsma ve seciyesine itimat etti
ğim bir münevver genç, ''İstanbul se
ririyatı,, adlı aylık tıbbi mecmuanın 

Mayıs 1938 tarihli sayısında okuduğu 
bir yazıdan bana acı acı şikayet etti 
ve bazı arkadaşlarının bu şikayete 
aynen iştirak etmekte olduklarını söy t 
ledi. Doktor Mazhar Osman tarafın-
dan neşredilen bu mecmuanın son sa
yısını görmediğimi söyledim. Arayıp 

buldu ve kendi eliyle getirmek neza
ketini gösterdi. 

İşaret ettiği yazıyı büyük bir dik
katle okuduğumu söyliyebilirim. 

Okudum ve ...• Hayret ettim doğru-
su. 

Doktor Mazhar Osman, Cezairde r • 
topla.nan sinir hekimleri kongresine 
gitmiş. Meşhur tabip, ilmi kongrele
rin mana ve kıymeti etrafında karile
rini bir hayli tenvir ettikten sonra. 
macerasını şöyle hikaye ediyor: 

"Bu sene Heyeti Vekile, her 
mutad, yol parası vesaire namile 

_... Devamı 10 uncudR Dr. Mazhar ·osman --------------------------
Selônikte birçok 
tevkifler yapıldı 

Selanik, 3 (A. A. ) - Zabıta, komil.. rük, posta memurları ve banka mils. 
nist komitesi azası ile "komünist tahdeminidir. Birçok vesaik, elde e • 

. · gençliği,, teşekkülünün başlıca zimam- dilmiştir. Mahkeme, milttehimleri ha. 
· · darlarmı tevkif etmiştir. Bunların pis ve neft cezalarına mahkfun etmiı· 

' hepsi de memurlar tarafından vücu. tir. 

. · da getirilmiş olan komünist teşekküle Hatırlardadır ki, bundan evvel Ati,. 

Çekoslovakyada askerlik 
mfiddetinin ttç seneye 

çıkarılması düşttnttlüyo.r 

Yeni tefrikamız: 

Gü~Dü 
Meraklı 

Yarın 
bir casusluk romanı 

neşrine başllyoruz 
1 lli•J ' 111111 1 ! jı l ı 'I • 



2 

ll~JIBABER 
AKŞAM POSTASI 

. .Sdl6i ve N•ırlgal Miidiirii fl 
Ha••n Ra•lm us 

·'İDARE EV i ı lstanbul Ankara caddeSr 
,_. , .. _ • ...._ , ... TolırNf ..... ıı lotaalıel HA81& 

Yuı ıoıerl telefonu: 2 3 8 7 2 
idare ,. "" .. : 24370 
ll!n : 2033!5 

ABONE 

Se"•llll e • ., ..... 
3 avıılC 

' 11 Vll" 

ŞARTLARI 
,,.,,.,,,. r.-w 

ı.coe lir. a.ıoo ıır. 
tıo • ı.•~o • •o• • ıeo • 
IOD • l~O o 

...... , ...................................... _ 
'J 'arzh kaı ş ısında 
son sigasi af ••• 

Yaza11: Nizameltin Nmiı 
tl~n e::lilecek siyasi affın tarih bakı

mından yapılacak şöyle üstün körü bir 
tahlili, en "karşı taraflı,, ve dikine inat
lı hasmı Türk ihtilalinin asilliğine ''bi
nt,, a zorlar •• 

Cumhuriyetin kimleri affettiği şöy

le bir düşünillsün. Alınan pasaportları 
kendile:ine tekrar bahşedilcnler, hiç te 
basit insanlar değillerdir. 

Zeka, bilgi ve tecrübe bakımından 
ikinci ve üçüncü derecelerde t~snif e
dilecek siyasi mahkumlar için her za
mıın akla gelebilecek hafifletici sebep
lerden hiç birisi, mahkum edildikicri 
cü~lerde, bunlardan hiç biri için varid 
değildi. 

Bunlar arasında, herhangi bir yol 
fçinönayak olan birine, - bir tahrikçi
ye veya bir §efe - körükörüne alet ola
cak, aldanıp uyacak derecede zekadan 
mahrum tek lns••:ı yoktur. 

Bunlar arasında bilgisi vasatı seviye. 
nin altında kalanlar parmakla aa7ıla

c.ak kadı:.r azdır. Bilakis aralarında yük
ıck tahsilli olanlar, yüksek tahsil mü
esseselerinde kürsü iıgal etm~ş olan
lar, memleketin fikir ve güzel 6anat 
a<ıhalarında bir zamanlar birer ctonte 
kesilmiı olanlDr vardır. 

Bunların tecrilbesizleri pek az:Jır. 

Hemen hepıi bir çok siyasi h!disele. 
rin sembe?inden geçmiı , birit-irinden 
k?tü talihli siyasi maceralara kanşrruı 

ve hayatı an!amıŞ insanlardır. 
Bunlan affetmek, her savletine fren 

bulamıyan atcıli ilk gençliğin hatasını 
affetmekle birdeğildir. Bunları affet
mek zekldan ınr.hrum, aafdil bir vatan
lciaıı affetmekle bir değildir. Bunlan af
fetmek, propağandacının, tahııkçinin 

müğalAtasına kurban olmug bir bılgisl
zin betbahtlığına nih~'}'et verme!tle hir 
değildir. Çokluğu bir çok tecrU't:elere 

rağmen on beı yıl önce esen siyasi fır
tınanın, bol yaldızlı vaadlarla, dolu a
naforuna kapılmaktnn kendilerini ala -
mamıı olanlardan milrekekp ~yle bir 
yığının affı, tarihe henüz malfım değil. 
dir: 

''Kemalifm. bir zam<ınlar "karşı ta
raf umumi kamrgMılığmı,, yapmıı olan 
siyasa kadrosuna kendi evinin kapıla
nnı açıycr, kendi koynunda ya~amak 

hakkı bahşediyor.,, 

Hayır hiç bir ihtilftlin böyle bir derı:i 
olmadı. Hiç bir ihtiUi.J:n b<Syle yükst-k 
civanmert l>ir medeni cesareti görülme
di. 

Bilyük Fransız ihtilalinin dUşrnnnları 
Bufbonlarm peşi sıra kaçtıktan yer. 
lcrden ancak Fransaya dUşman ordu. 
larm pe~I stra dönebildiler. 

Umumi harbe takackiüm ed~n iç 
politika kavgalannın mrığllıpları, sığın
dıkları "it' Af memleketlerinden , Türk 
imparatorluğu hudutlan içine avciet e
debilmek için yabancı ailahlırm raf erini 
beklediler. 

Kont Sforça tarafından; 
- Buyurunuz, alınız!. 
Diyerek terkedlldiği için iktirlıır mev

kiine çıkr•!Jilmi§ olan bugilnkü ct"titer 
lt··!ya, on beşinci yıldönümilnü birden 
evvel idrak ettiği halde eski rakiplerin
den hiç birini huduttan içine d::ıvtt et. 
mek <:c:ıaretini gösterememekt::~ir; ka
ra listesini muhafaza etmektedir. 

Nazi Almanyasının siyasi rakipleri 
yr. satır altındadır, ya Konsantrasiyon 
kamplannda. yahut dünyanın dört bir 
tarafında •. Münihin boz binası ıdı kara 
listesini çok büyük bir kıskançlıkla mu
hafaaz etmektedir. 

Sovyetler BirJ:ğinden de h!ll t3sfitre 
rapo~lla'l almaktayız. Orada da karaJis. 
te var. 

Bir rejimin kuvveti, fena bir mağlQ-
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3 HEZ!RAN - 1938 

19. Sene 1 i k 
vazifesinden 

nazır 

ayrı ıyor 
Ayda üçbin 

Şirketine 
lira maaşıa Süveyş kanah 

o:re:ttör tay;n ediJdi 
İngilterenin hükQmet sırlarına en çok 

vakıf adamı bugün devlet iılerinden çe
kilmektedir. Bu itibarla İngilizler bü
yük bir teessür duyuyorlar. 

Kabinede nezaretsiz nazır olarak bu
lunan Sir Moris Hankey, 19 senedenbe
ri bulunduğu bu vnzifeden ayrılıyor ve 
Süveyş k;ınalı şirketine direktör oluyor, 
Alacağı maaş, bizim paramı;ı:la, ayda üç 
bin lira kadardır. 

Sir Moıis, bugün 61 yaşındadır. Dev
let ışlerinde 30 senedenberi çalışmakta
dır. Kıı bine müşavirliğine 1919 da gel
miştir. Ayni zamanda imparatorluk mü
dafaa işleri komitesinde başkandı ve 
hususi mecliste aza bulunuyordu. Sü
veyı kanalına direktör olurken bunların 
hepsini bıraki'ı:aktır • 

Devlet iıleri başında onun kadar u
zun müdetteri bulunan olmadtğ1 için, Sir 

Moris Harrkeye '"tngilterenin sırrına 

en çok vakıf adrr.n,. ismi verilmekte 
ve o, bu Unvana hakikaten layıktır. In
gilü: kabinesi en müşkill işlerde onun 
miitaleasından çok istif•de ediyordu ve 
bir çok kanşık meıeleler onun fikri ile 
halledilmiştir • 

Gl\lzeoeaııc . ve 
soliıllhlat bnırun~n 

reası 

''btgili? kadınları gilzellik ve sıh. 
hat bırliği,. nin ba~kanı olan 24 yaşın
daki genç kız, Hamilton dUkUnUn oğlu 
ile evlenmek ti.zeredir. 

Dük'ün 26 yatımdaki oğlu Lord 
Duglas Hnmilton ile güzellik birliği 

başkanı Mis PrüneUanm evlenecekle. 
ri sene başında haber verilmiş, fakat 
sonra tekzib edilmişti. Bugün yakın
da evleneceklerini kendileri ilAn etmiş. 
lerdlr. 

Mis PrUnc!la İngiliz kadınlarına 
genç, s.ıhhatli kalmanın sırrını öğre
ten birlikten büyUk bir muvaffakıyet 
kazannuş olarak ayrılmaktadır. Bu • 
nunla beraber, cemiyetin fahri reisi o
larak kalmaya karar vermiştir ... 

bi;et sonunda kerhen imzalanmış mu
ahedeleri yırtmaktan çok ziyade fç siya
saya ait bir kara listeyi yırtabilip yır

tami:Jtllasiyle anla§ılır. Siyasi düşman -
lıl:lnn örf! kararlarla bertaraf etmek 
yolunu takip eden rejimler, yerleşmi~. 
temel olmuş. akideleşmiş sııyıtamazlar. 
Cebir, şiddet, tedhlg, ~ok defa kuvvete 
değıl, zaafa delalet eder. 

Kemalist devlet, en geniı mikyusta 
affediyor, karnlistesini parçalıyor. Zi
ra Kemalist devlet kendinden emindir. 

Hayır 1 Hi\ bir ihtilalin böyle yilk!ek 
ve civanmert bir medeni cesareti görüt
mccll. 

Nizameddin NAZiF 

Bir MnrlB Ha:;'key 

Sir Morlsin çekllmed bütUn slyast 
ve idari mahafilde teeasilrle karıılan -
m•ştır. Fakat Moris Hankeyin tekaüt 
yaşını geçtiğ~ bunun için devlet hizme
tin:!en çekilmesi lhım geldiği ileri sü
rillmektedir. 

Bununla ·beraber, daha nice altmı2 

yaşını geçmiş devlet adamları vardır 

ki vazife batında bulunmaktadır. Kabi-
ne müşavirinin de tekaüt yaırnı geç. 

mesine rağmen, gene devlet i;lerindeki 

çaJıırn'lı!ına devam etmesini isteyenler 
de bunu ileri sürüyorlar. 

Fakat, devlet işleri ba§mdan ayrıl -
mayı Sir Moris kendisi istemiştir. Bu
nun seb:bi de, ingilterenin bu mlltkül 
ainıi devreaindo tibine m\i.Mvidip ve 
imparatorluk müdafa iıleri komite ~e· 
istiği gibi iki mühim vazifeyi birden i
di'.lrcyi kendisi için fazla mesuliyetli 
bulmuı olmasıdır. 

Moris Hankey evveli bahriye zabiti 
idi. Fakat gösterdiği zeka ve maharet 
Uzerine kendisini deniz gizli istihbarat 
işine verdiler. 

Ondan bir sene sonra da, 1908 de, 
imparator müdafaa işleri komitesine 
reis muavini olarak giriyordu. Bundan 
sonrr. bütün devlet işlerinde bUyük bir 
zeU eseri göstermiş ve, bilhassa hatı-

rasmın fevkalade kuvvetli olması ile 
tanınmıştır • 

İngiliz nazırlarından Lord Suinton 
onun muvaffaktyetlerinden bahseder
ken: 

''Dünyada ikinci bir Hankey yoktur . ., 
demi§tir. 

Bununla beraber, İngiliz sol cenııh 

gazeteleri Sir Morisin vaıif eden aynl
masını memnuniyetle karşılıyorlar. Me
sela ·•neyli Herald,, gazetesi Sir Mo -
ris Hankeyin daima barpçt bir ruhla 
1'areket etmiş olduğunu işaret c:ıderek. 

böyle bir adz..•mn, bU«ünkU gibi nazik 
bir vaziyette bilhassa imparatorluk mil 
dafaa itlerinin bat!ndan ayrılmıt olma
Pını hayırlı görmektedir. 

Sir M.crie Hankey, vazifesine çok 
bağlı bir adrımdı. Kıt. yaz, her sabah 
saat 6,5 da kalkar, kahvaltıdan sonra 
bir saat yürüyüş yapar, çok kimse ile 
konuşmaz, toplantılarda, kalabalık ara
sında ,eğlence yerlerin.de asil görül
mez .. Altmış bir yaşında olmasına rağ -
men bugün hfilA dinç ve sıhhtalidir. 

Sir Moris Hankey, Ağustosta Lon
dradan ayrılacak ve Mısıra gidecektir. 

ltalyan bütçesi 
açık veriyormuş 

Taymis gazetesinin yazdığına &Ö
Te yent sene bOtçeslnln mOzakerelerl 
esnasında İtalyan senatosunda müna.. 
kaşalar olmuştur • 

Senato azasından Ricci, İtalyan ma
liye6inin her sene verdiği açığı işoo-et 

etmiş, fevkalade masraftan karşılamak 
için fcvkalii:de tahsisat konulması la
zım geleceğini söylemiştir. 

Maliye nazın Kont Taon di Revel 
cevap vere:ek fevkıd!de tahsisat isten
me!ine lüzum olmıyacağınr, çUnkU büt
çe açığının 9 senelik hazine poliçelc:ri, 
malikaneler üzerindeki vergi ve diğer 
vergilerle kapatılacağını söylemiştir. 

Şanghayda açhkla 
pençeleşen 140 bin 

Çinli var 
lngilterede bu zava'hlara 

yardım için iane top anıyor 
Şnnghayda, tngilb nüfuz mıntakroı

na iltica eden Çinlilere yııırdım için in. 
gilterede bir iane listesi açılmıttır. 

İngiliz bayrağı altına iltica eden 
140.000 Çinli vardır.. Fakat bunlar• 
kafi derecede yardım edilemediğinden, 
her gün bir çoklan hastalıktiCl ve aç
lıktan ölmektedir. Ekserisini kadın, ço
cuk veya hastalıklı kimseler ve ihtiyar
lar tetkil eden bu Çinlilere yar'dım için 
Ingilizlerin hammiyetine müracaat edil
mekte ve gazetelerdeki ilanlarla herkes 
yııırdıım çağmhnaktadrr. 

Çinde hayat ucuz clduğu için, bizim 
paramızla bir liranın bir Çinlinin haya. 
tını kurtarabileceği, 5 İngiliz lirası ile 
ise yirmi, yirmi beş kişiye yardım edi
lebileceği ilan ediliyor. 

Çindeki İngiliz elçisi, hükumetine 
gönderdiği bir raporda ıöyle demekto
dir: 

"Bilhı\sc;a çocuklar ar<tSmdaki ölüm 
nisbeti beni büyllk bir hayret ve tees
sürde bıraktı. Mültecilere elden geldiği 
kadar yardım edilmektedir. Paranın j 
mümkün olduğu kadar iştifatde edilebi
lecek bir tekilde sarfolundufunu ıöril.. 
yorum.,, 

İngiJ:z elçisinin bu sSzleri halkı ia

neye teşvik için ilanlar:. ilave edilmek

tedir. 

lı.UHUN 

MiJlet Meclisindeki 
tezahürat 

A Slltl US Türk - l'unarı munzam mu
ahedesinin Büyük Millet Meclisin· 

de la!diki mfınaubetile yapllan le:ahiJ
ratlan bahsederek diyor ki: 
"Eğer Türk - Yunun dostluğunun . 5ulh 

bakımından faydası Balkan Antantı için 
ilk hazırlık veya ilk adım olmatta münh:ı
sır kalsaydı gene insanlık tarihinde her 
vakit hayır ile anılacak bir kıymet olur4 

du; halbuki her iki memlekeUn mukad
deratını idare edenler aralarındaki dost
luk ve yakınlık teşebbüslerinin verdiltl 
mesut neticelerden kuvvet almışlar, bu 
kuvvet sayesinde yeni yeni hamlelerle 
Türk - Yunnn dostlııAtınu bir kardeşlik 
derecesine gellrmlşlcrdlr. İşte iki ı;ün e\"
vcl Büyük ~!illet Meclisi tarafından tas
dik edilmiş olan Türk - Yunan munzam 
muahedesi iki millet orasında boşlıyan 

hu korrleşlik nıünasebctlerlnln bir 6embo 
lü sayılııblllr. 

Hlilftsa Türk - Yunan dostluğunun nasıl 
başladıilı ve ne gibi safhalardan geçerek 
bugünkü kardeşlik merhalesine gcldiillnl 
bilenlerdir ki yeni muahedenln tasdiki 
mfinnsehetile Büyük' Meclis tararından 

gösterilen tezahüratın manasını takdir 
edebilir." 

TAN 
itimat 

S Sabiha Zekeriua ucuıuor: 

"Amerlkaya ~on gidişimde, etrafı or
manlık, deniz kenarında bir sayfl~·cde o
turuyordum. Bir gQn kızımla beraber or
manlarda geziyorduk. 

- Anne, susadım. Dedi. 
- Ormanda sana su nereden bulabili-

rim. Zalt!n yaıııma para da almadım. 
Bnşlnrı ı;öklere vurmuş şık a~açların 

arasında gezerken uzaktan kü('ük baraka 
ıibi bir dükkAn ıördilk. Yoklnştık. l>ük!l
nın içinde kimse yoktu. Burada gazoz. 
çikolata, sigara, bir küçilk hokka! diıkku
nında bulunabilecek muhtelif eş) a \"ardı. 
Dükklının önündeki geniş tohtanın üstün 
de bir tas, l('inde &\'UÇ dolusu para ~Br
dük. Tasın iclnde bir de kart vardı: "Si
se itim dımıa nr. Buradan l tediltlnfzl 
:yer. içer, p;!rnıını bu tasın irine bıraka .. 
bilirsiniz ..... 

Birhirirnizin yüzüne baktık. Bu insanın 
moraline karşı gösterilen ne harlkulftde 
bir itimattı. Buradan gelip g~çenler, ye
mişler, içmişler para~ını tn~ın İ('İne bı· 
rnkmışlnr ... Çalmak, akıllarına bile ı;ıcl· 

menıiş. / 
Susuzlktan dudakları kuruyan kızım. 

gazoz şi~esine hasretle baktı: 
- tçemiyeceğim, dedi. Bana iti. 

matları var. Sen!n yanında para yok. 
Bu yüksek nı0ralin tesiri üzerimde, 

ilerledik. Kızım: 
- Anne dedi, sana bir eey anlata

ymı. Ben lstn.nbulda, mektebe gider • 
ken, hazan vapur pasomu evde unu
turdum. Fakat :gaso bileti almıya alış
kın olduğum, pasomu unuttuğumun 
!arkında olmadığım günler biletçi ge. 
lir, benden ceza keserdi. Ben de paso· 
mu unuttuğum günler, biletçiden kö
şe bucak kaç&rdım. Çünkü o benim e• 
timde mektep çantam olduğu halde 
mektepli olduğuma, pasomu evde u· 
nuttuğuma itimat etmezdi. Beni qa
ğı yukan bir hırsızlığa sevkederdf. 
Fakat bu adam bana itimat ediyor· 
Ben burada susuzluktan nefesim kesi· 
ıeccğıni bilsem, bu dükkandan bir yu.. 
dum su içemem. 

Bu hikaye, bizim zihniyetlerin has-" 
medemiyeceği, batta lnanamıyaca~ 
kadar fazla bir itimat tecrübesidit" 
Fakat ayni zamanda itimadın yUkselt
tiği ahlak seviyesini gösterir. 

1 M. Turhan Tanın da Muharrem Fcy• 
Togay gibi Japonyaya hayran oldui"' 
onun ı;aferine Japonya baıvekilindeJI 
daha fazla iman ettiği anlaııhyor. ç;.ııl• 
Japonya arasında bir harp oldu mu, oıı• 
göre, b~tün za!~rlcr Japony~n~n, bÜı: 
mağlubıyetler ıse zavallı Çının na~ a 
dir. Bakınız bugünkü fıkrasında Evb)' 
Çelebinin garip bir hikayesini k0 P>" 
ettikten sonra neler yazıyor: t· 

"Gazetelerde geçen gün tam ıne~.01 .. • . b" o u. 
lu bir Japon fırkasının yırım ın . "il"' 

altı bin esir vermek auretile ağır bır 1 ~-
h inh. ama ıııo 

hiıama uğradığını, ayır, ız ıaıı 
ramak defil, - nasılsa kaçıp )cUrtıı olc 
kumandan mUatesna olmak üzere • ybi• 
olup gıttiğini okuyunca Evliya Çele ıcG 
nin bu hikayesi hatırıma _gel~i: ?u;ği" 
bir sakalmşunun horoz, bir dışı kÖP yat 
tavuk durumuna iatihale ederek ha af• 
ycldatlığı kurmalan, ne kadar akl~• 

_.. Devamı f nncO 
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(/(,afi.ata dait --Bir rüya oyunu 
CELALEDDİN Ezine'nin ilk ya

zısı, Alaman şairi Stefan 
Georgc hakkında bir etüd, bu yıl hı
.san mecmuasında neşrolundu; aradan 

Sok geçmedi, ilk kitabı da çıktı; Yakub 
ve ötekiler (1). Biri Kırk yılın roma. 
nı, öteki Bir misafir geldi adlı iki es~ 
ri de basılmaktaymış. 

Yazı hayatına daha yeni girmiş ol. 
lllal<la beraber yaşça pek genç sayıl
nıaz . k'!nı:llslııi şi.)yle böyle otuz yıldır 
tanırım, mektepte bera~rdik. Altına 
imzasını atacağı yazıyı çıkarmak için 
acele etmedi ,olgunluk de\Tini bekle
di. Böyle bir mU.,kUlpesentlik, böyle 
bir saadet kl'şkl hepimize nasib olsay
dı! .. , 

}'mıa>ı 7'uriny J.lübiiııün tc.Jcbbu~u ı •. yapılan "Ba1kan'llır arası otomobil 
nıllisi,, dün başlamı§, .şehrimizden de iki otomfJbil bu miisabakaya girmi§
tir. Otomobiller diın Taksimden hare ket ctmi§lerdir. 

Şık -ve zarif bir gece clbfaesi yapnuık içiıı 'T'IZUhakka1-. Avrupa malı pahalı 

/ 8 

'kıımaş1ar §art değildir. Zevkle seçere 7' 'Ke1Uli11e yakıştırdıktan sonm 1uttt8 
basma ile dahi güzel bir balo elbisesi yapmak pek alô kabildir. 
Ankarada birkaç bayan bunu is'PQ.t etmi§ler va Na:::ı1li mamulatı basmalar. 
ıa güzel balo elbi.seleri vücuda getirm i.Jlcrdir. Bunların en pahalısı beş li
raya çıkmaktadır. 

Bu eski ve aziz dostumun kendini 
edebıyat Alemimize, karilere çabuk 
sevdireceğini umuyorum: kendisinde 
bunı,uı içio IA.zungelcn meziyetler var: 
okumuş ve d\lşOnmüş, dünyayı gör • 
rnüş hassasiyeti gilıi muhayyilesi de 
?.engin bir adam. Yazılarında okuyu. 
cuıarm çoğunun hoşuna gidecek, sa. 
delik içinde bir ağırbaşlılık var; bir 
takım meseleleri ciddiyetle ileri sürü
Yor ve böylelikle karilerin gururunu 
okşuyor. Ben, aksi meziyeti, yani ağır ı 
ba.'.ilılık içinde sadeliği, en ciddi me
S€lelere bile bir ötedenberi herkesçe 
biliniyormuş hali vermeyi tercih ede
rim. Fakat herkesin zevki bir olmaz 
Ya! ... 

( $ IE IHI ii lrt ID IE V IE IMllEIMllLIEl~IElflE) .... ! ....................... ... 

Istanbul Vali ve belediye 
reisi Ostündağa 

Yakub ve ötekiler, muharririnin 
\>erdiği adla, "bir rUya oyunu,, dur: 
bir prolog, dört akt, on tablo. Ceıa... 
leddin Ezine, kitabın başında haber 
Veriyor: "bu kitab ne sahne için ya. 
zılmış bir piyes, ne de heyecan verici 
bir romandır. Sadece bir rüya oyunu
dur.,, Fakat bu sözlere pek inanma
Yın: heyecanla okunuyor, tiyatroda 
oynanması da zannederim çok iyi olur. 

Hikayesi biraz karışıkça: Yakub A
lamanya'da tahsil etmiş bir gençtir; 
bir akşam "Melon şapkalı adam" a 
rasgcliyor; Şeytan olduğunu çabucak 
anlad1ğrmız bu adam Yakub'a bir nevi 
c:urur aşılamak istiyor, hiçbir zaman 
<>iHlmcmcsinJ, diz çökmemesini söylü. 
Yor. Yakub birtakım a§k ve şehvet 
nıaccraları geçirdikten sonra, bazı Rus 
romanlarının kahramanları gibi düş • 
müşteri ıslah etmeğe, malını mülkünü 
onlara taksim etmeye kalkışıyor: 
Senli Saadet'in evinde Sırma Saç Ay
Şe'yi, onun delaleti ile de Fiyaka Nu
:tı'yt tanıyor. Tıpkı Dimitri'nin sta
:tets Zossima'nın önünde diz çökmesi 
gibi (Karamazof kardeşler) Yakub 
da Fiyaka Nuri'nin önünde dh: çökü. 
~or; şu farkla ki starets Zossima Di 
~-itri'nin: çekeceği ıstırablar önünd~ 
t 

1,z çökmüştU, Yakub ise Fiyaka Nu
.. ;:e ve Ayşe'de insanlığı telih ediyor: 
. oşça bak zatına kim zübdei-alem

~ın S€n, - Merdilm'i. didc.i ekvan o-
an ademsin sen.,, 

t· Ne Yalan söyliyeyim bu insanperes
~· en diişkün halinde dahi insana tap
li' ak çok ho§uma giden şeylerdendir. 
8 akat Celaleddin Ezine'nin kitabında 
t~n.:adan işler bozuluyor: Fiyaka Nu
~ Ustadınm sözlerini pek iyi anlıya
da1Yor, işi hırsızlığa vuruyor. Yakub 
?ıııı Şe~·ın, daha doğrusu §eytam,. 
!:lld ernrınden çıkmış, diz çökmüştür; 

llı.Yor. 

ha~~ırueddin Ezine'nin kitabında mu • 
bir ı:~ bir esas fikir, yani bir dava, 
bıu . <:8a aramak istersek şunu bula
lla;:: Yakub'un fikirleri, ancak bir 
~b 1Ye halinde kalmak şartiyle ca-

olabT ~ . . ı ır ama onları tatbika kalkış-
\teri/Y1 değiJ, bilakis kötü neticeler 
lUtı 'donlar, her fikir gibi, yalnız üs. 
tıa. g\ ~rnların malıdır, avam takımı. 
beQu; Uıifü~ekle btitün güzelliği kay~ 
ttosıer. lngıllz faşistleri reisi Sir E. 
"ttı.eıe/' aleyhinde nilmayişe gelen a
l'ifıerce. Yumruğunu sıka:ra.k: "bu he
faıal'tn 1Yilik edebilmek için evvela ka. 
~e d 

1 ezıneli!,. demiş; Celaleddin E. 
trı.ın a aba ileri gidiyor: o, Ustün ada
sıne d"larn tabakasının kafasını ezme
oıınas~ lartftar değil, ondan bihaber 
~lt l'a ı, ~na bürünüp ondan u. 

~~as~ istiyor. 1 
loye._.Slq Yor. kı Cel!leddin Ezine Dos. 
Cbıin taı-" ~ıct.szche dilellosunda ikin- 1 
i ~"% afını .. tut~yor. ı 
1lt kıtab ~ ~tckilcr,i okuyun; her 1 
<ıneSela ?~bı bazı hataları olabilir ı 

dılınde bir nevi ecnebtlik var; 

Dairelerin erken 
kapanmasına sevi-

. 

nenler ve üzülenler ... , 
Resmi daireler civarındaki lokanta ve 

kahve sahipleri bu karar 
üzerine telaşlandılar 

Yaz aylarında dairelerin saat on 
dörtte - tatil yapmaları için bir kanun 
layihasının hazırlanmış olması yazın 

sıcak günlerinde kapalı binalar için
de yanıp kavrulan memurları nekndar 
sevindırmişse muhtelif halk ve esnaf 
zümreleri arasında da tesirleri o nis. 
pette değişik olmuştur. 

Dairelerin saat on dörtte tatilin -
den en ziyade lokantacılarla daire ci. 
varında toplanan bazı kahve ve gazi
nolar müteessir olmuşlardır. Bunları 

şimdiden telaş almıştır. Çünkü bu lo
kantaların, kahvelerin günlük kazanç. 
ları ögle tatilinden istifade ile ge -

len memurların bıraktıkları paraya 
inhisar etmektedir. Şimdi bu imkan 
yaz ayları için tamamen kalkmış ola. 
caktır. 

Yüksek tedrisat 
umum müdürü 

Kültür bakanlığı yüksek tedrisat 
müdürü Cevad bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

Güzel sanatlar akademisinde vila
yetlerde yapılacak bazı abidelere ait 

taslakları tetkik etmek üzere yarın 

toplanacak olan jiiri heyeti toplantı • 
Rında bulunacaktır. 

-0-

~Jafla heyeti geldi 
Elektrik şirketini teslim almak Ü7.C. 

re nafia vekaleti müste~arı bay Arif 
reisliğinde bir keyct bu sabahki eks. 
presle gelmiştir. 

Yakub sevdiği kızın başka birine, bir 
arkadaşına varacağını öğrendiği za
man biraz sıkılıp: "muhıı.rrir böyle 
şeyleri bize reva görmemeliydi,. diyo

ruz: bankacı Blondel'in, uğrunda iflas 
ettiği dansözün önünde dört ayak o. 
lup havlamasında pek kolay ve pek 

kullanılmış bir şiddet var) fakat bun
lara rağmen aliıkayla okunuyor ve 

muharririn diğer eserleri için biz::le 
merak uyandırıyor. 

Nurullah ATAÇ 

(1) 1 cUd, 50 kuru§. (Muharrir ta. 
rafmcl<ın ba.c:tırılmı.§tır ). 

Buna mukabil, öğleden sonra yapı
lacak tatilin en büyük faydasını göre
cek olan nakil vasıtaları, idare ve şir. 
ketleri, bunun feyizli neticelerine ha
zırlanınaktadırlar. Kanun çıkar çık • 
maz tarifelerde bu şekilde değişiklik 
yapılacak ve öğleden sonra gezmek 
imkanını bulacak olan halka yeni 
postalar tahsis edilecektir. Piaj, gazi-

no ve mahalle kahveleri sahibleri de bu 
'kanundan f ev kala.de memnun bir hal
ıde bulunmaktadır. 

Eczahane aç
mak isteyenler 
lstanbulda üç münhal 

birden uar 
Şehrimizde senelerdenberi görülme

miş bir hadise vukua gelmiştir. 
Eczanelerin tahdidi hakkındaki ka

:aunun neşrindenbcri geçen on beş se. 
neye yakın zaman zarfında şehrimiz
de muhte•f sebeblerle inhiliil eden ec. 
zane yerleri ikiyi üçü geçmemiştir. Ye 
ni bir ccı.:ıneyi açmak imkansız gibi· 
dir. Bu ancak bir yerin nüfusunda 
fevkalade bir artışın müşahede edil • 
mesi ve sıhhat vekaleti yüksek sıhhat 
§Urasının karariyle vaki olur. Bundan 
dolayı eczacı mektebinden mezun o • 
!anlar veya sair eczacılar için lstan. 
bulda bir eczaneye sahib olmak mu • 
hal bir düşiincedir. 

1.i'akat son birkaç gün içinde hiç 
beklenilmediği halde şehrimizde üç 
eczane muhtelif sebeblcrle boşalmış .. 
tır. Bunlardan birincisi Bahçekapıda, 
ikincisi Psküdarda. Selamsız mınta • 

kasında ve üçüncüsii de Tarabyada • 
dır. Bu üç mmtakada eczane açmak 
istiyenlerin on beş gün içinde müra • 
caatları sıhhat müdürlüğünce kabul 
edilecek ve sonra aralarında en müsait 
\·aziyctte bulunanlar tercih edilecek -
tir. 

ır ~ liil ıtt <0 ını aı m «:aı • 
IM1 u ifil lb> c ~ lYI o a ifil 

c\com©~non 
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Anlkaıra<dla 

Bir resim 
serg·sı açlldı 
235 eser teşhir 

ediliyor 
Ankara, 2 (A.A.) - Güzel sanatler 

birliği resim şubesi ile müstakil ressam 
ve. Heykeltraşlar, "D'' gurupu veser • 
best ressamlardan mürekkep birliğin 

Ankara halkevinde tertip etmiş bulundu
ğu resim sergisi bugün açılmıştır. 

Sergiye, guzel sanatlar bırliği re
sim şubesi 130 eserle, müstakil .ser • 
sam ve heykeltraşlnr 52, (d) grupu 
sanatkô.rla.n 17, serbest ressamlar da 
36 eserle iştirak etmişlerdir. 

Küşat merasiminde B. M. Meclisi re
isi Abdülhalik Renda ile vekiller me
buslar şehrimizde bulunmakta olan 
büy::ik ve orta els;ilerle vekaletler ileri 
gelenleri ve seçkin bir davetli kütlesi 
hazıı: bulunmakta idi. Xilltür bakanı 
Saffet Arıkan Türk sanatkarlarının 

eserlerini bir araya toplamış bulunan 
bu güzel sergiyi açarken şu nutku söy
lemiştir. 

''- Güzel sanatı seven, ar müntesip
lerimizi buraya teşrifinizle sevindi· 
ren yüksek heyetinizi hürmetle se. 
liı.mlar ve sizlere borçlu olduğumuz 

derin teşekkürü bu fırsatla da arı.e. 
derim. 

Bugün göreceğiniz sergi, kabiliyet 
ve verim bakımından yurdumuzda 
ileri hamlelerini memnuniyetle müşa
hede ettiğimiz ressamlarımızın toplu 
olarak teşhir ettikleri 2 inci sergidir. 

Bu birleşme hareketi, kendilerinin 
meşru yarışmaları için büyük bir kuv 

vet unsuru olmakta, bizlere daha der 
li toplu bir mukayese yapmak ve da. 
ha kolay bir hüküm verebilmek fırsa. 
tını bahşetmektedir. 

Maarif te iltifata tabidir. Türk 
inkilabının ideolojisini ve realiteyi 
ifade hususunda bu yıl daha muvaf
fak eserlerle karşılaşacağmıızı umuyo 
ruz. Ve bu gibi eserlere her yönden 
takdirlerinizi esirgemiyeceğinize kuv. 
vetle kani bulunuyorum. 

Atattirkün güzel sanatlara verdiği 
büyük ehemmiyetin derin manasını 

kavrıyarak bu şerefli vazifeyi de ba. 
şarmıya savaean ar müntesiplerimi
ze muvaffakıyetler dilerim ve bizi bu 
kUltür çatısı altında şu anın heyecan 
verici saadetine erdiren o büyük §e. 
fimize sonsuz minnetlerimizi ve sar. 
sılma~ bağlılığımızı arzederim.,. 

Saffet Arıkan alkışlarla karşılanan bu 
nı.:tuktan sonra B. M. Meclisi reisinden 
sergiyi açmasını rica eylemiş ve Abdül· 
halik Renda kordelayı kesmek suretilc 
sergiyi açmıştır,.. 

açık mektup 
Muhterem, kıymetli valimiz Üstündağ, 

size bu açık mektubumu, Plevne kahra· 
manı Gazi O;;man paşanın Göztepedeki 
köşkünün satılığa çıkarıldığını işitip ga· 
zetelerde de okuduktan sonra bu tariht 
ikametgahın eşhas eline geçmesini önle
meniz için yazıyorum. 

Ekselans Üstündağ, 

1877 • 1878 seferi felaketimizle neti~ 
lenmişti. Bu sefer içinde, Tokatlı Osınan 
paşanın kumandasındaki Tuna garp or
dusunun Plevnedeki müdafaaları ve mu
harebeleri, yeryüzünde, Allahın yalnız 

Türklere vergisi olan en yüksek bir mert 
Jikle, sayısı kat kat üstün bir dü~na 
karşı birbiri arkasından kazandığı zafer· 
ler, bütün cihanın gözünü ve kalbini he
yecan ile aylarca Plevne üzerinde topla· 
rnış, tarihimize 93 felaketi diye geçecek 
bir harpte Türk silfilıhınm, Türk askeri· 
nin şerefini, namusunu kurtarmı~tr. 

Pleme müdafaasının son günlerinde 
Çann başkumandanı Grandük Nikola, 
Osman paşaya bir mektup göndermişti; 
bundan: ''Plevne çepçevre hassa ve Gre
nadya ordularile sarılmıştır. Beyhude 
kan dökülmesi her suretle mesuliyet ge· 
tircccktir. İnsaniyet namına teslim olu
nuz!,, diyordu. Türk k-umandaru da şu 
cevabı vermişti: "Emrimdeki Türk ne
ferlerinin gösterdikleri §ecaat, satvet ve 
sebat ve ga;Tet ile şimdiye kadar yapı· 
lan muharebelerin hepsinde size galebe 

çalmamız füerine haşmetlll Çar, nihayet 
hassa ve grenadya ordularını da Plevne 
üzerinde toplamak mecburiyetinde kal· 
dr. Her tarafımız sarılmış olabilir. Fa· 
kat askerlik namusunun icap ettirdiği 
hareket teslim olmak değil, yatan, dev· 
let ve millet uğrunda kanımızı seve seve 
dökmektir. Mesuliyete gelince, o mesu
liyet, dünya ve ahrette muharebeye se
bep olanlara aittir.,, 

Grandükün mektubunu getiren elçinin 
maiyetindeki bir kazak, Plevnedeki Mch 
metçiklerden birine sormuştu: 

- Sizin ordugahta hiç eksiğiniz yok 
mudur? 
~ 1ehmetçik: 
- Doğrusu pek rahatız, yemek içmek 

bol, rubalar yeni! 
Demişti. Kazak gene sormuştu: 
- Kış geliyor, siz üşürsünüz! 
Mehmetçik gülmüştü: 
- Biz bundan memnunuz. Biz asli 

muharebeyi kışın gelip te ortalık buz 
tutarak pek çok so!:ruk olduğu zaman ya· 
pacağız! 

Osman paşa, nihayet son bir huruç 
hareketi yaparak üç muhasara hattının 
ikisini yardıktan sonra yaralanmrş ve e
sir düşmüştü. 

Bu şanlı esaret, kahramanca bir mü· 
dafaanm son kara günü, bugün haliı. ya· 
ruk Rumeli ağzı ile okunduğu zaman 
gözlerimizi yaşartan destanlarla, türkü
lerle milletin bağrına gömülmüştür: 

(1) 

Plcvncnin içinde ordu kumldu, 
Osman paşa sol yanından vuruldu, 
Kırk beşlik askerle esir tutuldu 

Giderim Balkan tükenmez, 
Arkama baT:arım imdat gelmez! 

Reşat El:rmı J{OÇU 

(LUtfen sayfayı çeviriniz} 
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• AKAY idaresinin, Şirket Hayriye ile 
yaptığı anlapna muicibince arnba vapur-
1.armdan biri bu ayın on birinden itiba
ren Yalovaya ve adalara işlemef;e başlıya
catbr. 

• DAİRELERDE yaz mevsimi mfinase· 
betile mesai saatinin değişmesi üzerine 
Atay ve Şirket Ha) ciye idaresi ynz tari· 
felerinf ona göre yapmayı kararlaştırmış
br. 

• LiSELERiN askerlik kamplannın bu 
sene de mektep binalarında yapılması mu 
vafık görülmfiştür. Kamplar olgunluk im
tihanlarından sonra açılacaktır. 

• KAfü\BÜK demir ve çelik fohrikası
nın inşa:ıtı ilerlemektedir. Fabrikanın bi
nası Şubat ayma kadar yükselmiş olacak· 
fır. 

• ALN.\NYA ile yapılacak yeni ticaret 
anlaşması için hazırlıklar başlamıştır. 
İstanbul Tiirkoris şubesi Almanya ile ti
caret yapan tüccarlarımızın, yeni anlaşma 
münasebelile ne gibi istekleri olduğunu 
ııormnştur. Alınan mütalealar vckAlete 
söndcrilmi.ştir. 

• OHTAOKUL ôEjretmenliği için imti
han 15 Hımrandan 18 Hazirana kadar :rn· 
pılacaktır. lmtibana girmek için 73 ilko
kul ö§retmeni müracaat etmiştir. 

• OTO.MODIL Te otobüslerin senelik 
muayenesine bu :ıy son11nda başlanacak

tır. DnE;ıJmaz cam taktırmıynn \"C bozuk 
lltomobiller işlemekten menolunncaktır. 

" • BtzANS eserleri mfilehasstsı prore
.ar Bakster, Sııllanahmette Arasta soka
Jınd:ıld araştırınalanna devam etmek ü
ı.ere şehrimize gelmiştir. 

r .. şmrntx muhtelif semtlerinde yeni
~en 130 terkos çeşmesi açılmasına karar 
r~erilmlştir. 

• ROMAI\l'ADAN tfiOO muhacir gelmiş 
tir. Gelecek d~er 22 bin muhacirin nnk· 
Jıfyatına. bo ay başlanacaktır. 

• CARSJKAPIDAKl Kara Mustafa paşa 
türbesinin, tarihi kıymeti olduğu için, 
J"lktınlınamasın:ı karar verilmiştir. Acılıı· 
eak olan cadde türbenin Hd yanından se· 
ıecektir. 

• GELECEK sene Ne\'yorkta açılacak 
olan sergiye iştirak icin hükflmet hazır· 
11Jr yapmaktadır. Bu iş için beş yQz lira
lık bir tahsisat ayrılmıştır. TUrk pnyo
nn 500 metro mmııbbahk bir :ıh:ıda ko-
1111acnL:lır. 

• G.\I.ATASARAYULARIN pilA.v günü 
önümüzdeki Pnzndır. O gün mc~tebin bn
tan eski mezunları toplıınarnk bugnnn 
tutl3y:ıcaklardır. 

• lSTANBUL elektrik şirketinin tasfiye 

Tüf enginin ucu gıimzqten işli 
Sırma bıyıklarım çürüdiı düştü, 

Dil bilmez kazaklar başıma ı1ştii. 
Giderim Balkan tükenmez, 
'Arkamdan bakarım imdat gelmez! 

(2) 
Kanlı Tuna akıp gider 
Etrafını yıkıp gider 
Sal olası Osman paşa 
Dıişmanları kırıp gider! 

Karadeniz akmam diyor, 
Ben Tımaytı balnnam diyM, 
Yilz bin ltozale gelmeyince 
Ben çadmmdan çıkmam diyorl 

Kara kazanın karası, 
Gitti askerin ymısı, 
Pa~am $ttıi kimler vwdu, 
Sol böğrün sünggü yarası! 

Ekselans Muhittin üstünda~. 
Yüreklerini tarihimizin şanlı sayf ala· 

rile besliyeceğimiz çocuklanmm, yalnız 
müzelere değil, biiyüklerimirin lçinde 
doğup büyüdükleri ve içinde hayata göz 
yumduktan evlere de götümıeğe mecbu· 
ruz. 

Her hangi bir sebeple, Gazi Osman pa· 
şa ailesi, Plevne kahramanının aclmx ta· 
şıyan bir liS~kü elden çıkannağa karar 
vermi~tir! .. Çok muhtemeldir ki onu bir 
yıkıcı alacaktır. Fakat siz isterseniz 
.. Gaıi Osman pa~a köşkü,, adım taşıyan 
bu güzel yapıyı kurtarabilirsiniz. Cum· 
huriyct Halk Partisinin Göztepe ocat'l. 
'Ahmet paşa k~nün yer ile bir harap 
selAmlığmda yerleşmi~tir. 

Göztepc ocağı için Osman paşa kö~ü 
fırkamızın §erefine uygun biçilmiş bir 
kaftandır. İçinde kiltüphanesi, spor klü· 
bü, idare odası, hatta hatta bir nikah 
aairesi, bir konferans salonu olabilecek 
geni~. büyük odalarile hazır, temiz, maz· 
but, bir yapıdır. Onun fırka tarafından 
satın alınmasına dclAlet buyurun. 

HOrmetlerimin l<\tfen kabulünü dil~ 
rim kıymetli valimiz ve belediye reisi
miz. 

Rt§at Ekrem KOÇU 

işi ile meşgul olan heyet mesD.isinl ı Tem 
muza kadar bitirecektir. Tünel şirketine 
ait ol:ın Metro hanının da lıüki'ımetçe sa
tın alınması muhtemeldir. 

• ALTIN ohm satımı hakkındaki yeni 
hlr kar:ıra göre, kulumcular sikke halin· 
de altın alabileceklerdir. Yalnız bunlan 
derhal eritmeğe mecburdurfar. Aldıkları 
kimselerin de isimlerini kaydedecekler
rtir. 

• tş kanununun tatbik edilişinin yıldö
nümü ol:ın JO H:ızir:ında !zmir işçileri bu 
gfinfi parlak merasimle kutlamaya karar 
nrmişlerdir. 

• TİFTİK ,.e yapağı tüccarları dün Ti
caret Odasında bir toplantı l np:ırak pi
yasa vnzfyetfni kon~muşlar ve ihrncnt 
illerinde yeni karar aroışlardır. 

• MlLI.1 ııanayi birliği idare heyeti bu
gün bir toplantı yaparak sirginin son ha
zırlıkları sörfişülecektlr. Galatasaray llse
si bahçeyi ve binanın ilk knlını l Tem
muzda seriglye verebileceğini bildirmiş

tir. 
• ÇATALCA jandarma kumandanlığı 

memnu mıntakadıı dolaştığı görülen şüp. 
heli bir genci laknlıyarak lstanbul poliı 
müdürlügünc göndermiştir. Jsmi Yani o
lan hu genç Edirneye gitmekte iken yan
lışhkln memnu mıntak:ıya girdiğini söy-
1~miştir. 

• RAMİDEN ötedeki Pirinççi köyil ci· 
varındaki orman tutuşmuş, 30edi, sekiz 
s:ı:ıt yandıkl:ın sonra 5Öndürfilmüştnr. 

Yangına sebep olanlar jand:ırma tarafın
dan ynkal:ınmıştır . 

• EYKAF idaresi, akalliyellerc ait va· 
kıfların da idareye intikali 15.zım gelece
ğini ileri sürerek, Sanasaryan hanının i
adesini istemektedir. 

Du hususta tetkikat yapılmaya başlan· 
mıştır. 

• 1NGIT.TERE bnyük elçisi Sir Persf 
Lorcn iki oy mezuni)·etle memleketine 
gidecektir. 

• Kırşehir feliıkctzcdeleıi jçfn şimdiye 
kadar yapıl:ın yardım miktarı 201.378 lf. 
ra 9t kuruşu bulmu.~tur. 

• YEŞlLKOYDE Osmaniye telsiz istas
yonlan knblolnrı için 50 bin, cereynn ''e
recek elektrik kablosu iı;içn de 10 bin li
ra snrfedilcrek takviye edilecektir. 

• EVKAF idaresi 126 biu lira uıüteda· 
vil sermoyc ile bir sular müdürlüğü kur
muştur. 

• ELEKTRlK şirketi umumi heyeti Ha
ziranın otuzunda t9p)Jınasaktır. Umumt 
heyet; şlrketln 'htlkt\mei.c aahlman 'tiıilıL
J.'.mdn!d karnrı tasdik ve hariçten bfr tas· 
fiye heyeti se\ecektlr. Bu suretle şirket 
idaresi resmen faaliyetten çekilmiş ola
caktır. 

• 19 ıo senesinde toplanacak olan 'Mil· 
Jetler Cemiyeti Afyon konferansına h:ı
zırlık olmnk Ye dün:) n afyon istihsnlfı tı

mn tahdidini tetkik etmek üzere Cenev
rcdc topl:ınnn afyon i lişart heyetine iş· 
tırak eden helctimiı iki gün kadar şehri· 
mlzc dönecektir. 

DIŞARDA: 

• • Londrndn hulunmaktn olan Fransız 
ha,·a heyetini dün Kral kabul etmiştir. 

• lnsilteredc Gla kovda Yun:ınist:tn he
sabına ;yapılmakt olan l 350 toniH\toluk 
destroyer denize indirilmiştir. 

• Jamaik'de amelelerin mutalcb:ıtı kıı

bul edilmiş ve bunun üzerine bütün mem 
lckeıte grevler bltmi5tir. 

• Ak:ı.lliyctler kongresinin gclecck top
lanlıs.tnı Ağu tosta Slokolmdo yanacn#t 
haber verilmekştedir. 

• Pariste çıkan J.ibcrte gazetesi Sovyet 
filosunun bu sene içinde lstanbuln, D:ır· 
sclon:ıya, Yalenslyayn ziya retler yarınca· 

iJını yazmaktadır. 

• MillcUer Cemiyeti genel sekreteri A· 
,·enol, Şilinin Milletler Cem\yellnden CC· 
kilcccğini bildiren notayı dün alro&ştır. 

• Yunan Kralı dün saal 11 de Faler ile 
Glirada arasında A~oskozmoı sivil tayya
recilik meydanı inşaalın:ı haşlanma töre· 
nine riyaset etmiş \'C ilk taşı koymuştur. 

• Dün sece lnsillcrenin cenubunda ,.e 
1\lanş denlıinde hüküm sür n ş.iddclll bir 
fırtına bir ı;ok tahribat yapmıştır. 

Dir ı;ok balıkçı semilerile yatlar kny
bolrııuşlur. Dunl::ırd:ın blr kısmı d:ı sula· 
rın seyrini 1nklp etmektedirler. iki J..işi
nin fıklbetinden haber :ılın marnıştır. Bir 
ı;ok tnhli iye gemileri gece imdat işaret· 
leri :'Wmışlnrdır. 

• Amerika. mesai nazırı &yan Perkins 
EnternnsyQnnl iş konferansına iştirak et
mek nzere Ne,·yorktnn Ccne'\"reye hare
ket etmiştir. 

2.ı üncll Beynelmilel iş konferansı dün 
Ccnevrede açılmış ve Bretll\'a sefiri Fal· 
cao konferansa riyasetine intiharı edil· 
mişUr. 

Mareşal Oörfng'io 
hlr çocuğu oldu 

Berlin, 33 (A.A.) - Göring'in zevt.:eı;i 
bir kız çocuğu <loğurmuştur. çocuk ve 
annesi sıhhattadırlar. 

Hitler, Göring ile zevceı;inc telefon 
ederek kendilerini hararetle tebrik et· 
miştir., Bütün gazeteler bu hadiseden 
memnuniyetle bahsetmektedirler, 

1 ffABER - J\tcşam postası 

ihtiyar işçilerin 
tekaütlüğü 

Fraosada 
bu maksatla 

kanun ~ıkarılıyor 
ParJs, 2 (A. A.) - Bugün mebusan 

meclisinde içtimat yardım encUmeni 
mazbata muharriri ihtiyar işçiler için 
tekailt hakkı tesis eden bir kararna
menin bu içtima. devresinden evvel hü. 
kfunet tarafından tanzimini istiyen 
bir encümen kararı okunmuştur. Bu. 
nun Uzerine meclis, ihtiyar işçilerin 

t.ekaUt hakkına dair olan kanun lfıyi· 
hasmın müzakeresini 579 reyin ittifa. 
kiyle kabul etmiş ve bu müzakerenin 
gelecek perşembe günkü celsede ya -
pılmasma 95 muhalife karşı 508 rey. 
le karar vermiştir. 

ıran Başvekili 
Veliahtm evlenme 
muameleleri için 

ÖnUmüzdeki hafta 
Mısıra gidi yor 

Tahran, 2 (A. A.) - Bütün gaze. 
teler, veliaht ile Mısır kralının kız 

kardeşinin nişanlanmaları dolayısiyle 

memleketin her tarafında yapılmakta 
olan halk şenliklerine sayfalar dolusu 
yazı tahsis etmekte ve iki memleket 
arasmdaki eski ve yeni münasebetleri 
hatırlatmaktadır. 

Evlenme muamelelerini görüşmek 

üzere başvekilin önümüzdeki hafta 
Mısıra hareket edeceği haberi her ta
rafta derin bir sevini} uyandırmıştır. 

Hükumet erkanile mebuslar, ve be. 
lediye meclisi azalan dün vcliahdx 
t.ebrik etmişlerdir. 

Yakalanan suçlular 
Bundan evvel yapılan ve o sırada 

faili bulunaınıyan ba.u vakaların su~ 
luları, emniyet ikinci şube müdürlüğü 
tarafından yapılan tahkikat ve taki
be..ttan aoura. yakalaJMPı9br. 

Bunlardan: Şişli, Feriköy ve Ye
nişehir civarında birçok hrrsızlıklar 
yapan sabıkalt Apostol ile Yorginin 
çaldıkları bütün mallar meydana çı
karılmıştır. 

Yedikule ve Srunatya civarında ya. 
pılan but htrs1ılıkla.nn faillerlnin de 
sabrkalx Ahmet Reşad ile Kirkor ol
duğu anlaşılmış ve bu iki sabıkalı da 
dUn yakayı ele vererek bütün cürüm
lerini itiraf etmişlerdir. 

O&küdcu- Sulh Hukuk Hakimliğinde.,. 

ÜskUdn.r Altunlzado mahallesinde 
eski 6 yeni 4 numaralı köşkte .sakin
ler; Süleyman varisleri Şemseddin, 
Celileddin, Salahaddin ve Fatma: 
Davacı Mehmet ı.;"ehminin sizinle dl. 

ğcr hissedarlarla müştereken ve "8yi. 
an mutasarrıf bulunduğunuz Uskü • 
darda AJtunizade mahallesinde Rauf 
pa§a sokağında milkeITer 34 No. lu 
yi.mıi altı dönüm iki evlek 300 B.r§m 
bir kıt'a baJm zemini ile gi.lrümunun 
ve yine mezklır mahal ve sokakta. es
ki 6 yeni 4 No. lu kırk dönUm mikta.
rmda. gürümumilk mukataalı bir krt'a 
bağ ~ininin ve yine mezkftr mahal 
ve sokakda eski 3 yeni iki numaralı 
diğer kırk dönüm miktarında gürumi 
milk maa köşk bir kıt'a bağın ve yi. 
ne mezkür mahalde eski 2.4, 6, 8 ve 
cedid 2 .. 4-8-4 numaralı maatarla. taş 
ocağı ve mas bağ köşkün zemin ve eb
niyesi v& gUrum ve eşçannm kabili 
taksim olma.dığı yapılan keşif netice _ 
sinden mühendis raporile ehlivukuf 
ihbarlarından anlaşılmı§ ve gönderi _ 
len tebligata. rağmen itirazla mahke • 
meye gelmemiş olduğunuzdan mez • 
kUr gayrimenkullerin wrulen açık 

arttırma ile satılmak euretile §ilyuun 
izalesine ve bedelinin hissedarlar ara
sında hisseleri nispetinde taksim ve 
tevziine ve ma.~arifi muhakemenin 
hisseleri nispetinde taraflara aidiyeti. 
ne temyizi kabil olmak üzere 14.4-938 
tarihinde hissedarlardan Asım ile ha
zine vekilinin vicahlannda ' e diğer 
müddeaaleyhlerin gıyaplarında karar 
verilmiş olmağla tarihi ilandan iti • 
baren sekiz gün ıarfmda temyizi da. 
va etmediğiniz takdirde mezkilr ka -
rar kat'iyet kespedeceği ihbar ve ilii. 
nen tebliğ olunur. (112$5) 
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Balkanlarda posta 
hududu kalmıyacak 
Son baharda şehrimizde toplanacak olan 

posta kongresinde bu hususta 
müzakereler yapılacak 

Atina, 2 (A.A.) - Atlna ajansı bildi-

riyor. önümüzdeki sene Buenos Aires de 

toplanacak olan dünya postalan kong· 

resinde- mlişterek bir hattı hareket ta

kib etmek üzere atinada toplanrmı olan 

Balkan antantı ve küçilk antant posta 

konferansı bugün mesaisini bitinni§tir. 
Konfrans 70 teklif kabul eylemiştir. 

Bunların içinde Yunanistarun teklif et
tiği deniz tarifelerinin indirilmesi ve C1" 
ya nakliyatının pMta kolisile yapılması 
işinin tevsii de vardır. 

Konfrans gelecek içtim2ını te~riniev• 
velde fstanbulda yapacak ve Ralkan dev 
letleri arasında posta ücretlerinin indi
rilmesini ve batta büsbütün kaldmlmli.
sını tedkik eyleyecektir. 

Italya, Çemberlayni 
pek beğeniyor 

Milino, 2 (A.A.) - Bugün burada 
açılan harici siyaset konferansında 

bir nutuk söyliyen Kont Ciano vazi
yeti aydınlatmak ve uzlaşmak yolun. 
<laki mesailerinden dolayı Çcınberrn. 
yn ve Halifaks'da.n sitayişkArnne bir 
lisanla bahsetmiştir. 

Yapılan tahminler hilafına olarak 
Ciano, Çekoslovakya meselesinden 
bahsetmemiştir. Kont Ciano, Ro. 
ma • Bcrlin mihverinden medihkA.r 
bir lisanla bahsettikten sonra komü
nizmi tenkit etmiştir. 

Kont Ciani ezcümle demiştir ki: 
"-Alman - tıtUyan tesanüdü ilkte

zahürünü, Bol§eviklik, .ispanyada ge. 
niı bir hareket '\'Ücuda getirmeğe çalış
mak suretiyle Avrupaya karşı yaptığı 

hücum esnasında göstermiştir. Alman
ya ile İtalya bu hücuma kar§r kat'i bir 
cephe alarak mücadeleye atılmışlardır. 
Mücadele henüz devam ediyor ve bu 
uğu*la bir çok ltalyan kanı dökülmÜ§· 
tür.,, 

Balkanlar 
Ci<'.ı:'lo, Balkanlar meselesine geçerek, 

italyanm bu memleketlere coğrafi ve 
tarihi vaziyeti gibi deiiıme% bir amilin 
sevkile alaka gösterdiğini, hotbinlik 

veya nüfuz dü§iınceleri beslemediğini, 

ırski dostluklan idame ederkent samimi 
~ iş birliği ve anlayış zihniyetile yeni 
dostluklar araştırdığını ehemmiyetle 
kaydeylemiştir. :Ru hususta İtalyarun, 

Macaristan ve Arnavutlar ite olan bağ-

ispanyada 
ltalyanın 
zayiatı 

Resmi malômata 
göre 9541 ri buldu 
Roma, 2 - Resmen biltlirildiğine gö

re, İt~lyan gönüllülerinin İspacnyadaki 
zayiatı, 1937 şubatı (Malaga muhare
besi) ile 1938 mayıs (Ebro muharebe • 
si) arasında 9541 i bulmuştur. 

Bunların arasında 191 i zabit, 1832 si 
nefer olmak üzere 2023 kişi ölmüş, 520-

si ıabit, 6476 sı nefer olarak 6996 ıı 
yaralanı:nıı. 6 ı;abit, 157 nefer kaybol
muş, 3 zabit ile 536 nefer esir düşmü.§
tür. 

-0-. 

Üç eroln~i yakalandı 
Dün üç eroinciye daha cümümeş • 

hud yapılmıştır. Süleymaniyede, Dök
mecilerde 52 numarada oturan ve ay. 
ni yerde maangozluk yapan Ahnıet ve 
ayni eve misafir gelen Halide ile 
Battan, biribirlcrinc eroin satmaktay
ken, kendilerine birdenbire cürmüme§ 
hud yapılmış ve her üçü de iki paket 
eroinle yakalanmıştır. 

•• 
Uç de esrarkeş 

yakalandı 
Dün saat 18 de Çengelköyünden 

Çamlıca sırtlarına doğru uzanan Aşık 
paşa çü liğindeki fundalıklar birden .. 
bire tutuşmll§ ve etraftan yetişenler 

tarafından yangın 500 metre murab. 
baı fundalık yandıktan son a güçlükle 
söndUrUlmüştür. 

Yapılan -tahkikattan. yangınm. çüt
Jikte çalışan Trabzonlu Mustafanın 

tıttığı bir sigaradan çıktığı anlaşılmı§ 
ve Mustafa hakkında. takibata başlan. 
mıstır. 

larınr ve Yugoslavya ile de Belgrad an. 
]aşmaların hatırleıtmıştrr. 

Eski Avusturya 
Başvekili 

Şuşnig Belve
der şatosundan 
--- çıkarıldı 

Şuşnigin Viyanadan Almanyaya gö. 
türüldüğil hakkındaki haberler son 
günlerde Almanya tarafmda.n tekzib 
edilmişti. •'Taymis" gazetesinin Viya_ 
na muhabirinin bildirdiğine göre, eski 
Avusturya ba§vekili, memleketin Al· 
manyaya ilhakmdanberi bulunduğu 
Belveder şatosundan çıkarılmıştır. Ge. 
çen cuma akşamı kapalı bir otomobil· 
le şatoya gelen sivil polisler ŞU§Digi 
alıp götürmüşlerdir. 

Ertesi gün de Şuşnigin ayni ptod& 
bulunan babasıyla ev işleri görmekte 
olan bir kadın arkad!l§l da ~yu ter. 
ketmişlerdir. Şatodaki eşya da Avus. 
turya. devleti eşya deposuna naklolun· 
mu tur. 

Şuşııigin Kasse.l civarındaki siyasi 
mahpuslara. D)ah.su.s t:eerid kampına 
götürüldüğü zannedilmektedir. Viya • 
nanın son polis müdürü ve milletler a• 
rası polis birliğinin eski reisi Dr. Mi. 
hael Şkubl da. bu kampta bulunmak
tadır. (Bir ajans telgrafına göre ise 
Şu§nig Belveder şatosundan daha mU· 
tevazı bir ikametgiha. nakledilmi§tlr.) 
Diğer taraftan, Şuşnigin bulundutıJ 

§atonun yanındaki evlere, arık şatoya 
bakan pencc.releri açabilecekleri bildi
rilmiştir. Şu§nig şatoya konulduktai\ 
sonra, bu evlerin o taraftaki pencere
lerini S.!tlllaları yasak edilmişti. 

~~~ 
7\e eli.·~? 

TAN ----Itimat 
.- Baştarafı Z i~ 

kırı, tabiate aykm, mantık ~ bcıab' 
aykırı ise el elile i§ gömıcğe. koou koO' 
şu yardımiyle evini ateşten korunıd' 
çalı§an Çinlilerin böyle bir ıafer kaı.,
malarx da o kadar imkansız bir ıeyctit· 
Taş çatlasa $akakuşu horoz, köpelt de 
tavuk olamaz. vesselam.,, 

Ey "Büyült üstad,, 1 Sakakuıu bora* 
köpek <le tavuk olamaz ama 400 ıssil • 
yonluk bir kütle, anayurduna d~ 
saldmlığı zaman korkunç bir kU,,..C 
kesilebilir ve hatta bunun böyle o~· 
sından daha tabii bir şey olamar. ': 
nun izahını Evliya Çelebi cildlcriıt; 
bulmak mümkün değildir; sadece l>i t
seleri akd ve mantıkla muhake- • 
meniz ve yakın tarihin orta ya§h bul":: 
duğuouz zamanlarına ait büyük vall 
lannı hatırlamanız kafidir. ~ 

ÇiftU k yangı~ı ~· 
Dün Arabcamiinde, Muhidd~ 

nl tarassut eden memur, ~ .,,,,
Mustafa ve Mazhar isminde ıJd rtı'' 
kalının çıktığını görerek pe§ıe .-
düşmüş ve kendilerini yaka.l~11.ıı 
rakola getirmi§tir. Karakolda. ys.P ,_.. 
arnştırmada, üzerlerinde iki ~~ 
rar bulunmu~tıır. Yapılan tnJık~ ıc•· 
bunlara esrar verenin Muhlddiıı ?'•· 
rısı Nadide oldugu anlaşılmış ~ 
dide de yakalanmı3trr. 
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:JJtl9ru değllml? 
EOektrBkll 
reklamlar 

Elektrikli rekl~ar. meden! bir şehrin 
en büyük güzelliklerinden birini teşkil 

eder. Bütün dünyada, Balkanlardaki 
kom§u devletlerin §t'hirlerinde elektıikli 
reklamlara geniş yer verilmiştir. 

Fakat lstanbulda, elektrikli reklam, 
a} ni büyüklükteki diğer bir yabancı 

memleket şehrile kıyas edilemiyecek ka· 
dar azdır. Halbuki, bu ,ehir fevkalMe 
muazzam elektrikli reklamlar yapma. 
ğa müsaittir. 
Buna rağmen ve nf çin i§ bu kadar dar 
tutuluyor. Acaba lstanbtillular elektrik
li rekl~ yapmağa bu kadar müstalni 
midirler.? Hayır! 

Bunun } egtme sebebi, belediye rüsu
munun fazlalığıdır. 
Şehri güzelleştirmek için u~raşıp du-

ran belediye reklamların şehir güzelliği 
üzerindeki tesirlerini biraz düşünüp, rek· 
llun rüsumunu herkese elverişli hır hale 
indiriverirse, bu şehrin güzelleşmesi için 
kendi kendine mükemmel bir yol açılmı~ 
olmaz mı acaba? 

Marangozlar 
Dlleklerlnde haklı 

görUldO :er 
Maliye vekaleti, kazanç kanununun 

ortaya çıkardığı bir vaziyet Uzerinde 
lstanbul esnafının yaptığı teşebbüs • 

le.rı nazarı dikkate alarak tashihini vaa
detmlştir. Bu mesele, kazanç kanunu 
rnucibınce gayrisafi ıradların tayinin. 
den doğmaktadır. Burada bu esnaf i· 
malathanenin hududu tayin edilme • 
den ayrı ayn vergi hadlerine tAbl tu. 
tutmaktadır. 

Kanuna göre mesell bir doğramacı 
gayrisalf iradının yüzde otuzu nis • 
J>etinde kazanç vergisine tlbl bulun • 
ınaktadır. Halbuki bir marangoz ima· 
lithanesl sahibi gayrisatt irad Uzerin. 
de ytizde kırk vergi vermeye mecbur 
bulunmaktadır. Bu böyle olmakla bew 
raber marangozla imalathaneyi ayı • 

t~ Vıe vasıflarını tesbit edecek his 
bir kanun rnUeyyideal yoktur. Bundan 
dolayı verginin tayin ve tesbitinde dL 
imi ihtilat çıkmakta ve eanat komis
yondan komisyona müracaat etmekte
dir. 

Maliye vekaleti nezdinde yapılan te. 
Bebbüs neticesinde vekilet makamlan 
bu mUracaati çok yerinde bulmu§lar 
\'e irnalUhanenin vuıflannı tayin ve 
tesbit edecek bir formUl bulmayı vaa· 
detmişlerdir. Bu suretle vergi tarhın. :a da mUşkUIA.t doğuran mühim bir 
~a meydandan kalkacaktır. 

~ bJı. la 1 lapkacı!an bu yas orijinal 

~.!.!.~.!=..~1 

Lokantalar usta garson 
kullanmalıdırlar 

Kasaplar da müşteriye etlerin neresinden 
satacaklarını öğrenmelidirler 

Bu lstanbulun ha -
line Allah acısın l 
Evet, Allah acısın, 
zira ne kasabı ka -
sap, ne ahçısı ahçı, 
ne de garsonu gar -
son. 

• • • 
lki gün önce dost • 
!arımdan birine git
miştim. Bana bir 
biftek yedirdi. Tadı 
damağımda kaldı. 

Bizim evde hiç de 
fena yemek yapmaz 
lar! lyi ve hatta 
lüks sayılan lstan -
bul lokantalarından 
çoiunun da yaban
cısı değilim. Bunla
rın listelerinde kaç 
çe~i t yemek olduğu 

nu, hangisinde ne çeşit yemeklerin iyi 
pi§irildiğini bilenlerdenim. Yam, benım, 
hir bifteği harikulade beğenmem için 
o bifteğin mutlaka harikulade denecek 
iyi bir biftek olması lAzımdrr diye bi 
lirim. 

Dostuma sordum: 

- Yeni bir ahçı mı tuttun? 

- Hayır,. 

- O halde azizim, senin ahçı sanatım 
hfr hayli Uerlctmit- Elinden kaçırma
mala gayret et. 

- Bu sözleri söylemeğe neden 
ı;tördün? 

- Biftek harikullde yahu! Az 
ı:ataıı bıçalJ da yiyeaktim. 

GOldO: 

Keramet ahçıda değil. 

- Ya kimde? 

- Bende. 

IOzum 

kalsın 

Ve sormama meydan bırakmadan il~
ve etti: 

- Evet, bende. Daha doğrusu keşfet
tiğim kasapta. Adama "biftek yapaca-

tım .. dedin mi derhal etin biftek yapı

lacak tarafından veriyor. "Kotlet yapa
,..ağım.. dedin mi gene biçağrnı eline a-

lıyor, hayvanın bir başka tarahnda,n ke

siyor. Senin anlayacağın kasaplık biT 

hüner. 

••• 
Kasaplıiı dostum bir hüner addedi -

yor. Ben daha ileriye giderek diyeceğim 
ki artık bu iş bir hüner olmaktan da çık-

Bir kasap (Jükk4m 

mrş adet! bir gili:ıel sanat halini atmış

tır. Ve bu şehir halkı, her yeniliğe derhal 

alıştıği gibi, kasabın artistine de alışmış

tır. Geçen gün Beyoğlunun çok işlek 

semtlerinden birinden geçiyorduk. Şu 
kısa muhavere kulağıma çalıridı: 

- Kimin dükk!runı arıyorsun? Adı· 
ne? 

. . . . . . . . . .. 
- Bayan sende mi o gAvurdan abıt 

Verİ§e ba§}ıyacaksın? 

- Ne yapaymı? Evdekiler öyle isti
yor. 

- Yahu! Bir gawr geldi bütün pazar 
iflAs edecek be. 

Bu muhavere, geliıigüzel uydurulmut 

delildir. Maalesef hakikattir ve gene 

maalesef bütün bir pazan dolduran bO

tün kasapların günOn birinde iflls etme

leri veya kalkıp başka semtlere ta~mına
ları da mukadderdir. 

Bizim kasaplar hall eski dilien gidi

yorlar. Bellerinde masat, ellerinde pala. 

ha babam ha etleri parçalayıp duruyor

lar. Belediye §ehirde modern kasaplığı 

öğretmenin bir yolunu bulmalı. 

Şimdi ikinci bir mU§ahedemi arı.ede
yim: 

Dün, Sirkecideki lokanta?! !ardan bi

rine girdim. 'Ost salona çıktun bir kena

ra çekildim, ısmarladığım yemeğin gel

mesini bekliyorum. Derken 17-18 yaşla

rında bir genç çıkageldi. Hali tavrı liseli
leri, yahut üniversitelileri andmyor. 

Garsonu çağırdı. 
Bir lira uzattı: 

- Git köşeba~n
daki bakkaldan ba
na bir şişe '' .... şa
rabı ali dedi. 

Gencin şarap iç
mesi ve içeceği şa
rabın cinsini ve ne
vini dikkatle ten
bih etmesi hO§uma 
gitti. B i r a s 
sonra garson 
bir şi~ ile dönOnce 
muhavere1erine ku
lak misafiri oldum. 

Genç - Benim 
:rsmarladılun prap 
bu de~ildir. 

Garson - Htp!lf 
bir delil mi bayun 
oarap i~e. 

- Ben buna alr,kın değilim, bunu iç
mem. 

- Senin bileceğin l§. Ben bir kere al
mıı bulundum. 

- Canım, ben sana" ..... şarabı al d&
medim mi? 

Garson yılıflk mı yılışık. Üstü başı 
pis mi pis. Genç de inadına nazik. Bak
tnn olacak gibi değil. Bir parça davudt 
hir sesle garsona çıkıştun. Gitti, istenilen 
~bı aldı geldi. 

Garsonun serkeşlili üzerinde duracak 
delilim. Yalruz 1\1 mesele illerinde ısrar 
edeceğim: 

B irçok lokantalarda garsonluk iş-;iz ka
lan, hiçbir şeyden anlamıyan adamların 
kullanılacalı İ§tir sanılıyor. Halbuki ıar
son, muasır cemiyetin en mühim artist
lerinden biridir. Biz yepyeni bir cemiyet 
kurduk. Bu cemiyete terbiyeli ve artist 
garson kazandırrnadık mı yaya kalını. 

Değil Sirkecinin beşinci sınıf kebapçıla
nnda, büyük palaslamnızda bile, - a
laf ranga tabirile söyliyeyim - style gar
son pek nadir. 

Halbuki bu~ büyük lel'}'ah §ehri 
yapmak istiyoruz ve en büyük hedefimiz 
gelen seyyahların kırlangıç sürüsü gibi 
geçip gitmemeleri, aramızda mümkün 
mertebe ~k yaşamalarıdır. Garsonlan
nm §BI'3P ve i~i cins ve nevileri etrafın
da en ufak bir fikirleri olmıyan ve buna 
lakayt kalmakta garip bir ısrarı olan bir 
§clıir böyle bir mA!ihulyaya nasıl dalabi 
lir? Belediye reisi bize sanatım bilen ka
sap ve sanatmı bilen garson yetiştirme
lidir. 

Ensar! BÜLENT 

Dünyanın en c:llo~ru 
saati 

Venüsün kolu bir 
antikacıyı hapse s~ktu 1 

B ~ sene süren çalışma ve tecrübelerden sonra 
Grenviç raaathanesine yeni bir elektrik saati kon. 

mU§lur. Bu saat ye.ryUzU.nde r.amanı lSlçen Aletlerin en 
doğrusudur. TecrUbe için bet sene ayar edilmeden iıle
tilmiş ve bet sene lçersinde ancak saniyenin onda biri ka
dar geri kalniı§tır. 

~ 
iki hafta evveB başlayan 

B lR kaç gün evvel, Atinadan hareket eden bir Ame. 
rikalınm çok sinirli oluşu Yunan gUmrük memur

lannm na.zan dikkatini celbeder. Amerikalının eşyası a
raştmlır. Sandıklarm birisinde bir kadın heykeli bulu
nur. Amerikalıyı sorguya çekerler. Adamcağız itiraf e. 
der: 

- ı._s - ______ _., 

Bir Jandarma
mızın şehit 
edllmesı 

kaıırşosuın<dla 

Yazan: ll'!ra Davut 
Bir jandarmamız ~hit edileli. Biri Ri

zeli, biri dönme iki Hasarun gadnna kur
ban giden ba~vuş idris, yalnız jandar
ma teşkilatımızın, yalnız emniyet, asa};ş 
ve ınzıbat ile meşgul diğer teşkılatlan

mmn değil, hepimizin, bütün bir mille-
tin §ehididir.Zira Türk milletinin, en büyük 

hedefi tam ve mutlak bir emniyet ve asa
Yİ§ içinde ya~ti. Bu mil
let ınzıbatın manasını ve ınzıbat kuvvet
lerinin ne derece "keneli malı olan kuv
vet,, olduğunu bilir. 

Sehit bagavuşumuz ldrisin iki katili 
de H~san adını taşıyor. Kerbellnın ma· 
sum ~hidi Hasanın hatırasına, katili o
lan Y czidin bile bu derece büyük bir gad
ri olamanu§tır. Bu iki mendebur hangi 
melı1n tesadüften bu adı almı§lar? 
Onları mutlaka tutacaklardır. Onlar 

mutlaka ce.ıalanru göreceklerdir. ldrisin 
mutlaka intikamı alınacaktır. Türkiyede 
haydutluğun asla yeri yoktur. Ya takip
lerine çıkan müfreze tarafından kuı]un
lanarak tepeleneceklerdir, yahut &apasai. 
lam veya yaralı olarak yakalanacaklar· 
dır. Adalet yerini bulacaktır. Katile, fll
ktye, hayduda yol kesiciye. bu memle
kette nefes almak imkanı kalmamı§tir. 
Bu cihet kamunun böylece malQmu ola. 
Bapwı ldrisin dul kansma ve ök

sQz kııına hilkılmetin nümune addedile
cek derecede tam bir yardımda btilunaca
lıru aöylemeie bilmem lüıum var mı?. 

ister dal ba§mda, ister bir eehrln ke
nar mahallesinde şehit dil§sün; bir jan
darma, bir polis, vazifesine karp göster
diği dikkat ve sadakatin bu memlekette 
asla unutulmıyacajmı bilmelidir . 

15 yıl hapse veya idama mahkQm bir 
gözü kanlı hayduda, hapishane pencer&
sinin demır parmaklıklarını keserek ya
hut tünel açarak kaçmakla adaletin elin
den kurtulamıyacağıru, yapılan cürmün 
mutlaka bir cezası olacağını ancak vuf. 
fe a~ ile çalı§aD jandannalar ~etebi
lir. Sığındığı inde tabanca ile tüf ek ile 
değil, mitralyözle kendini koruma&a ça
balasa, nihayet bir, iki, üç kana daha 
&ireceğini. fakat ondan sonra mutlaka 

yakayı ele vereceğini geçirilmiş tecrübe
lerle anlayan haydut kanlı maceralardan 

Çtkinir. 

BapVUf idris, canmı feda ederek, 
dünyanın en zor ve en ~efli meslekle
rinden biri olan jandarmalığa, hakika
tn, layık bir vatandaş olduğunu bize iJ.. 
bat etmi~ bulunuyor. Ba§ÇaVU§ ldrisi 
her zaman ünif ormasınm §eretini koru
mu~. üniformasına ve vazife deruhte et
tiği kadroya uygwı bir kurban olarak ha 
tırlıyacaiız. 

Dün dallar haydut dolu idi ve emniyet 
anzt ve geçici bir nimetti. Buıün dalla
rımızda. derelerimizde ve memleketimi
zin her tarafında emniyet asılda, hay· 
dutluk ve asayi,siılik arizt ve geçicidir. 
Bu büyük istihale, Türk jandarma8mm 
inkıl~p akabinde yüklendiiJ, güç vazifeyi 
canla başla çalı,arak ~rmaslle milın
kün olabilmiştir. Asker olduk, canunızı 
fedadan çekinmedik, istiklMimiıi kazan.. 
dık. Şimdi, jandarma olduk gene canı
mızı feda etmekten çekinmiyoruz, ortada 
emniyetsizlik mi bırakırız? Haydut mu 

türetiriz? 
Hayır dönme Hasan, hayır Rizeli Ha 

san, kurşunununı beyhude sıktınız. Te
pelenmeniz mukadderdir. 

Memleketimizin iç emniyeti uğurunda 
canını fedadan çekinmemiş olan başça
vuş tdrlsin temiz \'e civanmert hatırası 
önünde saygı ile eğilelim. 

K.aae DA VlJD ~u 
1 

Pka nıodeli ortaya atmışlardır. 
lllıt =::ıa, içersine bir kalem batını
'- lrııt.__ açık bir mU.rekkep hokkaaL 

~1118.ktadır. 
ziyafet ınaıa bitmedi 

"-Bu meşhur VenUs dö Milo heykelinin kollarından 
blrlafdir. Çok kıymeW bir §eY olduğunu dilşUnerek Yu. 

nanistandan çıkanlmaaı için müsaade istemeye cesaret 
edemedim. Ben bu kolu Yorgopulos lsminde bir antikacı. ------------

~--------------- G ARBI Macariatanda Soprokovest kasabaıımda ve
rilen bir siyaf et, en uzun devam eden ziyafetlerden 

blrlal olmuttur. 

A.l d ' Bu kasabada oturan Balog ailesi evlenmelerinin ellinci ell'l ar Sineması H yılını kutıula.mak için 15 mayısta bir ziyafet verıni§lerdir. 
1 ergün iki lilm Bu sene oğullarmm da düğünilnUn yirmi beginci yıl dö. 

a - korlcuauz Kaptan nllmlldllr. Ayni günde dört torunlarını da evlendirmişler. a - Pan.u Şantöz dlr. 15 mayıs gUnU saat dörtte başlıyan ziyafet h8.la bit. 

-.. - Ati Bahanın Ameri· 1 meml§tlr. 
~ 1--d ki Davetliler bu ziyafette şimdiye kadar 3 öktız, 6 dana, 

~ a son mar.ı ._ ....... ._;.;;::.::=:J'%~-Jlbea doınuz. 40 kaz, 160 güvercin. 3000 kllo balık. bir tona 
ya.km Mble yeınl§ler ve 4000 litre p.rab içmlelerdtr. 

dan 10,000 d<>lara eatmaldmı.,, 

Meseleyi biraz tuhaf bulan bUmıilk memurları iei Ati
n& polia mildUrlUğüne bildirirler. 

Yorgopulms Atlnanm en meşhur antikacılarından blrl-
1 

sidir. Derhal tevkif olunur, ifadesi alınır. Antikacı, son 
ay içersin de ayn ayn Uç Amerikalıya gayet yüksek f iat
larla Uç alelAde mermer kolu V enUsUn kollan diye satu. 1 
ğmı itiraf eder. İt mahkemeye verilir. 

Antikacı biraz daha serbest kalııuş olsaydı. kolauz Ve.. 
nila heykeli tıpkı yüz kollu Buda heykeline beııziyecekti ! 

Bahçıvan 
BablDctranth Tagore 

ÇEViREN: 

lbrahim Hoyi 
Bl)'llk Hint plrlnbı en slff l 

atk ~rlerinl topla7an bu eeerin 
tercttmeıd blr lld gine kadar 

~or • 
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Yazzın: Ş. Rober Düma - 10 - Çeviren : F . K. 

"Emmerih beni öldürdü qüzbaşım, 
intikamımı alınız !,, 

Oda pencerelerinin demir kapakla
rını kapatan mekanizmayı harekete 
getiren kolu kopartarak bunları açıla
maz hale getirdikten sonra dışarı çı
kıp evin kapısını kilitledim. Sabaha 
kadar hadisenin duyulmıyacağından 
emin olabilirdim. O zamana kadar da 1 

ben hududu geçmeye vakit bulabile . 1 

cektim. ı 
Pek uzun süren itiraflarımı burada 

bitirebilir ve ''Hikayem burada sona ! 
erer.,, diyebilirim yüzbaşım. 

Filhakikat Parise mahut çantayı 
hamilen döndüm. Çanta şimdi müla 
zim Klerjo'dadır ve on beş gün kadar 
sonra vazifenizdcn avdet ettiğiniz za
man size teslim edilecektir. 

Böylece "İki yüzlü casus,, rolüm dP 
sona erdi. Friburg'daki ihtiyar kadın 
beni tabii ihbar etti. Sabahın saat se· 

~kiz buçuğundan itibaren Alman zabi
te :radyolarının ı:;u meelde bir emir 
yaptıklarını teşkilat vasıtasile öğren· 
dik: 

"Firari zabit vekili Hartstapu, di
ğer ~miyle Rigelin ölü VC'IJa diri ya· 
kalannuısı biililn Almanya hudutları 
dahilinde zabıta teşkilatına emir edi
lir. Bıı adam vatana lıiyanct suçun<lcm 
aramnaktadır.n 

birleri aldım. Evvela evi değiştirdim. 

Dün "Bitpazarı,. cilarında Sül Valle 

sokağında küçük ve berabat bir otele 

taşındım. Emmerihin beni bu sefalet 

Arkadan iki el ateş edilerek 
öldürülmüştü ... 

muhitinde aramayı akıl edeceğini pek 
ummuyordum. 

Fakat, ya bulursa ... O zaman yüz· 
başım bu mektubu alacaksınız. Ölü
mümü size bu mektup haber verecek 
ve ayni zamanda son ricamı da bildi· 
recek: 

"Emmerih beni öldürdü yüzbaşım. 

intikamımı alınız!,. 

• • • 
Paris gazetelerinde bir kaç gün ev

vel şöyle bir zabıta haberi çıktı: 
"Bu gece sabaha karşı saat ikide 

JUZ Valle sol."llfjından geçen bir polis 
yol iizeriııde, temizce giyinmi§ bir a
damm cesediııi bulmu§tur. 

Ölü, yüzi( koyun yere kapannnştt. 
Arkadan iki el ateş edilmek stlretile 
öldiiriildüğii anlaşılmakta(/ır. Cesedin 
iki ıııetre ötesinde bulunan 1,65 kalib
resinde iki ruvclver kıır~wm kovanı 
da bwm anlatmaktadır. 

Cesedin iizcrinde hiç bir para ve ev 
rak çıkmamıJtır. Ciııayetüı soyguncu
luk kastile mi, yok.sa bir intikam ese
ri olarak mı yapıklığı henii.z meçhul· 
dür. 

Tahkikat devam ediyor.,, 
' 

-S O N -
Çok geç kalmışlardı. Ben Fransaya 

kaçmış bulunuyordum; binaenaleyh 
artık emniyetteydim. 

Böyle düşünüyordum; fakat aldan· 
mışrm! İtiraflarımın baş tarafında da 
yazdığım gibi, evvelki gün Emmerih

ve dilsiz Sağır 
prenses 

le Pariste karşılaştım. 
~ç;i.h.i~banıı. olan kinini bi1dik

leri için beoi 't>ldilnnekle tavzif ederek 
eski düşmanı ceza müddetini doldur
madan serbest bırakmış olmaları çok 
muhtemeldir. Usullerini bilirim, böy
le yaptıkları çok vakidir. Kimbilir 
benden ne kadar nefret ediyor -
lardır. Hakları da var ya! Ben de on· 
lara bir kadının güzel gözleri uğruna 
az fenalık yapmadım. 

Emmerihle karşılaşınca hemen ko
miser Rokura müracaat ederek onun 
Pariste bulunmasile ölüm tehlikesine 
maruz bulunduğumu anlatmıştım. Fa
kat ona size olduğu gibi esaslı tafsi
lat vermedim. 
Meşgul olacağını vaadetti. Fakat 

bulmak kolay mı? Emmcrihe her hal· 
de bir otelde değil, Paristeki Alman 
casuslarından birinin yanında otur
maktadır. Bu vaziyette onu bulmak 
bir araba saman içinde bir iğne bul· 
mak kadar güçtür. 

Ben de kendi hesabıma ihtiyat ted· 

Hindistandaki Patyala mihracesi
nin sağır ve dilsiz olan kızı prenses 
Surrendra İngiltcrcde tedavi edilmiş 
ve kısa bir müddet zarfında konuş • ' 
maya başlamıştır. f 

On bir yaşında bulunan kız, anası 
babası tarafından, Viyana Berlin ve 
Paristeki bütün mütehassıslara gös -
terilmişti. Doktorların hepsi hastalı. 
ğm tedavi edilemiyeceğini söylemiş • 
!erdi. 

Son bir tecrübe olmak üzere kızla • 
rını Londraya gönderen Hintli aile, o
rada sağır ve dilsiz mektebine vermiş- · 
tir. Mektepte kızın dili açılmış ve ku
lağı işitmeye bnşlamıştır. 

Arkadaşları arasında Bördi ismi ile 
tanınmış olan küçük prenses iyi bir 
yüzücüdür ve güzel tenis oynar. 

~ıııııımrnrrmımı1(E@ınoııııınımıo•111111lf 
Yaptığım kadınlann da, ölmüşlerimizin de, kralın da hoşu

na gidiyor, Allah da böyle diliyormuş; sen de işi bozmağa 
kalkma, Fenıando: itaat et ve sus. 

iyileşti 

Prenses SUrrcrıara aldığı bir tenis 
kıqıa.mıı arkadaşlarılt<l gösteriyor 

Hamiş. - Urraka'ya söyle, benden sadece mösyö Henares
diyc bahsetsin. Maria'ya benim sözümü bile etme. Hıristiyan 
olmuş son Endülüs Arabının, damarlarında çölde doğmuş bü. 
yük ailenin kanı ölecek ve kendi de ömrünü ıssız gurbette bi
tirecek olan adamın sırlarım senden başka kimse bilmemelidir, 
Allahaısmarladık. 

Çeviren: iNi lYI ır lYI o o aı ifil 
-17-

/ :fHE'ZtRAN ~ l93S · 

Vazaı l1'il: Ma Sa 

Burada bir tek cigara vermediği 
\ içın arkadaşını öldüren 

adamlar da vardı 
-23 -

Dükkancılarla, arkadaşlar o kadar 
derin pazarlığa dalmışlardı ki be
nimle alakadar bile olmuycrlardı. Dük
kancıların, hırsızlıktan yana korkulan 
olmadığı muhakkaktı. Çünkü her taraf 
kilit altında idi. Kilidi açınıya teşebbüs 
eden olursa, görmemelerinin ihtimali 
pek azdı. Sonra güpegündüz bu işi yap. 
mak için büyük cesaret lazımdı. 

Bu minval üzerine bir kaç parça da
ha kaldırdım .. Şimdi cidden gözüme 
kestirdiğim bir saate, sıra gelmişti .. 
Malüm a ! Hırsızın gözü doymaz, ar
sızdır. Oldu olacak, bir kaç parça mal 
daha arakl<ımak - çalmak ister. 

Bir kaç yüz liralık mücevher çaldık
tan sonra saate ne lüzum vardı. Belki 
arkadaşlar da bir kaç taş kaldırmışlar. 

dı. Fakat !dedim ya!.. '.Aç gözlülük, sa
at te çok güzel bir şeydi. Üstünde okka
lı bir de altın köstek vardı. 

ö kseyi delikten daldırdım. Saate bas
tım, şöyle bir yokladım, tuttu. Kaldır
dım .. Çekmeğe başladım, tam idelikten 
çıkarırken, ökse saatin ve kösteğin a. 
ğırhğına tahammül edemedi, yere düş
tü. Saatin camı kırıldı. 

Yere düştüğü zaman çıkardığı ses, 
camın kırılışı, dükkancıların nazarı dik
katini çekti, patron yerinden bir ok gi
bi fırladı, yanıma koştu. Saati yerde gö
rünce sıkr sıkı yakamdan tuttu. 

Sonra ne mi oldu? Ötesini ne soru. 
yorsun artık l işte buradayım, bu işten 
cezayı dolduruyorum. 

J ozcf eczasını tamamladı, o n d an son• 

ra bir kaç kere daha hapisaneye girdi, 
çıktı. Şimdi de Ankara hapisanesinde 
pijema hırsızlığından dolayı mevkuf -
tur. 

ANASINI BALTA iLE 
ÖLDÜREN ADAM l 

Hapisaneleri dolduran mahpuslar a
rasında öyle sert kalbli, canavar ruhlu 
olanları vardır ki, bunları insem zümre
sinden saymıya imkan yoktur. Mesela 
bunlardan Ünyeli Recep, bir kahvede 
iskambil oynarlarken, istediği bir tek 
cigarayı vermediği için arkadaşiyle kav. 
ga etmiş, ağrz dalaşı yapmış, sinirlen
miş, gece evine dönerken, yolunu bekli
yerek, arkadaşım, arkasından bıçaklaı 

öldü:-müştü. 

Sonra hırsını yenemediği için yü
zünün !derisini soymuş, göz bebeklerini 
oymuş, kafasını taşla ezmiş, parçala-

Aralrırında ana, baba katilleri, kar. 
<leşlerini boğanlar da vardır, bunların ..• 
Rizeli Hüseyin oğlu Ahmet, işte bunlar· 
dan biridir. 

( .... ) hapisanesindeydim. Herkesin 
ağzında bir söz dolaşıyordu: 

- Anasını öldüren geliyormuş, bu 
gün! .. 

Bir iki saaıt sonra Ahmet geldi. Bu 
iriyarı, güçlü kuvvetli bir gençti. Yir
mi yaşında ancak vardı. Hapisane ida
resi en mazbut koğuşlardan birine yer
le~tirdiği bu adam hakkında çok sıkı 

ve dikk.,tli davrandığı için koğuştan 

ve koğuş bahçelerinden harice, yani u
mumi teneffüs bahçesine çıkmasına 

müsaade etmiyordu. 

Bu hal, bir ay kadar sürdü. Sonra, 
onun öyle pek korkulu, hapisane asayi. 
şini bozac"k, azılılarla haraza çıkaracak 
bir adam olmaıdığı anlaşıldığı için bah
çede, koğuşta serbest dolaşmasına mü
saade edildi. 

Ahmetle görüşmek, bir ana katilinin 
ruhi vaziyetini yakındaın tetkik etmek_ 
anasını nasıl ve niçin öldürdüğünü an
lamak için fırsat arıyor, Ahmedin etra
fında dolaşarak ahbaplık kurmıya çaılı. 

şıyorıdum. Fakat her nedense, bir türlü 
onunla ahbap olamadım. Selamlanma 
soğuk soğuk mukabele ediyor, öyle u
zun boylu konuşmak, kaynatmak iste
miyordu. 

Bahçede daima kendi halinde dolaşı
yor. ldu var diplerine s iner ek dalKın dal. 
gın düşünüycrdu. 

Bir gün, kendi yanıma geldi. Sıkıla 
sıkıla : 

- Efendi bilader, dedi. Sen güzel, 
dokunaklı istidc:ılar yazar mıısm, bana 
öyle dediler. Bir tane de bana yarar ın~ 
sın?. 

Bulunduğum bapisanede mahkumla. 
rın istidalarını, Iayihalarıru yazar, elim
den gelen yardımı esirgemezdim. 

Fırsatı kaçırmadım: 

- Peki, yazarım .. Fakat bir §artla .. ı 
- O şart ne ki efendi!.. 
- Ananı niçin ve nasıl öldürdüğünü 

söyliyeceksin?. 
- Nasıl olur? Ben bunu şimdiye ka~ 

dar kimseye söylemedim. 
- Niçin olmasın!.. Bundan sana bit 

fenalık gelmez ki!.. 
- Nasıl gelmez? Söylersem suçl\S 

düşmem mi?. 

·cvevamı var). 
mıştır. 

lfRll• rının;IW•l••Glt.nEC1ill•llf 
şeref davasına düşüyor, zaferler kazanıyor, emirler veriY0": 

boy gösteriyor. Des-demona'yı bırakıp oradan oraya gidiY?r' 
Dcs-demona da onun, devlet hizmeti budalalıklarını kendis111: 
tercih ettiğini görüp kızmıyor ha? böyle kızı öldürmezsin de ıı 
yaparsın? eıJ 

VII 

Luiz dö Şoliyc?den Rene de ıllokonıb'a 
lki>ıc-ikiimuı 182 i 

kadar mebus çıkabilir. Ben şimdi mebusun ne demek olduğunu 
biliyorum, sana da anlatırım; sen bu çareden çok iyi istifade 
edebilirsin: Paris'de oturup, annemin tabiri ile, moda bir kadın 
olabilirsin. Seni o köy evinde bırakmayacağım emin olabilirsin. 

Benim tenezzül edip de sevdiğim adam hele beni SC\'rnektri• 
ba~k:ı bir iş görmeye kalksın? Ben yine eski zaman şövalye.le 9" 

nin geçirdikleri uzun tecrübelere taraftarım. Hani genç bıt ~ 
silzadeden bahsederler, kraliçesinin aslanlar arasına attı~ı b~' 
diveni gidip almış sonra da kafa tutmuş; bence o terbiyesız tı· 
dalanın biriymiş, hiç şüphesiz kraliçesi ona bir aşk çiçeği blJ f' 
şcuecckmiş; o küstah da bunu hak ettikten sonra elden kllçı 
mış! il' 

Sana veri!ecek büyük haberlerim yokmuş gibi gevezclil< c~.:i 
duruyorum! babamın, efendimiz kralı Madrid'de temsil ct.Jl~efl 
ı-ırtık l<ararlnştırıldı; efendimiz diyorum, çünkü sefarette dş 
de bulunacağım. Annem burada kalacağı için babam, yanıtı y A ! demek ki yakında kocaya varıyorsun! ama böyle de 

evlenmek olur mu? Bir ay içinde hiç tanımadığın, ne 
olduğunu bilmediğin bir adama varırım diye söz veriyorsun. 
Ya o adam sağırsa ? sağırlığın çcşid çeşidi vardır. Belki de has 
tahklı, can sıkıcı, çekilmez bir adamdır. Seni ne yapmak iste. 
diklerini anlamıyor musun, Rene? sen onlara şanlı l'Estorad 
hanedanı devam etsin diye lazımsın, işte o kadar. Bir taşra ka
dını olup çıkacaksın. Biz seninle böyle mi sözleştikti? 

Sizin yerinizde olsam, böyle evlenmektense, gidip Hiyer 
adalarında kı:ıyıkla gezer, aman Cezayirli bir korsan gelsin de 
beni kaçırıp padişaha satsın diye bakardım; böylelikle kadme
fcndi, bir gün de valicle (1) sultan olurdum; gençliğimde de, 
ihtiyarlık günlerimde de sarayı altüst ederdim. Bir manastır. 
dan kurtuldun, başkı:ı bir manastıra kapanıyorsun! ben seni bil
mez miyim? korkağın birisindir, kuzu kuzu bir aile kuracaksın. 
Ben sana nasihatler ederim, Paris'e gelirsin, bütün erkekleri 
kudurtur, birer kraliçe oluruz. Güzel meralim, kocan üç seneye 

Pazartesi 

On beş gündenbcri, kardcşçiğim, kibarlar alemi hayatını ya. 
şıyorum: lıir akşam İtalyan tiyatrosuna, ertesi akşam büyük 
Ojlera'ya. Oralardan da daima baloya gidiyorum. Bu dünya pe. 
riler alemi gibi bir şey! ltalyan tiyatrosunun musikisine bayı
lıyorum; bir taraftan ruhum ilahi bir zevk içinde yüzerken bir 
taraftan da dürbünler beni araştırıyor, yürekler bana hayran 
oluyor; fakat bir tek bakışım, en cüretkar delikanlının bile 
gözlerini indirmesine yetiyor. Burada dilber ne gençler gör
düm; ama inan olsun! hiçbiri hoşuma gitmiyor; hiçbiri bana, 
Otcllrı'da Garsia'nın Pellegrini ile o harikulade duo'sunu din. 
!erken duyduğum heyecanı vermedi. 

Bu Rossini de kimbilir ne kıskanç bir adam ki kıskançlığı 
bu knciar iyi ifade etmiş! il mio rrır si <liı ide ne müthiş bir fer. 
ya<l ! Sana bunlar :ıı abca (2) gibi geliyor, değil mi? elbette, 
Garcia'yı hiç işitmedin, fakat benim ne kadar kıskanç olduğu. 
mu bilirsin. Şekspir ne de tadsız bir tiyatrocu? otello şan ve 

bir kadın bulunsun diye beni götürüyor. dııl 
Sana. bunlar tabii gibi gelir ama işin aslını ararsan nel<~tiiJJ 

çirkinlikler bulunduğunu görürsün: on beR günde ailenin bUcfıt' 
~ırlannı öğrendim. Annem, babamm mösyö dö ·Kanalis'i ~ j!Y 
ret katibi olarak alması şartiyle, Madrid'e gitmeğc ~~zı~~ 
kat kral, katipleri bizzat tayin ediyor, emirlerinin muna ııe 
edilmesini de sevmez. Babam ne onun canını sıkmaya ra:• lJf.. 
de annemin kızmasına. O büyük diplomat, dü~esi bu:.a. ~iri 
rakmakla müşkülatı hallettiğine kani. Zamanenin bUYu.k .~.,.ıe
olan mösyö dö Kanalis. annemi sık sık görmeye geldiğinı s~~ll'l 
diğim delikanlı yok mu? işte o; saat üçten beşe kadar a.n; utl' 
siyaset öğrense gerek. Bu siyaset dedikleri şey de ço·bi 11iı' 
bir şey olacak ki mösyö dö Kanalis, borsa. oyuncuları gı ) 
gtinünü bile kaçırmıyor!... (Deı•amı var 

(1) Aslımla türk.çe. 
(2) Aslında "yunanca''• 
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~tnas <dlelfllDzDınde 

Sekeoesi 12 kişiden 
ibaret bir ada 

B una rağmen üç kadın, güzel 
giyinmeyi ve dudaklarının 
boyasını ihmal etmiyorlar 

J\tlas denizinin 
yukarı tarafl"rın

da 60 derece şi

mali arz;da, tskoç
ya ile İrlanda ara. 
sında bir takım a
d;:.!ar vardır. Bun
lara Feroe adaları 
derler. Bu adalar 
28 tanedir. 17 ta
nesi meskundur. 
Bu 17 adada otu
ran insanların sa. 
yısı 20.000 kişiden 
ibarettir. 

Fakat bu ada-
lar arasında bir 
tanesi vardır ki ü
zerinde tek bir a
ile oturur. Bu da 
Stora Dimun ada
sıdır. Bu adada o. 
turan aile 12 kişi· 
dir. 20 inekleri, 
200 koyunları var
dır. Adanın ekile
bilen kısmı yalnız 
1,5 dönümlüktür. 

-~"-·~-~·--

Aile, bu tarlada 
eski bir ananeyi 
bozmadtın pata -
tes yetiştirirler. Dim1m aaası ve aaa<la oturanlardan bir kaçı ... 

Burada yetişen patates aileniı_ı bes. 
lenm~si .e ancak kafi gelir. Kullan
dıkları ziraat 8letleri orta zaman alet
lerinden farksızdır.· 

1 Aile reisi Jacok isminde bir ihtiyar
l:lır. Bu adamın baş1ıca meşgalesi her 
~az ıdadaki Penguen kuşlarının yu
I murtalarını topbmaktan ibarettir. A. 
aada bu kuşlardan binlercesi yüksek, 
sarp kayalıkların tepelerinde yuvaları
nı kurarlar; bu sarp k<:ıyalar 200 metre 
kadar yükselir. Kuşların iki yüz met
reden denize daldıklarını ıgörmek hoş 
bir seyirdir. 

Fakat ailenin diğer fertleri bu yu
murtaları toplamak h••kkını haiz değil
dirl~r. Kuş neslinin kökünü kurutma. 
tnak için alınmış olan bu tedbir, aile 
arasında mukaddes bir anane gibi kök
leşip k··'mıştır. Aile çocuklarına bu 
rnut:addes ananeyi bir masalla kökleş
tirirler: 

"Yüz sene kadar evvel bu aileden 
bir çocuk babasının emrini dinlemek is
terncdi. Yüksek bir kaya üzerinde yu
bıurta toplam<ık için iple kayaya tırma. 
llırken ip koptu. Çocuk kaya üzerinden 
denize yuvarlandı, O dakikaya kadar 
tarnamiyle sakin olan deniz, çocuğun 
duşınesiyle ber<•ber birdenbire kabardı, 
koprüdü, yavruyu sürükledi .. Açık de
tıizlerin mavi boşluklarına gömdü.,, 

Bu adada öteki adalar gibi vclkanik 
topraklardan ibarettir. Eni 3 kilomet
teyi geçmez. Tıpkı aşağısı denize çöke
tek su üzerinde kalmış sivri bir tepeyi 
andırır. Adanın en yüksek noktası de
tıizden 196 metre yüksektir. 

l'oprağın kuraklığı, her gün köpü. 
~~n 1dalgalı deniz, bu adada tek bir ağaç 
dtle Yetişmesine mani olmuştur. Ada -
k~ Stihile inmek çok müşküldür. Kes
~~ kayalar arasında ince bir yoldan bin 

1 ll§külatla denize kavuşmak kabil o-
ur. Buraya diğer adalardan araı sıra 
geıe 
trı n sandallardan ufak tefe1' eşya al-
k ak için yüz metre yüksekliğinde bir 

aya ü 
tir zerine konmuş bir çıkrıktan is. 
e Ci:Ie edilir ve kuyud<ın su çeker gibi 
"§ya, çıkarılır. Alınan eşyaya mukabil 
l'<l.ra y • 
la erıne verilen koyunlar ve kuzu-

rn da gene çıkınkla indirilir. 
h,j u adada otura ninsanlar, bütün dün
trıeı a~ Uzakta yaşadıkları halde, giyin
ke,_1erınde eski kalrr.ış değildirler. Er-

"' erk' 1 ~zg·ı· u Ot pantalon ve ceket, kırmızı 
ı ı ınav· .. b 

ları 1 yun ere giyerler. Kadın. 
n clbi · · . l>an sesı sıyah hır rop ve göze çar. 

tett' rcnkierJe dil:ilmiş önlüklerden iba
ır. 

1şin c 
kaa n şa ılacak noktası adada evli 
h~~n olartık bulunan üç kadının dudak 

81 kullanmasıdır. Her defasında a-

daya gelen sandal, bir kaç tüp <iuıdak 

boyası çıkarır. 

Golt istrim akıntısı bu adadan geçer, 
onun için adanın iklimi mutedildir. Kı
şın sıcaklık 3 dereceden aşağı inmez ve 
yazın da 12 derecdden yukarı çıkmaz • 
Fakat sık sık yağmur yağar ve hemen 
her gün hava sislidir. Bütün seyahat 
yollarından uzak kalan Feroe adaları 
tabii manzaraları itibarile yalnız tenez. 
züh gemileri tarafından. ziyaret edilir. 
Bu adalar 1907 de uğrayan kutup ka
şiflerinden doktor Şarko duygularılll 

şu cümlelerle anlatıyor: 
''Tabii güzelliklere çok alışkın olan 

tayfalarım bu aıdacıkl"ra ilk çıktıklan 
vakit vahşi tabiat güzelliğinin fevkala
deliği karşısında kendilerinden geçtiler. 
Sislere bürünmüş tepeler insana dün
yanın sonuna gelmişiz hissini veriyor
du.,, 

Medeniyet bu adacıklara kadar elini 
uzatmıştır. Artık Stora Dimun adasın. 
dan başka meskun olan aklalar eskisi 
gibi yeryüzünden ayn yaşamıyorlar. 

Küçük adc:.cıklar arasında telsiz telgraf 
vardır. 

Radyc makineleri dünya haberlerini 
bu ıssız topraklara götürüyor. Büyük-

' çe adalarda morina balığından yağ çı
karan fabrikalar kuruldu. Son zaman
larda bu adalara uğrayan bir muharrir: 
"!nsan bir defa bu adalara çıkınca bur
nuna sinen h••lık kokusunu bir hafta 
müddetle her nefes alışında duyuyor.,, 
diyor. 

Bu adalar Danimarkaya aittir. '.Ada. 
ların ne vakit Danimarkalılar tarc:ıfın -
aan işgal edildiği malUm değildir. Halk 
arasında dolaşan rivayetlere göre, eski 
Danjmark~ krallarından birisinin zul
münden kaçan Kren Kamban isminde 
bir Danimarkalı ilk defa bu adalara kaç
mış, yerleşmiş, bugün bütün adalarda 
otur:mlar bu ai:lamın neslinden türe
mişler. 

Halk e vlnln maçları 
Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüpler arasındaki 

takımların 5.6-938 pazar günü yapa. 
cakları fotbol maçları fikistürü: 

Karagümrük stadı: Yıldız • Lfınga 
saat 9 B takımı, Altıok - Demirspor 
saat 10,30 B, Yıldız • Langa 13,30 B. 
Altıok. Demirspor saat 15 A takımı. 

Saha komiseri; Süreyya Birol. 
Halıcıoğlu stadı: Hakem Ahmet A

kın. Akınspor _ Halıcıoğlu saat 14 B, 
Akrnspor _ Halıcıoğlu 16 A. saha ko
miseri Fethi Tulpar. 

Rami stadı: Rami • Alemdar 15,30 
B. Rami - Alemdar 17 A. saha komi. 
seri Ziya Tüzüner. 

't 

Bu haftaki 
futbol 

müsabakaları 
T. S. K. IstanbuZ bölgesi futbol ıa.. 

janlığından: 

5-6-1938 pazar günil yapılacak mil. 
li küme maçları. 

ı Gelecek hafta büyük 
atletizm müsabakaları 

yapılacak 
Taksim stadı: 

"Gül kupası,, ismi aıt:ında yapıla
cak olan bu müsabakalara 

Beşiktaş - Altı klüp muhteliti saat 
15,15 hakem Nuri Bosut. Yan hakem. 
leri Şevki Çanga ve Hayri Dericioğlu. 

Bir çok yabancı atletlerde 
Galatasaray . Güneş : saat 17 Ha -

kem Ad.nan Akın. Yan hakemleri Falı-

iştirak edecek 
rettin Somer ve Rıfkı Aksay. 

Altı klüb muhtelitini teşkil edecek 
, olan aşağıda adları yazılı idmancıla -

rın oyun saatinden evvel futbol leva
zımlariyle birlikte stadda hazır bulun. 
maları tebliğ olunur. 

Bey kozdan: Bahadır, Sadettin, Ke • 
mal, Tuhran, Şahab. 

Istanbulspordan: Samih, Saim. 
Vefadan: Hüseyin, Muhteşem. 
Süleymaniyedcn: Daniş, Ruhi. -
Hilaldeq. Hakkı. 

Topkapıdan Haydar: 

Yüzme 
Teşvik müsabakaları 
T. S. K. lstanbul bölgesi su sporla. 

rı ajanlığından: 

Program mucibince 5.6-1938 pazar 
günü Beşiktaş havuzunda yapılacak 

olan yüzme birinci teşvik müsabaka. 
sı mezkiır havuzun hazırlanmamış ol
ması dolaY:siyle bilm.ecburiye tehir e· 
dilmiştir. 

Bu müsabalia Moda havuzunda ya. 
pılmak istenmişse de mezkr havuzun 
da hazırlanmamış olduğu öğrenilmiş 
ve yukarda zikredilen tarihte yapıl "' 
ması Hizımgelen müsabakadan sarfı • 
nazar edılmiştir. 

Bu seneki Balkan 
oyunlarına iştirak 

ediyoruz 
Bu sene yapılacak olan Balkan o • 

yunlarına, Türk atletizm takımının 

iştiraki kararlaşmıştır. 

Davis kupası 
Alman-Macar karşı

laşmaları çok 
heyecanlı olmuştur 

BELÇİKA • HİNDİSTAN 
Belçika - Hindistan Davis kupası 

tenis kupası karşılaşmasında Bclçi • 
ka 2.1 galiptir. 

Çiftler arasındaki maçta Yakrua • 
Borman ~üti Ga vsşahney çiftini 4-6, 
3.6, 6-3, 7-5 mağlfıb etmiştir. 

YUGOSLAVYA • lSVEÇ 

!stanbu !atletizm ajanlığı tarafın
dan hazırlanmış olan ilkbahar müsa -
bakaları ve İstanbul atletizm bayra
mından sonra gelecek haf ta da "Gül 
kupası,, ismi altında karşılaşmalar ya
pılacaktır. 

12 haziranda Fenerbahçe stadında 
eliminasyonları, 19 haziranda da final 
karşılaşmaları ya pılacak olan "Gül" 
kupası,, na İstanbul harici mıntaka -
lar sporcularile, Yunanistandan davet 
edilecek tannımıs atletler iştirak ede.. 
ceklerdir. 

Hariçten gelecek sporcular doğru -
dan doğruya final müsabakalarında 
yer alacaklardır. 

Final müsabakaları Taksim stadın. 
da olacaktır. Seçme karşılaşmaları 

neticesinde 50 ve 100 metre koşular
da 6,,1 inci kategoride 200 metre ko
şularda 5, 400 m. de 4,800 m. de 12, 
1500 metrede 12, 110 maniada 4, at. 
ma ve atlamada 6 kişi kat'i netice için 
çarpışacaktır. 3 üncü kategori 400 ve 
110 maniada 5 er kişi finalde koşa • 
caktır. 

Gökkupası müsabakalarının kayıtla 
rı 4 haziran cumartesi akşamına ka -
dar devam edecektir. İstanbul mmta. 
kası haricinde olup da müsabakalara 
girmek istiyen sporcular bu tarihe ka
dar mıntaka atletizm. monitörüne 
mektupla müracaat edebileceklerdir. 

Yapılacak müsabakalar ıııunlardır : 
1 - 4 Uncü kategori: 50,100, gülle 

disk, yilksek atlama, tek adım, 4X50 
bayrak, 3 üncü kategori: 100, 200, 
400, 800, 110 mania gülle, disli, ci
rid, tek adını, sırıkla yüksek atlama, 
(yüksek atlama 1,35 te başlar ve 5 er 
santim, sırıkla atlama 2,40 ta başlar 
ve 10 ar santim arttırılır.)' 

1 inci kategori: 100, 200, 400, 800 
1500, 5000, 110 mania, 4X400 bayrak, 
gülle, disk cirit, tek adım, üç adım 

sırıkla yüksek, yüksek atlama. Müsa. 
baka günü sırık atlama 2.70 te, yük . 
sek atlama 1,55 te başlıyacaktır. 

2 - Hiçbir müsabık ikiden fazla 
müsabakaya giremiyecektir. Bu ni -
zamname bayrak yarışı haricinde mu. 
teberdir. 

3 - Bölge haricinden müsabaliala
ra iştirak eden atletler aldıkları dere
celere göre üçüncülüğe kadar mükıl • 
fat lırlarsa da puvan tasnüine dahil e. 
dilmezler. Kendilerinden bir sonra ge· 
len adam puvanlardan istifade eder. 
Birinci 5, ikinci 3, üçüncü 1 puvan 
kazanacaktır. 

4 - Kategori galibi takımlara birer 
kupa, müsabaka galiplerine 1938 yılı 
altın ve gümüş ve bronz gül ve bayrak 

Almanya - Macaristan Davis lCupa- yarışı birinci ve ikincisine birer etan. 
sı tenis karşılaşmaları 1.1 beraberlik- dar, Türkiye rekoru kıran her atlete 
le neticelenmiştir. birer kupa, bayrak yarışında Türkiye 

Gabori,_ ~etaksayı 7.5, 6.4, 4-6, 2-6, l rekoru krran takıma da klübüne ve -
6-4 ycnmıştır. rilmek üzere bir kupa verilecektir. 

İsveç • Yugoslavya Davis kupası te 
nis karşılaşması dört saat süren bir 
mücadeleden sonra !sveçliler 1-0 galip 
tirler. Büyük bir mücadele ve ~ok he
yecanlı geçen bu karşılaşmada Şrö • 
der, Paladayı 7.5, 1-6, 6.2, 6-8, 6-3 
mağlfıb etmiştir. 

ALMANYA • MACARİSTAN 

Bu seneki l stanbul atlctiznı bayrammaa Fai'Ti ıve Ha'k7Cı 1110 
metre manialı ko§uda 

5 - 4 X 400 metre bayrakta lfoşan 
ve birinci, ikinci, üçüncü gelen takını· 
ların atletlerine diğer müsabakalar • 
da olduğu gibi altın, gümüş ve bronz 
mükafat verilecektir. Her klilp arzu 
ettiği kadar bayrak takımı çıkar • 
makta serbest ise de bu takrmların a
dedi kaY.ıt anında bildirilecektir. 

·-·>- --

lstanbul a"tletler bciyrılmrnaa Şahab 

Süvarilerimiz 
Varşova Belediye kupasında 

ikinci ve ft~tlncll 
oldular 

Varıova 2 (li.A'.): - Yartova bele
diye reisi müka!au enternasyonal biriıt 

ellik müsabakasında, Polonyalı teğmen 
Pohor~ki birinci, ~ürk yüzbaıx Gür· 
kan ikinci olmuştur, .Yüzab!ı Öncü 
onuncudur. 

Serbest güreş 
Ge!ecek senekı dUnya 

,amplyonluiiu 
Ankarada mi yapllacak? 

Ankarada 4 ve 5 haziranda çok e • 
hemmiyetli bir spor hadisesine sahne 
olacaktır. 12 grupa ayrılan Türkiye • 
nin bütün vilayetlerinden seçilmiş gü.c 
reşçiler 4 ve 5 haziranda Ankara stad. 
yomunda Türkiye serbest güreş bi • 
rinciliği müsabakası için kar§ıla§acak: 
!ardır. Milli sporlarmuzın başında g~ 
len güreş bu suretle ilk defa. olara.lC 
en geniş mikyasta te§kilatlandırılmıı 
ve Tilrkiyenin serbest güreş k~pasite 
derecesine örnek olacak bir imkm se. 
viyesine erdirilebilmiştir, 

Bütün bu teşebbüslerin mihrakını 
teşkil t!iien güreş federasyonu bu kıy
metli davayı ele almış ve beynelmilel 
bir kıymet haline getirmek hususun
da sistemli bir program takibine gi • 
rişmiş bulunuyor. Gayesi Ankarada. 
ki bu etraflı müsabakalarla serbest 
güreş aünya şampiyonluğu müsaba • 
kalarının memleketimizde cereyanı L 
çin zemin ve imkan hazırlamaktır. 

1939 veya müteakip senenin dünya 
güreş şampiyonluğunun memleketi -
mizde yapılması için beynelmilel f ede· 
rasyon nezdinde yapılan teşebbüse 

şimdiden müzaheret vaadedilmi§tir. 

Aınkaıra 
ıstanbul 

Genç atletleri 
arasında 

Atletizm. federasyonu, bu ay içinde, 
lstanbulda (Ankara • !stanbul) genç 
atletleri arasında büyük bir atletizm 
teması yapılmasına karar vermiş ve 

' hazırlıklara başlanmJ§tir, • 



• 
Hatay davamız. 

Hataydan Ankaraya gelen Eti Tüı·klcrinbı flıilme.!.!İlleri 

, Er" Dnştarafı ı incide 1 mini kaybolan itimadın tekrar tl9İsi ve 
dikleri Ultimntom mahıyetini hıçbir sonra da beı gUn mUddctle durdurulan 
saman alr- "''llıştır. Bu te:.ebbUsJcr, intihabatın tam bir serbestlik içinde ya· 
kayıt .auamelclerinfn uyandırdığı ga. prlması için alınacak kati tedbirler de
leya.n sebebilc önUne geçılmesine im. lege Garo tar'-tfmdan başkonsolosa bil· 
k!n olmıyan mahalli hidiseler Uzeri- dirilmiştir. 

ne frans~z bilkftmetinin münhasıran Edindığim mı::ılQmata glSre halk par
~-:ın <lıkkatinl celbetnıeyi istihdaf tisinin mUesslslcrindcn doktor AbdUr· 
eylem[3Ur. rahman Melek tam sallhiyeti haiz ola-

DilD 6ğ1edcn ıonra TUrkiv~ bUyUk rak Sancak hUkUmetinin dahiliye mU· 
elçbi Suat Davazın yaptığı &lyaret dürlüğüne tayin edilerek polla ve 
dahi, iki TürkUıı ölilmUııe sebcbi~·ct Jandarma eline v r i ı e ı,: e k 
Yeren aon bMleıeyi hariciye nazırına ve: idare makaniı:masında ve bilhassa 
bildirmeyi istihdaf e~Uyordu. Bu gl. jandarma ve poliste esaslı değiıiklikler 
'bi bldiıelerin tekerrUr etmemesi 1. yapılacak ve tazyik ve tethlı ve diğer 
ciıı Suriye Fraıuuz lll komiserine ta- matQm sebeplerden dolayı intihabata 
limat veritmtı b:ılunuyor. Asayiıl lıtitak edemlyen 1500 kadar Tilrk ye
muh&faıaya memur makamların VL nidcn açılacak bilrolaırda kaydolunacak :eal, ellerinde bulunan kuvvetlerin ]ardır. Bundan baıka son samanlarda 
c1o ıfı ve intihabat muamelelerinin Ht.tay dııından getirUen Ermeni ve 
.;, ~dufuek h

1
eyecan dolayısile pek B~deviler sıkı bir kontrole tabi tutula-

... ~~ thed r. cak ve geri çevrileceklerdir. 
• ı-auııı ükfımetl, intihabat dev. . . • 

realnl ıUkQneUe gcçiıUrmek için elin ~CJZt yerlerdekı bürolar tethııe ınU-
den gelen! yapmııtrr. Fraıısa Ut! TUr ıaıt olmayan mıntakala~ nakle~?ccek 
kiva aruındaki dostluk U beti ve bazı yerlerde de yemden bürolar 

J - m na!t' e ı k H ''k"· bli •· rl • ki bu münasebet! 'k' l k t• açı aca tır. u umet tun cemaat er ' ı mem c e ın rı . . d . . k' 
ayni gayevi istihdaf ed i . ıc canın e ııtira de Hatay halkını 

~ CD umum sı- lik. . 
yaBCtlerile son senelE:r içinde kuvveL s une~e ve unsurlar ar.asın.da .~ır kı-
Jcnmiştir _ Fransayı bu . . 1 dir'cl tale muncer olmak tehlıkesı goatercn 

sınır en ı ah . .. d 1 d 
Hatay mete~esini dostça halletmek ça v ıı muca e c en vazgc~meee davet 
rekrinl arqtınnaya aevketmektedir. eden bir be..r,anname neıredecektir. 
Faka~ TUrk matbuatının Paris kabl. ~u ı~•. ve bü~ bir 'hadlae ~:r!-
ncsine yaptı.ı.. bakını h.. 1 edilmemııtır. Vazıyette ınahıuı bır 11• 

&• ucum arın, lih .. .. 1 k eli 
Fransa ı.imamdarlarınca h tl goru me te r. Bundan intihabatın 
arzu edilen teakin itini biç d:r:;a;. b~ı ~il? ~çin tehi.rind~n siyade yukarda 
lqtıracak mahiyette olmadı~ mil.. bı.dırdığım tedbırlenn timdiden halk 
phede etmek lazımdır. arro1nda pyi olması ve aakerl kıtaatm 

Türkiye BüyUk Millet Meclisinde Türk düımanı canilerin takibine elle
ltUştli Aras son nutkt:nda. Fransız rinden &cldiği ve miktannın yettiği 
~eslekdaşı Bonenin ' ·büyük ve kıymet k~dar ~~ma~a . batladıkl.~rın~n bariz 
li bir Tilrk dostu olduğunu,, söylemi§ bır §elrilde . gorlilmesl muessır olmuı
ti. Binaenaleyh Bonnenin bütün gay- tur. Bu vaı:ıyet şimdiye kadar dökülen 
reUerlnln aHlkadar bUtün taraftarlan kanlardan daha bidayette bu 9eklide 
memnun edici eerefli bir teil\'iye tar. h~reket etmiyenlerin mesul olduklarını 
amı istihdaf etmekte olduğuna güve. goatcren en glizel bir delil:lir. 
nilebilir.,. Arap aj&aaı bir Halep telgrafında 

Parı., 2 (A.A.) _ Gueteler bu. h~d~~a yeniden Türk kıtaatı geldiğini 
cUn Fl'ansı:a - Tilrk münasebatından bıldmycr. 
bahsederek Hatay hakkındaki ihtillf -------------

tan dolayı bu mUnuebeUerin buhra. B a ş ve k ı· ı 
na kan,mıı gibi göaUktUğUnU mü1&-
Jıede ediyorlar. 

Pöti Parlzlyen diyor ki: 
''Hatayda çıkan son hadiseler Fran. 

11& ile Türkiye arasındaki münasebet. 
leri ihlll edecek mahiyettedir. Bu 
hAdlseler umumiyetle Kürtler, ermeni 
ler ve TUrkler arasındaki çarpışmalar 
aır. Fransız makamatı bu çarpışmala 
ra nihayet verdiler. Fakat vukuunun 
&Une geçemediler. 

Carlamba ak"amı hariciye nazın 
Bonne, Fransız Ali komiserine Türk. 
lerln her tUrlil fona muameleye kar
ii himayeleri hususunda kati emirler 
verdiğini Türkiye büyük elçisine te. 
min eylemiştir.,, 

Jurnal gaze .. esf de ş<Me yamyor: 
Fransanm arzusu, bugUnkU gergin

Ilğin Hatay mesclesııe daha ziyade 
vahimleşmcsine meydan vermemektir. 

Fransa tarafından lvt ni •ret göste. 
rilmiştir. Fransız • Türk dostıut;u 0 
kadar eıı."'lamdır ki, Londranın mu
vakkaten dernic; etrrı ı ~ n' '1ııc1u lngillz 
tava.ssutuna ihtiyaç yoktur .. , 
Hatnvd ı koııs'l osuınuz ı 
verUen lem ııat 
Antakya, 1 (A. A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dclego Garo, Ankara'daki Fransız a

ta.~emiliteri albay D5kurson ve Beru~· 
daki istlhb:.rat ıcfl kumandan Bono ile 
birlikte, bugün saat 15 de ba; konso
losu dyarct etti. Bir buçuk saat sUren 
glSrU~me esnasında, Hatayda ve bilhaa
aa intihap anlarında tllaylıin aUratle te-

_.. Başlaratı t incide 
ınotaru ile Haydarpaşaya geçmi~. ve 
oradan eksprese bağlanan husust bir 
vagonla Ankaraya hareket etmiştir. 

Başvekilimiz Haydarpaşa tstasyo • 
nund& AtatUrk namına riyaseUcUm -
hur umumi katibi Hasan Rıza, başya
\'er ee·~ı. şehrimizde bulunan mebus. 
far, vali, İstanbul kumandanı ve daha 
birçok zevat tarafından uğurlanmı3 -
tır. 

hmitten Slf"Ç.,rken 
Bnşvckllimiz lzm!t l~tasyonundan 

geçerken, kendisine halk tarn!ından 
büyi.lk tezahürat yapılmıf;!tır. Bay Ce. 
H'ıl Bayar da, halka, burada yr.pılacak 
deniz müsabakalarına gelece&inl vaa· 
dctmletir. 

ffa qvekiltn Hatay hnkkmdakf 
sözleri 
BaşYekllimlz, dUn Ankaraya hare • 

ket etmeden evvel, ıu beyanatta bu • 
lunmuttur: 
''- Hatay meeeleelnde çok yakında 

iyi bir neticeye varılacağını kuvvetle 
Umld ediyorum. Hariciye vekilimizin 
eli çok uğurludur. Hangi meseleyi ele 
alına memleket için hayırlı bir §ekil· 
de neticelendirir.,, 

Bu sırada Başvekllln yanında bulu. 
nan Tevrlk RUetU Aras, Celll Baya
rın söz1erlne ~öyle mukabele etmiştir: 
"- Ben bunu daha evvel de ıöyle -

dlm: bu A tatUrk ahlllkıdır: her teı 

kendileri b~anrlar ve muvaffakıyet! 
arkada§larma mated~rler . ., 

Çankırıda dün 
gene zelzele 

o 1 d u 
Ilgaz civarında 15 

ev yıkıldı 
Çankırı mıntakaaında dün yeni zel

zeleler olmuı ve o~dukça mühim maddi 
zararlara 1ebebiyet nrmiıtir. DUn aece 
verilen maHlmata ıöre, aon 24 aaat zar. 
fmda Çankında '1 zelzele olmuıtur. Fa
kat sarsıntılar ıiddetli değildi ve bu sa
yede büyük felaketler olmamııtı. Yal· 
nu halk ıabahlara kadar evlerine &ire· 
mernit. ıeceyi ,kırlarda, bahçelerde ce. 
çirmiıtir. 

Çankınrun civar kazalarında zelule, 
oldukça mühim kazalar yapmııtır. Zel
zeleden en fazla müteessir olan mıntaka 
bilhassa tlg::.zdır. 

llgazın cenubu prkisindekl Sengi 
köyünde 15 ev tamamen, bir çokları 

da kısmen yıkılmııtrr. Bereket ki, bu, 
nlifusça zayiata ıebebiyet vt-mv·rniş, 

yalnız 16 kad·.ır hayvan ölınliıtür • 
Civardaki Karataı köyünden de ayni 

ıekilde hasar olmuıtur. 
Bayraklı nahiyesi de olduk~ zarara 

uğrnyan yerler arasındadır. 
Bu civardaki köyler tamamen bopl

tılmıştır. Hükumet zelzele ile çok ya
lr:ından alakadar clınaktadır. Merkezden 
istenen 200 kadar çadınn ıclerhal cönde. 
rileceği haberi ıelmiıtir. 

Zelzele, Toıyooa da daha bafıf bir 
tarzda hiasedilmlı, burada kasabadaki 
hemen bUtün evlerin bacalan yıkılmıt
ttr. 

Sarsınb yUzUnden Çankın UJu ea
miinin içinde ide çatlarlar huıule gel • 
mittir ve bir miktt:ır aıva dökUlmUıtilr. 

Anıulotu ttjansmm lzııhı 
Zelzele hakkında Anadolu Ajanıı ıu 

izahat vermektedir: 
Çankırı, 2 (A.A.) - Son yirmi d~rt 

caat zarf ınd:» yedi defa daha zelzele ol· 
du. Hasar yoktur. Yalnız Ilgaz kazası· 
nın seksen hancll Dengi köyUnde on 
beş kadar ev yıkılmı~. Uç adet te inek 
ölmü§tilr. Nüfus~a zayiat yoktur. 

Çekos.ovakya 
_.. Baştarafı 1 incide 

Prag, 3 (A.A.) - ÇekcSlovakya lde
miryoUan nuın. tosyaliıt deloıeleri -
nin bir toplantısında söylediii nutukta 
Çekoslovakyanın icap ederae Uç senelik 
askerliği tcıtblkte tereddüt etmiyece
ğini ehemmiyetle kaydcylemlıti.r • 

A manyHrıın bır iddiası 
Berlin 2 (A.A.) - BugUn saat 18,45 

ile 18,SO arasında bir Çek tayy'1I'esi 
tekrar Alman hudutlarını ihl!l etmi~tir. 
Bu tayyare koyu mavi renkte olup Çc· 
koslovak lıaretlerini ve O. K. harflerini 
tqunakta idi. 

Toyyare ıaat 18,45 de huduttan on 
kilometre içerde Vkönivaleı ve ıaat 

18,50 de de Barentin \Uerinden uçmuı
tur. Tayyare Alman hududunu Aber
visental yılcınlartnda terketmiı ve Jı· 
hasinstad lıtlkametinde uzakltşmııtır. 

Herlın ek111iyetıer niıumoat• 

mesini beğenmiyor 
Bertin, Z (A.A.) - Havas ajanamın 

muhabiri bildiriyor: 

Siyasi mahfeller, akalliyetler st<ıtUsU 
hakkında Prc:ıj hUki\metince derpiı e<ll
len tasavvurların Südet Almanlarını 

tatmin edecek mahiyette olmadığını be
yan etmektedirler. Dununla beraber 
Bcrlinin evvela kısmi bir .nuvaffakiyet· 
le iktifa edeceği zrcınedilmektedir. tn
tihabattan s.cnra pek seri bir ıekilde ve 
büsbütUn başka bir istikamette inkiıaf 
ed~bilecek olan vaziyetin ciddi ihtirazi 
kayıtlarla derpiJ edilmesi lhım ccl
mektedir. 

Htmlayn tekrar Londı aya 
,tdt>Cel 
Londra 2 (A.A.) - iyi mto!Qmat 

alın !nıl11ı nuıhafillnde, yakında tek 
rar Londraya ıelecek olan Henlayn 
bu sefer !nılllı resmi mıhıfili ile de 
temaı ıdecetlne lhtimal verilmektedir. 
Letı ve Homtmya genel 
8'urmay baıtumlarmm 
mu Akah 
Varıovtdan "Dcyli Herald,, guetc

ıinin muhabiri b:l:liriyor: 
''Lehistan ve Romanya genel kur

may b3~1canlarının buradaki mUIAkat -
larında, Çekoslovakyaya yc.rdım için 
Sovyet ordusu Lehistandan ve Roman. 
yadan geçmek isterse ne gibi tedbir a-

s HEZtRAN - 1938 

Kuraklık 
tehlikesi 

Eski lngfliz başvekili Lovd Corc 
''Kuraklık milletlerarası politikayı alt 
Ust edecek mi?,, serlevhasile 31 mayıs 
tarihli Pa.ri • Suarda bit makale yu
mıştır. Sabık İngiliz başvekili Loyd 
Corc bu makalesinde gunla.n yazıyor: 

"Bu sene dünyanın birçok memle • 
keUerinde endişe edilecek vekilde bir 
kuraklık 'var. Bu kuraklık siyaset aa
huında tahmin edildiğinden daha &· 

fır neUceler dofurabillr· Uzun • • 
m&n kurak giden ha valard&n IOnr& 

bu.ı aahalarda yağmur yağmııt.ır. Fa. 
kat buna rağmen birçok yerlerde 
mabsulUn lhtlyaca ki.fi gelemiyeceğl 
anlaşılıyor. Bu vaziyet karşısında kıt. 
lık tehlikesine maruz kalacak mem • 
leketıer, mall durumları hariçten 
buğday getirmeğe müsait olmadığı 
takdirde, açlıktan ölmemek için Bill
ha 8&nlmaya mecbur olmıyaeaklar 
mı! 

lngilterenln Billhlanma programı 
İngiltereyi harf çten f Ula miktarda 
maden almak mecburiyetinde bulun • 
duruyor. İngiliz fabrlkalannm birço • 
tu barb efl'&Bı yapabilecek tarzda ta. 
dil edilmektedir. Bu da lngllterenln 
ıınat ihracatını azaltacaktır. 
Şu halde lngtlterede hayat pahalıh· 

fı ıtmall ve cenubi Amerlkanm yetl1-
t1receft mahsul mlktarma tlbl olacak 
tir. Kanada ve Arj&ntlnln zira! vul
yetine dair olan raporlar bu memle • 
ketlerin bu aeııe hububat ihraç edeeek 

vaziyette olduklarını gösteriyor. fn. 
gilterenin mali vaziyeti daha birGok 
seneler için hariçten hububat getirt
meye mUsalttir. Demek oluyor ki 
İngiltere yeni buhrandan müteessir 
olmryacaktır. • 

Fta.nsanın serveti şimdiye kadar 
husule gelen bUtUn buhranlara muka
vemet etmiştir. Fakat bu memleket 
lkl Belledenberl milli gtiçlüklerin 6nUne 
geçmek lçm çok sıkı bir mUeadele i
çenindedir. Bu seneki kuraklık vuf. 
yeli Ftansanm i§lni bir kat daha güç. 
leşUrecektlr. Ahalisinln yUzde 45 i 
çiftçi olan bu memleket kuraklık yU
ZUnden kötü bir durumdadır. 

İtalyanın vaziyeti daha kötüdür. Bir 
defa ltalya Franuda.n daha zengin 
değilcllr. İhtiyat parası da yoktur. 1· 
talyan tıçlBl, Amerikalıd&n, lngiUzden 
FranBızdan daha az kazanır. Memleket 
bUtUn kudreUni Habeş harbinde har
camııtır. Bu vaziyet mnhsuliin yUzde 
30 ualmaaı bir kat daha milikillleı,. 
tlrecektlr. 

Alm&nya ve Rusya zira! vaziyetleri 
hakkında çok ketum davranıyorlar, 

Bu sük\ı.t rakam neeretmekten daha 
çok endişe veriyor. 

Kötü blr mahBul bu iki memleketi 
de endlee verecek bir tekilde ayı.flq. 
tıracaktır.,, 

HABER - Sevinçle kaydedelm 1d 
bu eene bizde mahsul vaziyeti gayet 
iyidir ve kuraklık olmamıştır). 

Maaş kanununa 
müzeyyel kanun 
MecliSe verildi 

AnkMa Z (Telefonla) - Maaı kanu
auaa mlbenel kaa-. &&~ ....._ 

ruznamesinc alınMQtrr. Uyiha esasla· 
nna göre bir vekalet veya idarenin 
kadroıunda eöıterilen herhangi bir me
mur ve milstabdem kadroda muhasaaı 
maaJ veya Ucretle o vekllet veya lda· 
renin herhangi bir kısmına dahil vazi· 
felerdc münhat olmasına bakılmakıuın 
istibd:ı:n olunabilecektir. Bu suretle 
istihdam edilenlere vekalet maa~ı ve 
ikamet yevmiyesi verilmiyecektir. Yu
karı derecedeki vazifeler rpaaşatı kar
ıılık gösterilmek suretile daha &Jağı 

derecelerden memur tayint caiz görnt
mekte41r. A.alet ~ ..wlet namll 
verilecek paranın ~cmuu asalet ve 
•ekllet ıuretile idare edilen memuri
yetlerden hanılsl yilbek lse onun blr 
derece fevkindeki aiaatt ıeçemlyecek 
tlcretll vaztf el erde de Ucretin tekablll 
ettiği derece maaılan bu hllkme eaat 
ittihaz olunnc:aktır. Muallimler bu hilk· 
me tabi tutulmayacak ancak bir mual
lim dersin mahiyeti ne olursa olsun 
resmi ve husust mUesseselerdc haftada 
24 saatten fazla ders deruhte edemiye
cektlr. 

Vugoslavyadan 
ahnan tazminat 

Verem pavyonu yapılmak şarti:e 
Kızı:aya veriliyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Yuıoılavya 

hükumetinden &ılınan tazminatin Kuıl
ay cemiyetine verilmesine dair kanun 
l&yihası ruznameye alınmıştır. Uyiha 
caaslanna göre, 2382 sayılı kanunla 
tasdik edilmiı olan itilafname mucibin· 
ce Yugoslavya hükumeti tarafınd:ın ve
rilen taı:minat teraküm eden faiı:ile 

birlikte Heybcliadadaki verem aanator 
yomu ve Haydarpap Nümunc, İzmir 

Emraı:ıaariye ve btilaiye hiatahınete
rinc mUlhak olarak en çok yatak adedi 
temin etmek ıuretile vücuda getirile· 
cek verem pavyonu ve dair ... leri inşası
na ve bu hususta icap eden tesisata 
sarfedilmek Uı:ere Kıtılay cemiyetine 
verilecektir. 

Cemiyet in~aat ve tesisatı vUcuda 
getirdikten sonra bunlan devlete dev· 
redecektir. HUknmet mucip sebepler 
layihasında ezcümle şöyle demektedir: 

Jınacağını ıarüıtültlerl zannedilmekte • 
dlr.,, 

Verilen knr»r 
Roma, 3 (Radyo) - Var~ovadan bil. 

dir:Biğine göre, Rumen ve Leh genel 
k u r m a y l a r ı arasmd:ı~-i müzakere
le. dr.n sonra, il:i rr.emlcketin, araı:ilerin
dcn ba§ka bir devlet ordusu?\u geçirme
meye karar verml§lerdir. 

ttillf namenin akdinden enet mOta
crot etmiı olan 5575 vatandap ait be
yannameler hakkında Yugoılavya bU· 
kumetl bir kısmının hlç mab bulunma
dığı bir kısmının mallanru satmıı ol
duklan ve mUtebr.kisinin de fazla ~ 
beyan ettikleri teklinde mUtalea beyaıl 
etmlıtir. Hangilerinin ne derecede "' 
ne kıymette hak sahibi olduklarını te,. 
bit etmeğe medar olacak vesaiki ıxıe•'" 
cut olmayan 8783 müracaat ıl&hibill1 

eldeki 476 bin kUıur liranın tevııln• 
haklı bir 61çUye istinat edilcmeyecet' 
ve hepsine müsavat dairesinde tatcslrll 
yoluna gitmek de isabet olamayacal' 
DJlklrdır. 

Esasen ekserlıi memleket baricindetl 
gelen muhacir ve mUlteciler ıırasın~ 
lsklna tabl tutulmuı olacaktan gı 
heyeti umumiyeıl memleket içinde yer 
le~miı ve birer lı sahibi c:Jmuılardıf• 
Binaenaleyh Yugoslavya hUkQnıeti tr 

ıınJn•• rafından verilen mevı:uubahı ta 0.-
trn memleketin içtimaı bUnyes!nde b 
tUn fertlere §An".il yüsek vazHeler ~=-

. feı-'" 
ruhte etmiı bulunan ve her tUrtU dJ • 
ketler karıısında vatand<.şlann yaı .. 

·1ert"' 
mma koıan Kızılay kurumuna verı J-
faydalı ve müsm:r bir halde kuıırcıı:,, 
ması içln iJbu kanun lfiylhaıı unJ 

kılındı. 
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Sanki ıu kizgm güneş, klhıatı ya. 
kıp kavuracak, imanlan çiroz balığı. 
:na döndürecek, denizleri buhar haline 
aetirip havaya uçuracak ... 

Bu ne mcak bu! 
Ahmet efendi böyle düşünüyordu. 

Nuılaa bu pazar evden yalnız başına 
~lkabilmi§ti. O, çoktan niyetliydi. Bir 
pazar bqmı dinliyecekti. Bir pazar oh 
diyecekti. 

BUtlln hafta dairenin lOI, rlltubeW 
koridorlarmda seğirt, karanlık, ktıf 
kokulu odanın bir kötesindeki masada 
ıunıerce kağıtlar arasmda boğul, bu 
l.ltı uzun gilnUn pazarı, bütün yor. 
CUnluklar çıkanlacak, oh denecekken, 
kannuı, kaynınanm mızmızlığıyla içi
ile batrma ıehir olauıı. •• 

Oooh! .•• tıwıaJı beyahu!. 
tıllllah •.. 
Can bu! 
Pathcaıa clel!l Jdl .. 
Basln • bnmm dbdedl. ne C!Unya

Ja Jtuik talran kaynanumı, ne de r.. 
facan çocuklarım... Hepşini atlattı. 
~~ da hal geldi. Evden çı • 
~'ııep.i bltden eti'i.fmı ~ 

- Bu puar bizi göttlrmiyecek mi· 
•in bir yere? 

- İtim var bugün. .• 
- Pazar gilnil it olur muym\11? 
- Düğüne davetliyim. •. 
KaYDanası, bllrUfUklar arasına gö

ıııuıen mavi çipil gözlerini suratma 
dikip: 

- Daha iyi ya, demişti, daha iyi 
h! ... DüğUnU biz de görmU, oluruz. 
lçinıız bağrımız açılır. 

ikOCakarmm bu Bll'n&§lklığma ne 
~ sinirlenmieti! Hemen ,eytan di
~ ki üzerine atıl, porsuk yanakları. 

:l:d.tokatıa, o bitik vücudu bir bohça 
Yerden yere vur ... 

7.avaıh Ahmed efendi: 
- Yanbıhkla dilfUn demitfm ca. 

:::; diye çevlrmifti, cenazeye gidiyo
nhu. .• 

- Cenar.ıe m1? Kim ölmUe ! .. 
-.! Arkadatlardan birinin ka)'D&ll· 

8ıı aGz nereden hatırma. gelm1ft1: 

;:.;k cadaloz homurdana homur • 
~;-~klapı11, o da nihayet kurtu.. 
~ti. 
~! •• Genle bir nefes aldı. Ma. 
~ 81'aamdı)d göpliikte, etrafmda
~VUklan UrkUtUp kovalıyarak 
~ ~ eelnen keyifli :horoza, ar
~-sun huet ve ,gıptayla bakım • 
~q. O da bugUn, dftiaine · tabak. 
., eder VUl,etteydi. Tarih! gflnel-
~lıiııl yqadıtı muhakkaktı. 
~ kararm töyle bir ytlrildil. 
~ ele hava o kadar mcakb ki! 

'ICıt:-.. .. 
._. it )'Jlda bir yalnız batma bir pa· 
~k, onu da bu Jmcm mcak S &etiriyor... Ikına sıkma 
~ lltınanııt da böyle gllıılerde 
~ delildi. Lokomotif gibi 
~~Genli, renkli merufüini e-
1'11 llbt Terden bir bil!rdo yuvar. 
~ Panldıyan bqmdan, kılın 
~~ Patbcanı gibi m0111Dor kesilen 
~ ~ ucundan sızan suları dakl
' • bu rentı mendile içiriyor -

~ ....... cak .•. 
~. '1r '9erdi: töyle bir köprilye 1-

'Vapaft atlıyacak, tl Eyüb 

sultana kadar gidecekti. "Hem Eyt1b 
lıazretlerini ziyaret ederim, hem de 
Eyt1b aırtlarında §Öyle bir dolqınm!,, 
ruye düşünüyordu. 

O Eytlbe doğduğundanberi meftun. 
du. Ne tramvay çanı, ne otomobil 
kornası, ne araba gürtiltUsU, ne bir 
§ey ... Ezeli, ebedi, ruhant bir sessizlik. 
Harict Dekli ve dahili kızgmlığıyla bir 
çam8.§ll' tltUsüne benziyen Haliç va -
purunda Ahmet Efendi güç halle bir 
yer bulabildi. 

- Kalk babalık! köprllye mi döne-
ceksin yoksa?! .. 

Biri BarSaklıyordu. Gözlerini açtı: 
- Gelmi§ miyiz? 
- Galiba! 
Vapurdan çıktı. Eytlbün bu gUn en 

kalabalık glhılerinden biriydi. Allı ye
ıilll flatanlı, düdüklerini ötttıren kız. 
lar; uzwı pantalon ve kolalı yakalık
Jarlyle minfmfnf cllcelere bemlyen 
QOOU)dar; teabüılerlnl çeken ihtiyar • 
hır; babayaııl çarpf1ı kadınlar; kA
ğıt helvacıları, oyuncakçılar, şerbet • 
~iler sokakları doldurmUQtu. 

Ahmet etenc11 bUytlk camım ıLvıu -
auna gtrdl. Gllvercinlere yem verdi. 
Avluyu dolduran aerglleri dolaştı. 
'lesbihler, en'amı ııerifler, Mekke Me
dine tasvirleri; "Sabreden derviş mu
radına ermiş,, "Bu da geçer yahu?", 
''Ya sa.bur" levhaları karşısında uzun 
ıızuıı durdu. 

Eyüb hazretlerinin türbesi önünde 
duada bulunmak i~in iç avluya gire. 
rekti. Birdenbire bir cenazeyle k&r11-
J'l§tı. Kalabalık bir cemaat, tabutu 
tllrbe önüne koymU§, ellerini açmış, 
ölUye şefaat diliyordu. 

Kalbi burkuldu. Teessürle başını 
Nllıyarak avludan dıpn çıktı. Mezar
l1klar arasından Eyüb sırtlarına doğ
ru ytlrlldU. Ah bu Eyüb ... Ölüler diya. 
n. .. Her an bir tabutla karşı}8§tlır ... 
lete, dört kitinin omuzunda tatman 
'bir cenaze daha. .. 

ı, 

Bir hayır sahibi 
Süheyla Şefik 

Zavallı cenazenin taşmdığı tabut o 
kadar eski ve pisti ki ı. Onu taşıyan 
dört adam o kadar kılıksızdı ki! .• 

Ahmet efendi acıdı. Hem çok acıdı. 
"Cenue arkasmdan kırk adım yürll
meli!,, diye dUşündU. 

YilrlldU. 
~ir müddet sessiz sedasız gittiler. 

Cenazeyi taşıyanlardan biri kaşla, 
gözle ipret ediyordu. O, halden anlar 
adamdı. Hemen yaklaştı. Tabutun al
tma girdi. 

Uzun mtıddet ytlrlldüler. Sağa sola 
!J&lllılan mezar taşları, öne arkaya iğ
rilen selviler arasmda uzun bir mUd. 
det sessiz sedasız ilerlediler. 
Sıcak gittikçe şiddetini arttırıyor • 

du. Ahmet efendi artık pişman olma-

ya başl&Dll§tı. Ağzından, burnundan 
kızgın dumanlar savurarak soluyor. 
du. Artık ayaklan biribirine dolap • 
yor, omuzu aızlıyor, cenue sanki git
tikçe aflrlqıyordu. 

Mübarek ne de afırdı ! 
Gittiler, gittiler ... 

Nllıyrir .kilçllk cemaat, .bitip. Ul ... 
kenmek bllmiyen mezarlıklarm en ao-
nunda durdu. Cenazeyi ihtiramla in. 
dirdiler. Ortada bir hoca olmaması 
Ahmet efendinin gözüne çarptı. Zaval
lt ölünün tedfin merasimini yapacak 
bir hocası bile yoktu. Dikkat etti. 
Meydanda açılmış bir mezar da görün
müyordu. 

Acaib! ... Şaştı. 

Bu la~ıksız cemaatten biri yaklatıp 
tabutun kapağını kaldırmca sersemle
di: Ahmet efendi, kefene btlrllnmllt 
bir 'ölU göreceğini zannederken bir atı. 
rll kazma kürek gördü. 

Bitkin bir halde, çarpık bir mezar 
taşma çökerken, mezarcılardan biri: 

- Merhametli adamam, diyordu, 
ama epey de yonıldun. Allah aenden 
n.zı olewı! 

Çocuk haftası 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
BiRER DEfo!ER KAZANAN 

51 Cahil Pertevniyal lisesi, 52- Şe,·kel 
Kumkapı ortaokul, 53 - Mehmet Onuncu 
ilkokul, 54 - İhsan Şahinay Kütahya, 55 
- Mehmet Şahin Cezair, 56 - Erol Şehre 
mini, 57 - Melek Saraymeydanı. 58 -
Perihan Fener, 59 - Karabet oGlala Kilrk 
çOJer, 60 - Ali SaJJam Calaloğlu, 61 -
Fuat Binici Beyazıt, 82 - Necati Kumka· 
pı ortaokulu, 63 - B. taih Samatya, 64 -
L6tft EmlrıAn ortaokulu, 65 - Türün 
lsliklll lisesi, 66 - l:.6tfi Haydarpaşa li· 
sesi, 67 - Numan 1 linci okul, 68 - Fey 
zlye Sirkeci Hocapafı, 69 - Taner Ka
dıköy 7 Jnci okul, 70 - Muazzez Davulpa
fa caddesi, 71 - Semiha Kadırga 61 inci 
okul, 72 - Sallhaddin Taksim belediye, 
73 - Behcet Vefa llseal, 74 - Hasan Ga
lata, 75 - Hicri erkek lisesi, 76 - Jak 
erkek lisesi, 77 - Necdet Kumkapı orta 
okulu, 78 - HOseyin Şehremini, 79 -
Fehime K.K.Y. 428, 80 - S. BAru Toz~o
paran 81 - Omer Eraun Sirkeci, 82 -
FirdeYS KarqtlmrOk, 83 - Burhan Beşik· 
bt. 84 - Necdet BeyolJu 29 unca okul, 

~ermın Ayazma Tulumba 3.t, 888 - Hüsam 
Bakırköy orla okulu, 89 - Ezer 12 inci Ut 
okul, 90 - Behice 'kemal Fatih, 91 - Ni
hal erkek lise!liİ, 92 - Ferdi Harbiye, 93 -
Asüman Nedim Akkuzu, 9.& - Sahure Tat 
mektep talebesi, 

...-111m----------~ l>oklor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mlltebassısı 

Pazardan batka &ünlerde öğleden 

aonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
btanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hı1auıi kabintsn.ie hastalannı 
kabul der. Sah, cumartesi gilnleri 
sabah "9,5 - 12,. saatleri hakikt 

Fukaraya mahsustur. Muay~nehane 
ve ev telefonu: 22398. 

85 - Erdolmuı Şehremini Saray Jlleyda· , .. _____________ • 

nı, 88 - Rıdvan P.T.T. memanı, 87 -

3 HAZiRAN - 1938 CUMA 
Hicri 1357 - Rebiilllhır: 4 o............ (1 ........... 

4,30 19,36 
,__ -- ftltt ...... ....... ·- .... 

2,33 12,12 16,12 19,36 21 33 2,15 

Lii%umlu Telefonlar 
Yan11ın: 
htHbul için: 24222, Beyollu için: 44644, 'Kadıköy için: 60020, Cakftda1 

için: 60625. 
Yetllköy, Bakırköy, Rebek, Tarnhya, RQyOkderc,fo'enerbahçe, Kandilli, Eren. 

k6y, Kartal, BOyOkada, Heybeli, Burgoz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
nına yansın demek klfldir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Denlı ,. " 38 • .20 
Reyazıt kulesi: 21996. Galata yanı:tın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet mDdDrlDIO: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyollu: 44783. Beelktat: 40938. Clball: 20"l22. Nunıoama. 

niye: 21708. Oskftdar • Kadıköy: 60773. 
Havagaıl: Jstanbul: 24378. Kadıköy: 00790. Beyotlu: 44642. 

Takai Otomobili istemek için 
BeyoJlu ciheti: 4908'. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60447, 

Denizyollarr 
lstanbul acentellll: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma gDnlerl aaat 8,30 da Tophane 

nhhmından. 
Karabiaaya: Salı ve Cuma sQnleri aoat 19 da Tophane nhtımından kalkar 

·ve Teklrdal. Milrefle. Erdek, Şarköy iskelelerine utrıyarak Karabisaya varır. 
Akdeniz postaS1: Yarın saat 15 le hareket edecek olan vapur dolruca iz 

mire gidecektir. 
Karadeniz postası: Yann saat 18 de kalkacak olan vapur; Erelli, Zongul 

dak, Filyos, Bartın Te Amasraya ulrayarat Cldeye gidecektir. 

M·;se1.,. 
Ayuofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askeri MOıe ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
mu müzeler hergün ~at 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lslAm eserleri müzesi: Pazartesiden başta herıtın' saat 10 daa U ya 

kadar ve Cuma .Onleri 16 dan l7 ye kadar açıktır. 
Topkapı MOzesl: HerıOn uat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dqı Deniz Seferleri 
Romanya npurlan: Cumartesi ııQnleri 13 de Köstenceye; Sah sOn1erf 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
Jtatyan vapurları: Cuma silnlerl saat 10 da Pire, Brendizl, Venedit, Trfyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Müdllrlotn Telefon 23079 
Semplon ekspresi bersQn Sirkeciden saat 22 de kalkar Ye Avnıpadan seleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,~0 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
HergOn hareket eden timendlrerler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Te Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pazartesi, Ça1'f81Db• 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OWU? 
• Garbi Atdenizde '41 harp ıemisl toplandı. 
• Hamidiye mektep gimisi dost memleketleri ziyaret etmek Ozere buıün 

hareket etti. 

lıt!i 'l:ı~ı 
lstanbul Radyosu 
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18,30 p!Akla dans musikisi, 18,45 kızıl· 
ay hartası, konferans, Doktor KAzım lsma 
il (Barıtta kmlay), 19 pllkla dans musi· 
kisi, 19,15 konferans, Ali KAıni Akyüz (Ço.. 
cuk terbiyesi) 19,55 Borsa haberleri, 20 
Muzaffer İlk.ar ve arkadaf)an tarafından 
Türk musikisi Te halk tarkılan, 20,45 hava 
raporu, 20,48 Omer Rıza tarafından arapça 
söylev 21 Müzeyyen ve arkadaf)an tarafın 
dan Tilrk musikisi ve halk prtıları, (saat 
ayan), 21,45 orkestra, 22,15 ajans haber· 
lerl, 22,30 plAkla sQlolar, opera ve operet 

ŞEllZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
llalk San'attın Nafii 

Te arkadatlan 
Veni varyete No. lan.. 
(20 Cocalclıı Adam~ 

Komedi 3 perde 
Oans, Solo, DOet, V~ 
yete... (Localar 100; 
Her yer 20 Paradi 10.J; 

* • • 

HALK OPEıiEn 

1 O Hazirandan Jtlba
ren yaz temsillerine 

başla yor 

parçaları, 22,50 son haberler ve ertesi sD· l!!!ll-----... --------. 
nün programı, 23 son. oı, Doktoru 

noKREŞ: Necati PAKŞi 
19,15 çift piyano ile caz, 20,20 vokal 

mllzik, 21 pllk, 21,20 plltla opera, 

1 

Haıtalanm beraiia saı.ı. IUI 

BUDAPESTB: ıo dan akpm 19. kadar bhaJ eder. 
18,30 radyo orkestrası, 19,35 ıigan or- Sah 99 cama pnleri ... t 14 te. 

kestrası, 20,55 temsil nakli, 23,45 cazbant, 
18 1 

bıdar parasızdır. 
24,10 macar ıarltılan, 
BERLIN: Adres: KanköJ Tine! m17dam, 

18,15 Şopn resitali, 19 bando, 20,10 , T ....... caddesi 1Mltmcla No. 1/1 
Mozann pJAklan, 21 senfonik konser, 22 --------------• 
viyanadan konser nakli, 23,30 hafif mftzlk !=============== 
ve cazbant. 1 caz pl!klan. 
ROMA: 

2t,20 hafif mftzlk, 22 polis bandosu, 23, 1 
ıo klAslk konser, 24,15 cazbant. 
VARSOVA: 
ıa cu ~ ıt,tO tllalt konMr, 
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Pr. Mazhar Osman iş ~!~a~~s· 
lkramlye81nde 

''Fransanın herşeyine kaza0~01ar 

hayranız,, demiş 
... Bqtaratı ı lııcide 

hiçbir para iıt.enmemek Uzere ls· 
tanbul e.ıııruı: akliye ve asabiye 
hastalanesi müdür ve baş hekimi 
ve 'O'niv,ersite tababeti ruhiye Or
diD&ri)'U.JJü 14.a.ıhar Osmanın kon· 
py.e azimetine müsaade etmi3tir. 
'Bu :s-ibi kongrelere gidenlere hükfı
metin bütçesinden para verilmesi· 
ne taraftar değiliz. Sa®ce hüku
lnet seyahat, döviz ve 1zin için aza· 
mi tubilatt& bulunmalıdır. Çok şü
kür hük11metimir. bunu da esirge· 
mcmektedir. (1) 

Kongre azası beş Nisanda Ceza
irde toplandılar. O gün otobUslerle 
~ir ve etrafı gezdirildi. Altı Ni
sanda, sabahleyin saat onda Cczair 
:Oniversitesinin merasim salonunda 
aolonel Içtlma yapıldı. Öğleden son
ra da tıbbi raporlar ve komünikaa· 
yon!la.r olrunmağa bqlruıdı. İştirak 
eden murahhaslar ancak yüz yirmi 
kişiydi. Lakin ilk açılış merasimin· 
ae doktor aileleri, Fransa hükume
tinin ve Cezairin büyükleri, göğüs 
teri Di~anlı dolu kumandanlar, zabit 
Ier, maşlah ve kavuklu, gene nişan· 
la süslü yerliler, kadılar, müftiler, 
ağabeyler, fesli doktorlar tribüne 
yakın ön sıraları doldurmuşlardı. 

tıah. 

Sahne nasıl? 
ı Hakikaten tarihi ve muhteşem de· 

fil ml? 
Zaliml, mağduru, haini, mUrtedi, 

alimi, askeri, kadını erkeği, genç ve 
ihtiyar her nesli, her sosyal sınıfı ve 
züınresile bugünkü Fransa, Türk 
münevverinin mümessili Mazhar Os· 
man, dünyanın dört bir tarafındaki 
medeni milletleri temsil eden 120 yük
sek münevver, profesör ve çocukları· 
na. ninni diye, masal diye Türklük 
'günlerinin hatıralarını söyliyen, 

fuirkle bir vatanda yaşamalı: için duy 
auğu nostalji, bir asırdanberi nesil
acn ncsile geçe geçe, tıb edebiyatına 
tedavisi muciı.elere bağlı bir melan· 
koli'kazandıran Cezair. 

Müstevli kudretin mümessili reislfk 
kUrsilsUndedir. Müstevliye diş bileyen 
~e bizi en tatlı ümitlerin gebesi gibi 
f ir masallar diyarı gibi tahayyUl e
ren Cezairliler parteri duldurmakta
aır. 

Relsiıı se8i işitiliyor: 
- Söz Türkiye delegesinindir. 
Cezairlilerin saflarından, müstem

lekeci yumruğu altında kalanların en 
rea.m.imi duası yükseliyor: 
~ - Yahya Mustafa Kemal! 

Haza min f adlı rabbi.. 
, Ye bu atmosfer içinde Türk milnev 
~ !ıılulıar Osman, "solonel celse,, 
~ nutkunu söylemek üzere kürsiye 
~yor. Dinliyelim murahhasnnızı. 

,lıte nutkun mühim parçalan: 
•--0eneı sekreter ... Başkan .. Baş

ianlık divanı üyeleri... Bayanlar, 
Baylar! 
, Fransanm bu güzel ve tarihi kö
§CSinde aranızda. bulunmakla çok 
,mesudum. Liyon'da, Bruksel'de, 
Bal ve Nansi'de, ardarda. dört yıl 
yaklaşmak zevkine mazhar oldu· 
ğum, büyük, garbi Avrupa !!imle
rini, beni misafirperverliklerinin 
•nimetlerine boğan ve yüksek bilgi· 
}erile nurlandıran alimleri, bu yıl 
oa hükmetim namına vecd ile se
limlamağa. geldim. Sayın sekreter 

"makam mm davetine derhal cevap 
t • 
vermekle ve her yıl bır murahhas 
göndermekle memleketimin kültür 
ve sıhhat bakanlıkları kongrenize 
karşı duyduğu yüksek alakayı t e· 

•baril.z ettirmektedir. Bu alakayı , 
~Ur ve demokratik Tilrkiyenln her 
sahada Fransaya karşı duymakta 
olduğu hayranlğm bir ifadesi gibi 
telAkki etmenizi dilerim. O Fransa
ya k~ı ki hürriyet ve demokrasi 
yolunda daima en başta yürümekte 
dir. Mensup olduğum millet, şuuri 
ve hısanJ vicdanı nurlandıran Fran ,. 
suı killtürünü fevkali.de takdir et-

mektedir. Fransanın, değil yalnız J edilir; fakat bu medeniyetin nimetleri 
ana vatanı hudutları içinde, fakat belbaht Cezairli i~in hal!, Musanm "se
kendislnden Akdenizle ayrılmq bu· mavi maideleri,, kadar muhayyeldir. 
lunan ve ancak bir asırdanberi il- Biz asla geri bir millet değiliz. Ancak 
hak etmiş bulunduğu bu kıtada medeni dimağ ve §Uurdan mahrum mil
başardığı jşleri görmek benim için Jetlerin mümessilleri bu tarzda hayran
büyük bir sevinç ve çok faydalı bir hklara düşebilirler ve du,tüklerini il!na 
me,•zu olacaktır. Fransanm burada mezun sayılabilirler. Bununla beraber şu 
yarattığı güzel medeniyet ve terak· hatanın "hakkı telifini., sadece muhte
ki eserine, kalpleri ve fikirJerl k~ rem doktorumuza bahşetmek, cidden bü-
zanış tarzına ve medeniyetinin 131k yük bir gaddarlık olur. Bunda sıhhat \'e 
larının cömertçe yayı§ına hayrarı kültfir bakanlıklarımızın da birer hissesi 
olmak fırsatını elde edeceğim. l§te hem de mühim birer hissesi vardır. 
ben, böyle hislerle buraya koşmuı 1 - LQtfen murahhas gönderilir mi? 
buJunuyorum. Fransaya yaptığım Ya paramız vardır, seçeriz, harcırahını 
son seyahat esnasında asırların ya- veririz; dilini, kalemini kontrolümüz al-
rattığı harikulade terakkinin şahi- tında bulundurur ve hayranlık damarla
di olmuı:c ve me~ addedeceğiniz· nnı iyice ayar eder de öyle göndeririz. 
den emin bulunduğum bir imrenme Yahut paramız, tahsisatımız yoktur. 
ve istekle memleketimin de ayni Kimseyi göndermeyiz • 
hale ul8,fm8.sım temenni etmiştim. 2 - !ster resmi, ister yamesmi olsun, 
Fakat burada iptidai bir memleke- amulusal bir kongrede temsili mahiyette 
tin az zamanda ulaştığı yüksek fe- söylenilecek nutukların evvelden iyice 
yiz ve ikbali müşahede etmekte- düşünülerek tanzimi lazımdır. İrticali 
yim. Fransız medeniyetinin Cezair- nutukları hiçbir memleket ihracat malı 
de yarattığı mucizeler karşısında addetmez. Bu nevi fistadane hayranlık 
Şa§ıp kaldım. Bu hal m mleketimi· emtiası da.1-ıilde istihlfilc olunur. 
zi yeniden teşkilatlandırma yolun- • • • 

daki azim ve cesaretimizi te~vik et-
tirecek mahiyettedir. Vatanınızın 
bu güzel parçasını unutulmaz hatı
ralarla terkederken kıymetli §eyler 
görüp öğrenmiş olmak imanını da 
beraber götüreceğim il!h ... ,, 

"lstanbul seririyatı,, nutkun yalnız 
fransızca metnıni neşrettiği için yukarı
daki tercüme Türk karii için yepyeni bir 
şeydir. Fakat bu "yepyeni EeY,,in oku
yanlar tarafından beğenileceğini sarunak 
- maalesef - mümkün değildir. Sayın 
üstad doktor Mazhar Osmanm belki ha
yatta ilk hatası bu nutuk olmU§tur deni
lebilir. Tam bir cahili olduğumuz ilminin 
sahasında bizi her zaman iyi temsil et
tiğine inandığımız M azhar Osman, Ceza
ır kongresinin "Solonel celse,,sinde bizi 
pek fena bir surette temsil etmiştir. Bu
nu tekrar tekrar söylemekten kendimi 
alamıyorum. Bugünkü Türkiye asla bu 
şekilde konuşturulamaz ve hiç kimsede 
bizi bu şekilde konuşturmak sal&hiyetini 
tanımayız. 

Bu ne hayranlık! Nasıl hayranlık! Ne
)e hayranlık! Bu ne kadar kendimizi ha
kir görüş ! 

Acaba Dai Hasan paşanın düşürüldüğü \ 
tuzak mukadder olmasaydı; acaba Fran
sa tahtını Fransayı ezen Napolyon düş
manlarından, sefil hiyanetlerini tediye e
den bir ücret halinde ellerine geçirmele
rinden doğmuş bir millet nefretini kolay 
bir zaferle unutturmak isti yen Burlıon
Jar Cezairi esir etmeselerdi, hayatın sey
ri ve zekfilanna enerjilerine mev'ut ve 
tabii inkişaf ile Cezairliler bugünkü me
deniyet derecelerine ulaşmıyacaklar mıy
dı? 

Hem hangi medeniyetten bahsetmiş ] 
doktor Mazhar Osman? Bugünkü Ceza
irde bir medeniyetin bazı izlerine tesadüf 

~nç dostlarımın hakkı var. Mazhar 
Osman, ilmi manasına muvazi bir de si
yasi mahiyeti haiz olan bu arsı ulusal 
kongrede ne Cezairliyi hayran edecek bir 
dil kullanabilmiştir ne de bizi .. 

Maalesef. 
Nizameddin NAZiF 

(1) Madem ki esirgememektedir; 
muhterem doktor, bu satırları ne diye 
yazmış? 

Flzl k - cebir· hendese 
kimya - lfsan 

Felsefe, Ticaret, Muhasebe, Banlca
cılı/le i/lemaı ve olgunluk dersleri: Türk· 
çe - lngilizce - Almanca - Fransızca: 
dört lisanla ihtiyacınız olan bütün ders· 
lerden her mektebin imtihanlarına da 
hazırlıyoruz: Dersler hususi olarak 
tek veya ayni derste olan 1, 2, 3 kişiyle 

gündüz her saat ve gece de veriliyor. 
1914 senesindenberi usulü tedris ve mu· 
vaffakıyetile tanınan (Çemberlitaş kar-

şısındaki yabancı diller ve riyaziye kız -
erkek okulu) bir kaç derste müşkülleri
ni!i giderir, sınıfta kalmak korkusu bı· 
rakmaz. Bilenler ve bilmiyenler ht'r za· 
man kabul edilir. Haftada kaç ders Hl
zırnsa verilir. Orta mekteplerde lisana 
ba~lıyacaklar ve yeni sınıflarının dersle
rini güç bulacaklar için de tatil güzel 
fırsattır. lstiyenler bfitün sene devam e
diyorlar, Tediyat haftalıktır. Direktö
rü, Ziya Ç-etinkaya. 

Dr. Süreyya Atamal 
Operatör - Urolog 

Beyoğlu • Parmakkapı tramvay du. 
rnğı, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 16 - 20 

Ankara Valiliğinden : 
Ke§İf bedeli 178550 lira 51 kuru§tan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir 

Yolunun 80 + 000 - 103 + 500 üncü kilometreleri arasında toprak tcsviyet1i, 
sınai imlat ile esaslı tamir<:ıt: işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur , 

Eksiltme 6 - 6 - 1938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Viliyet Daimi 
encümeninde yapılacaktır. istekliler teklif mektuplan, Ticaret Odası, vesikası 
ve 10177 lira 53 kuruflu kmuvakkat teminat mektubu veya makbuzları Nafıa 
Vekaletinden 1938 Takvim yılına mahsusmüteahhitlik vcsik&:lariyle birlikte sözü 
geçen günde saat 14 e kadar Encümen Reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi her gün Nafıa MU::Jürlüğünden görebilirler. 
Mü:Jürlüğünden görebilirler. (1426) (2822) 

• • 
lstanbul Belediyesi Ilanlaı·i 
Sahibine yapılan tebligat neticesinde mahzuru izale edilemiyen ve bunun 

üzerme daimi encümen tarafından yıktınlmasına karar verilen Beşiktaşta Nur 
tanesi sokağında 23 No: lı iki katlı ahşap hanenin yıktırılmak suretile enka
zı 21-6-938 tarihine mUsadif sair glinU müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
daire encümenine mUracaatları ,ilan olunur. 

Beyoğlu Kaymakamlığından: Bulunmuş beyaz kuzunun sekiz gUn içinde 
sahibi çıkmazsa satılacaktır. (B) (3295) 

Ankarada kaıananlsrdan 
Osma ı Muatafa Ataullah 

Ankarada kazananlardan 
Mehmet Reşit Nilüfer Eyiip 

İş Bankasmm kumbara keşidesln. 
de ikramiye kazananlardan be~ yüz 
ve iki yüz ellişer lira kaza.nanlarm 
isimlerini dün yazmıştık. Bugün de 
diğer ikramiye kamnanlarm isimleri. 
ni yazıyoruz: 

Yüzer lira kazananlar: Ankarada: 
29056 Arif, 15318 Mehmed, 1stanbul. 
da: 48511 doktor Ahmed, 77832 Hafı
za, 57406 Ziya, 61245 Semahat, Be. 
yoğlunda: 7371 Fatma, tzmirde: 6912 
Coya Suhami, 18005 Veysi, Adana
da: 6961 Atmed, Akhisa.rda: 1013 1n. 
teM, Antalyada: 1877 Na2irne, Balı. 
kesirde: 182 Naci, Bursada: 1435 
Mestan Halil, Giresunda: 5778 Kate
rina, Karsda: 1438 Fevzi, ıianisada: 

1110 Erol, Mersinde: 2708 Mehmed 
Tatlı, Samsunda: 4858 Hamdi Tecer, 
Sıva.atat 2027 ~ 

Ellişer lira kazananlar: 

Ankarada: 12698 Selçuk, 78.387 Os
man, 18391 Salfilıattin, 77768 Rüş. 

tü. İstanbulda: 78845 Cafer, 38439 Jak, 
51457 Tahsin, 52717 Turhan, Kadı • 
köyde: 4526 Mebrure, 6674 Süleyman, 
Beyoğlunda : 10169 Mari, İzmide 
14347 İhsan, 9670 Özdemir, Ayvalık
ta: 1052 Emine Nüsret Coşan, Berga. 
mada: 1030 Fuat, Edremitte: 1363 Ke.. 
mal Öz, Eskişchirde: 1607 Nuran, 
l\:ayseride: 3206 Nuri Demirsoy, Kon 
yada: 2957 Muhsine, Yeni~ebirde 479 
Hasan Hilmi Sunay. 

YinnJbeşer lira kazananlar: 
Ankarada: 1263 Sevim, 4618 Ala • 

ulhı.h, 30035 Nurettin, 9534 Fuat, 
27496 Muzaffer, 25064 Bedia, 26326 
Zeki, 27185 Ragıb, 2462 Nilüfer, 3448 
Süheyla, 16672 Ahmed, 17986 Ayşe, 
28931 Haynti, 30497 Mehmcd, fstan .. 
bul da: 53001 Şinasi, 73844 Akif, Sal
vator, 74311 Hazmı, 59530 Dimitri, 
4906 Nihat, 56401 Emine, rs9959 
Gevher, 68526 Zehra, 42311 Süheyla, 
59043 Şefika, 58284 Emine, 71687 Ay. 
da, Kadıköyde: 7606 Ömer, 7046 Fe. 
riha, 1573 Fikriye, 2220 Mehmed, Be
yoğlunda: 16688 Ma.ri, 20300 İzzet, 
Galatada: 809 Tuna, Fehmi, Bayazıt. 
ta: 751 Hüseyin, lzmirde: 8768 Fat. 
ma, 18160 Mehmed, 6170 Ubeyde, 
6809 Turgut, 14372 Zi§all, Afyonda: 
1402 Peke.an, Bafrada: 1021, Diyarba
kırda : 1788, Ahmed Çetin, F.dirnede: 
366 Mustafa Salih, G. Antabde: 974 
Raif Başol, Mersinde : 2523 Zeki Kok. 
gil, Milasta: 613 Süreyya ve Faruk 
N. Ali Sodra, Samsunda: 1397 Cemal 
Hüseyin, 'I'rab?.Onda: 2215 Vala Kar. 
tal, İskenderiyede: 2542 Kler lshak 
Ha yon. 

Çok ucuz flatle 
Kiralık k6şk 

Kuzguncuk Nakkaş tepesinde yirmi 
beıinci ilkokul karşısındaki 27 numaralı 
nezareti fcvkaladeyi havi çamhklı ve 
bol yemi~ ağaçları bulunan köşk yazlrk 
veya yazlı kı§lr olarak kiralıktır. ~r
mek istiycn!er içindeki tıahiplerine mü
racaat etsinler. 

--·--··--••ır-••····------··-----ı 

FAVDALI · 
ADRESLERı 

t 
1 Çok mühimdir 1 
l 

OKUYUNUZ 

İdaremiz çok sayın mtışterlle
rlnden gördüğü büyilk alA.k& Te 

rağbete güvenerek Haber ve .Ku
run gazeteleriyle yaptığı bir an.-

• la.şm&da gerek mü~terllerlne bir 
h1zmet ve gerek bu gazeteler o. 
kuyucularına blr kolaylık olmak 
üzere 15 Hazirandan itibaren 
bu gazetelerin muayyen gUnle· 
rinde ve muayyen bir aayfaamda 
(FAYDALI ADRESLER) sütunu 
açtıracak ve her türlil iş ve sanat 
erbabının adreslerini ne,retm.
ğe ve kendilcrJni halkla tanıştir
mağa hizmet edecekUr. 

Blitiln bu hizmetler tçln gayet 
ucuz bir tarife tatbik edflmeat 
kararlaştırılmıştır. 

Doktorlar. Dişçiler. SanatkA.r-ı 
lar. Satılık evler. DUkkft.nle.r. 
Mağazalar. Eczahaneler. KDeük 
gazinolar. KUçük esnanar. Tak· ı 
siler. Bahçeler. İş arayanlar. teç1 

• isteyenler. Hizmetçi arayanlar.! 
Hizmetçlllk isteyenler. Oteller. 
pansiyonlar. Kiralık evler, dUk
kA.nlar. Apartımanlar. Satılık o
tomoblller. Satılık eşyalar. Ka
dın ve erkek berberler!. Bakkal
lar. Kasaplar. Ders verenler. 
Ders almak isteyenler. Küçük 

1 t erziler. Dlkfş mektepleri. 
HUlft.sa, herhangi blr ihtiyacı 

olan her vatandaş bu hlzmetlmiz
den derhal istifade edebtur. 

Her glin en sert vasıtalarla ()D 

binlerce okuyucunun eline gecen 
bu gazetelerden istifade ederek 
kendilerini tanıtarak işlerind~ 

muvaffak olmak isteyenlere bun
dan daha mükemmel bir fırsat 

• olamaz. Vakit getirmeden derhal 
müracaat ediniz. 

Mektupla mttracaa.t edenlere 
cevap verebilmek için posta pulu 
göndermelidirler. 

Adrese dlltkat: 
Kemaleddin tren: tltncrhk 

bUrosu. Ankara. caddesi No. 1()5 
İstanbul. Telefon: 20335; Posta 
kutusu: 743 İstanbul. 
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• 
Sultan '.Ahmed Birinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 

f'atma Ruhnt ile Emine Firdevsin şayi• 
an ve mOştereken muleıı;arrıf olduktan tr 
tanbulda Beyazıtta Camcı Ali mahalleslJI• 
de Külhan sokağında 10 numaralı rlbfd 
beş oda ve bir sandık odası ve iki bal• 
ve bir mutfaiı havi bir bap hanenin iJr 
lei fUyuu zımnında filruhtu takarrür edd 
rek müzayedeye nzolunmuşlur. Heye 
umumiycslnin kıymeti muhammlnesl blıt 
sekiz yüz liradır. :Birinci açık arttırın•~ 
6-7-938 tarihine mllsadlf C.rtamba t0" 
sanl onılan on ikiye kadar icra oluoa1 
tır. Kı) meli muhamminesinin J(lzd• 
ini bulduğu taL:dirde o gilu ihalei katlı; 
si yapılacaktır. BulmadıJı takdird' 
son arthrnnın taahhfidO baki kalmak::; 
re on beş gün müddetle temdit edil tt' 
ikinci ncık arttırması 21-7-938 tarltıl 1• 
mOsadiC Perşembe snnu saat ondan ati; 
kiye kadar icra kılınacak ve o ,On •D 
arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diler ~ 
darların işbu gayrı mtınkul üzerin dJft 
haklarını hususile faiz ve masrara ,. 
olan iddinlarını evral."ı mfisbltclerUe ~1',ı 
gfin içinde hltdirrrıclcri !Atırndır. ııo" 
hılde hakları Tapo slcillerlle tabll 0 ..,.. 

dıkcn satış bedelinin payla~masındall 
riç kalacaklardır. 

Müterakim vergiler borçları nU>e~ 
hlssedarl:ıra ,.e dellüliyc ve vakıCia1:S, fi nunu mucibince verilmesi IAz11nııe 1" 
senelik taviz bedeli ve ihale pulu .,,e 
po masrafları müşteriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu HAn t~~ 
den itibaren mahk~rne dlvanııane:1~ 
lik kılınmıştır. Tnlıp olanl~rın ıJlıı sail' 
muhamminesinin yüzde yedı bUC g11ıı ff! 
betinde pek akçesini b:ımllen ~ 1 ıo'f' 
saatte lsınnbul Divnnyolunda daıre ıı.ıl'ıı1' 
susıısındn Sultnn:ıhmet birinci sol ,rt 11' 
mahkemesi başkltibinc 938/ 8 n~~ .. ) 
mnracaatları illa olunar. < 
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YrN i T[SliMAT 
ILMUMABERLERiMiZ 

On binlerce kiti gibi su de kul- a:,11 
lanrntz memnun olacaksına. tıt1.~ .U 
HOROZ nu.rkasuu d;kkat. ~\ \J 

o~ 'r-\'C: 
r.t~V" 

Ek,mk, şı,klnllk ve yanmalarını 

eidrrlr. Afızdakl kokuyu, tat11zlığı Ye dilinbdeld paslı· 
lığı deft""er. Mide ve barsaklan alıJtırmaı. tıtiha.nuı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif elilmiı bir tuz olmakla •mUşıbth lılm

lllni ve tak1it1erl israrla redıleninb 

Zonguldak Valiliğinden: 
Mukaddema k~alı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlıp ta talip çıkmıyan 

Zonguldak • Devrek yelunun 6x000 - 47x000 kilometreleri arasında yapılacak 
l 5367 lira 68 kuruı ke1if bedelli ıose esaslı tamiri işi •ttırma eksiltme kanu -
nunuıt 40 ıncı maddesi mucibince 6 _ 6 - 938 pazartesi günü saat 15 de Zongul -
dak Vil:lyet Daimt Encilmeninde ihale edilmek ilzere yeniden kapab zarf usu· 
liyle eks:ltmeye çıkartlfrıııtır. 

·---- Otomatik 

Telef on santralı 
22 numaralı otomatik Dnlıili ve Şehir TELEFON SANTRALI . 

~. S. C. 1. Lenlngrad ( ({rasnaya Zarya) 
fabrikası mamuUllındandır 

Yüksek 
meden 

keyfiyette malze
imal olunmuştur 

MükenırneJ ıurette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması fevkalade çallşmaktadır. 
Bütün tahımile biı likle satılmaktadır. 

Mufassal malQmat almak için: 
TELEFON: 4395ft müracaat ediniz. 

Kiralık köşk ....................................... 1 şnnend~:~~·-· Aile Bahçesi açıldı 
TABLDOT: 40 kuruş 

Eksiltme ıartnameler ve buna mUte ferri diğer evrak Nafia müdürlüğünde 

Ve Daimi Encümen kaleminde görülebilir. 
Muvakkat teminat 1152 lıra S 7 ku ruıtur. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

talimatnamesine uvfikan Nafıa Vekile tinden alınını§ müteahhitlik ehliyet vesi
ltalariyle Ticaret Odasından bu yıl için alınmış veE.ika ve muvakkat temin?Jtlan 
ile birlikte teklif mektuplarını yukanda ki 2Unde ihale saatinden bir saat evveli. 
ne kadar Vi!Ayct Daim EncUmert Reisltğ ine vermeleri llAn olunur. (3015) 

Bostancıda Adaılara karıı geniş 7 oda, 
telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtelif meyvası olan •ırasında 2 bö
lük kullanılabilen bir köık kiralıktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kasaplar No. 27 ye 
müraraatlnrı. 

Ak§&m ıaasız içki fiyatlanmız ehven olmakla beraber 1 
tervhlmiz mükemmeldir 

... ıııilıiıı .................. illlıl ........................ .. 

"M A ltKIZ DO PO'MPA DUR 

~Ö\ .!ı.1 .ntn zehabını takviye eden ıu ce. 
vabı verdi: 

- Beriden ne isteraena isteyin., Fa
kat bunu değil 1 .. Slri sevdiğim halde 
bu kadını size naııl iade edebilirim?. 
Sizi seviyorum, anlayor musunuz?. Ve 
sizi yalnız kendim için istiyorum 1. 

D'Assas gülmeğe bat]adı. Ve onun 
güfüıU en müthiı hiddet~n daha kor
kunç, en korkunç hakaretten daha fu
b hakaret!inizdi. 

Sonra, ayni derecede milthit bir is
tihza ile §Öyle dedi: 

- Beni ıeviyorsunua, öyl~ mi 7. Size, 
kalbimin ba§kaıuna ait olduğunu söyle. 
d:ğim halde, beni yalnız kendini.1 için 
istiy.crsunuz, öyle mi? Olur ıey değil 1. 
Yoksa, madam, beni Fransa kralı mı 
zannediyorsunuz?. 

Jülyet, sapsc:ırı kcsllmi§ olduğu hal
de, kekeledi: 

- Ne uemek istiyoraunuz?. 
- Sadece gunu söylemek istiyorum: 

Mütevazi bir zabit olan ıövalye d'Aı
Basla, Berres sokağında, aık satmak gi
bi "§erefli., bir meslek icra etmiı olan 
lUlyet Bekli, namı diğeri Anj arasında 
büyük bir mesafe var. Bir kral, bir Jül· 
Yet BekUyü kendisine kadar yUkaelte. 
bilir .. Fakat ben .. Ben çok ehemmiyet • 
ıtz ve iktidarsız bir insanım.. Siıe ka
dar ~rmam için bir hayli apgıya in

~e.rn lhım:lır. Hem o kadar aıafı inme-
1Yırn ki, bilahare, ~yle bir temastan 
teıntzlenmcm için Sen nehrinin bUtUn 
•tıları bile kafi gelmez. Halbuki ben te. 

~~z. k~I~ak istiyorum. Ne demek iate-
gıll\1 ııtndi anladınız, yaı ?. 

d'·Bğcr kontesin ayaklarına yıldırım 
y Uheydi, onun Uzerinde, bu söılerin 
llpınıı olduğu tesiri yapamatdı. 

1_1ne.hıettnden çılgın bir halde, lid~ta 
uı Cclı : 

._t- Bunları e;ize kim söyledi? Kim 8ğ· 
• ., tiP. 

ll'A 
ssaı hep arni istihfafla cev~ "tren: 

- Bunun ehemmiyeti yok 1 Her şeyi 
biliy.o-rum ve zannederim ki bu, biç biı: 
ıey limit edemeyeceğinizi ve burada 
yapacak bir itinlz kalmadığını alze an.o 
latmağa kafidir. ÇünkU - far.ıı muhal • 
m"1dam d'Etyola karşı aıkim sönse bi
le, kalbim asli. Asla aize doğru gitmiye• 
cektit. Zira istihfaf ve tiksinme, dost 
luk veya aşkla kabili tolif olmıyan hiı. 
terdir. tıte ıize ıöyliyeceğim ıeyler ••• 
Ve Tanrıya ıUkredin ki, her te}'e rağ
men, kadın olduğunuru unutmaldım u 
Hempanrza .•• Kont dil Barriye gelince, 

beklemekle hiç bir ıey kaybetmez .. Müa.
tahak Glduğu dersi alacaktır • 

D' Auas, ıözUnü bitirdikten sonra iki 
adım geriledi, kollarım göğeUnde ka· 
vuıturdu, gayet sakin ve, kendisine a
zap veren bir mükalemeyi kesmek iı. 

te.iiğini göstermek ister bir vaziyette 
durdu. 

JUlyet ezilmiıti.. BUtUn benliğini çıl· 
gın bir hiddet krıplıyor ve nihayet bir 
Umitsizlik, kendisini ideta boğuyordu. 

Demek bütUn aık hülyaları ve ümit. 
teri bu beklenilmedik n::ticeyle hitam 
bulmuştu 1 Demek teklif ettiği aııt, ha· 
karctimiz bir ıekilde istihfaf ediliyor -
dur. , 

Ve bu nefretle bU hicabı, onun yütU. 
ne fırlatan 'Ci' Assasdı; d'A&sas - genç 
kadın bunu biliyor ve kalbi bunun için 
kı:ll'l ağlıyordu - kadınlara kartı son de
rece nazik ve hUrmetkar olan bir cen• 
tilmendi .. 

Ve genç kadın kendi kendine §unları 
soruyordu: Hakikaten bu kadar düt • 
müı müydü ki ıövilye kendisine bu ka· 
dar korkunç şc.yler söylemek cesaretini 
buluyordu? • 

Onun tarafınuan, belki, dünyada ilk 
ve ıon defa çlarak hakarete trtaruz ka
lan kadın kendisi mi olacaktı? Ah 1 Ne 
sefalet ı .. 

Şimdi her ıcy bitmişti. Hiç bir ümit 
hiç bir htacf kalmaôu)tı ı . 

MARKiZ DÖ PAMPADUR Jas 

retlerc ula~tıracağım ki. elbette niha
yet, kalbini2'de, esirenu olan ban. kar· 
tı hiç olmazsa küçük bir merhamet hiı 
ıl belirecektir ..• Size teklif ettiğim mü
temadi fedakarlığa mukabil si21eden ne 
istiyorum? .. Hiç bir şey •.•• Sadece, ıi
.:i arasıra görmek, size aşkımı izhar 
etmek ve biraz dostluk ..• Uıt tarafı bi
lahare... Çok daha sonra... ötekisini 
unuttuğunuz zaman gelecektir ..• O za 
man ıiz beni ıeveceksiniz... Beni seve
ceksiniz d' Assas .• Beni sevmeniz ll
zımdır .. Çünkil sizin aıkınız, benim bü 
tün hayatımdır! ..• , 
, Samimi bir aık ihtirası içinde titri
yen biltiln bu sözler müddetince, ıöval
ye evvela müteheyyiç oldu. Sonra içine 
ıgarip bir ıüphc giı1di ve nihayet eın so· 
nunda, bu şüpheler artık kat'iyet keı
betmiı gibi, istihfafı!miz ve tehditkir 
bir tavırla bağırdı: 

- Siz kontes Dü Barri misiniz? .• 
Soğuk bir icsle eorulan bu ıualin 

ihtiva ettiği tehditkar tavrın farkına 

varmıyzın ve sadece tanınmıı olmaktan 
mütevellit derin bir hayret duyan Jü1-
7et cevap verdi: 

- Evet, kontes Dü Barrl benim .• 
Gen~ erkek, içinde 9üphe bırakmak 

istemiyonnuı gibi ve ıamar gibi inen 
iıtihkaramiz bir tavırla ısrar etti: 

- Yani kralın metresi?... Yannın 
gözdesi? •• 

Faktıt kontes kendi aık ve ihtirası
ntn çılgın bir buhranı içihde bulunu· 
7ôrdu "le ilstelik, ıöylemiı olduğı.imuz 
•eçhile, vaziyetini kat'iyyen mUdrik 
değildi, bunun için de, 9övalyenin tav
nridalt ıitihkaramiz ifadenin esil far
kına varmı.:iı. 

Bilakia kralın gözdesi unvanının o
nun üzerinde gayet iyi bir tesir bırak
tığı ıehabına kapıldı. 

Bunun içindir ki, gayri ıuurt, bir gu· 
rurla cevap verdi: 

- Evet, ben kralın gözdesiyim 1 •• 
Görüyorsunuz kt t6valye, biraz evve.1 

&İze vaadettiğim ıeyler, boş sözlerden 
ibaret değildir ..• Sizi ıeTiyorum ve ai
zi müstahak olduğunuz mnkilerde 
görmek istiyorum ••. Size vaaldettiğim 

ıeyleri yerine getirebilirim ••• Kral ben· 
den hiç bir ıey esirgemez .. , Elbette ki 
ergeç ıizin tamamile affınızı ondan te· 
min edeceğim ... Elbette ki o sbc ni

hayet iltifat etmek mecburiyetinde ka·. 
lacaktır ...• Şimdilik ıize hUrriyet geti
riyorum .•• HUrriyet n hayat. •• Çünkü 
ılz burada kaılırsanrz mahvolacakamız, 
dlişmanlannu bayle karar verdiler ve 
bu dUımanlar lıOn derece kuvvetlidir· 

ter, kralın size karşı lilddetinl tahril 
edecek ka.dar kuvvetli. Binaenaleyh bl· 
lihare gelecek olan pn ve ıeref ve 
bilyilklükten evvel siıe verdiklrimi ka· 
bul edin •.. Ve buna mukabil bana sa-

dece biraz dostluk verin.. Afk •onra 
kendiliğinden gelecektir "'e o zaman 
ıövalye, size yemin ediyorum ki ılt, 

kiirreiarzın en mesut insanı olacaltsı· 

mz. 

Şövalye, bu sözlerden hiç birisini 
duymamıı gibi, garip bir tavırla tek
rar etti: 

- Demek siz kralın eöıdesisiniz, Ö}i 
le mi? ••• Nihayet 1 Sizi karşımda bul· 

dumt ..• 

Çılgın aıktnm ihtira11 içinlde titri· 
yen kontes bu defa dR, bu eözlerin ha
kiki mina•unı anlamadı ve onu teshil'. 
ettiği zehabına kapıldı. Bunu içindir 
ki, gayet tatlı ve samimi bir tavırla 
devam etti: 

- Evet, görüyorum ki benim kud· 
retimden ıUphe edi)'Or, size IÖ7ltdlğim 
sözlerin sadece oyun':ian ibaret olma· 
sınaan korkUyorsunus ... Fakat gazleH· 
me bakın, <ırada size karıı olan nAmU· 
tenahi aıknnın ifadesini g6recekainiz .. 1 

Ve eğer vaıadlerimden f Uphe ediyorsa· 
ruz, söyleyin. Hangi garantileri isti

yorsunuz •.• Her istediğinizi yapaca· 

lmı. 
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Sabah 

öğle 

akşam 

her 
Yemekten 

Sonra 
Diş 

Diş macunlarının incisi ve 
şaheseri olan Radyolinle 
dişlerinizi muntazaman 

Sabah 

öğle · 

akşam 

her 
Yemekten 

fırçalaymız ne mikropların, 
ne de rahatmlıkların tah
ribatından korkmayınız. 

HABER' - 11JCsam DOs!ul 

,. ' 
Uykusuzluk arda 
Umumi bir rağbet 
kazanmış oran: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehirli hiçbir 

madde yoktur 
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• .,. Yarın akşam 

Harbiyede U53@ Ovlbh ..... 
Bahçesi alaturka kısmı 

Büyük G AL A ile açılıyor 

Bayan HAMiYET 
1 Memleketin:! sevilen sanatkarlarının iştirakile 

r Ekzema ve en muannit cilt yaralarından knrtulmak için l 
ıı kulla~B~h~~t~ı~rl~ini• .. ı 
• .,. Yarın akşamdan itibaren .... 

' Sabali, öğle ve akşam her yemekten son
. r a dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

- Birincı sını IOperatör -

TAKSiM 
Belediye Bahçesinde. 

' . 
• 1 1 ." • ·-·. • • • Or. CAFER TAY VAH ~aı~~a©I ıralks ~ıraonçesn 

Türk Hava Kurumu 
Umumi cerrah! ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKULTESl S. 
ASlSTANI Nazhatül Bağdadi' 

Büyük Piyangosu 
2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik ''yüz,, meme, karın buruşuk

luğu ve gençlik ameliyatı,, 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I n e n 
8 den 10 a kadar U 

Sahra yıldızı BEDRiYE AHMED 
Memleketin en yüksek sanatkarı arından 

Müteşekkil bir saz heyeti 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 1 Öğleden sonra ücretlidir. Tel 440861 
Re\'O~lu. Pannak!<apı. Rumeli han. l 

........................ 

Telefon: 43703 

~34 MARKİZ DO"PO:\fPADUR MARKİZ DÖ POMP ADUR ~35 

D'A~sas, nihayet, hiddet içinde fe
veran ederek bağırdı: 

- Haydi madam 1 Sizinle benim a
ramd<ı müşterek ne olabilir? ... Siz, ma
dam, kralın metresisiniz ve bu hicaplı 
unvandan bir §eref unvanıymış gibi 
bahsetmek cesaretini gösteriyorsunuz .. 
Siz ki kendisine ait olduğunuz kralı 

"sevmiyorsunuz bile ... Gözde 1 Metres!.. 
Kralın metresi ... Fakat ne de olsa met· 
res ... Ne iseniz gene öyle kalın ve bu 
hakaretiamiz tekliflerinize nihayet ve
rin ... Ve şunu bilin ki eğer erkek ol
saydınız bu hakaretten dolayı, müsta· 
hak olduğunuz dersi çoktan görürdü
DJZ I 

Kontes bu ani hiddet ve feveranı 

karşısında, olduğu yerde dona kaldı. 

Çehresi bir ölü çehresi gibi sapsarı ke
slidi; söylemiş olduğu sözlerin ateşi 

içinde ayağa kalkmıştı; bu defa şöval
yenin dizleri üzerine, düşmemek için 
bir sandalyeye dayanmak mecburiye
tinde kaldı ve içinde hiddetten ziyalde 
ıstırap dc.Ju bir hayret bulunan sönük 
bir sesle, inler gib, şöyle dedi: 

- Bana hakı:.ıret ediyorsunuz! .. Siz? 
Siz?. Oh!!! 

Şövalye daha büyük bir hiddetle ide. 
vam etti: 

- Size hakaret etmek mi?.. Buna 
imkan mı var?. Size, kontes dü Barri
yc hakaret etmek mi? Siz ki, sözde zev
ciniz konta katil işinde ya11dım ettiniz!. 
Evet, o beni öldürmek istedi ve onun 
bıçağındı:ı;ı nasıl bir mucize ile kurtul
duğumu bir Tanrı bilir .. Ona bu adi 
işde siz yt'ırdım ettiniz ve kimbilir onu 
belkı de bizzat siz tahrik ettiniz!. 

Betbaht kadın, yüzüne savrulan, bu 
cim;yct teşebbüsündeki rolünü itiraf et
tiğinin farkında olmadan b<•ğırdı: 

- D' Assas 1 .. Hayatımı tehlikeye a. 

·-.... )"itlen haberdar ettiğimi 
•aruıonunuz r .. 

- Evet , doğru, madam .. Siz suç or
tağınıza hiyanet etmeğe kalktınız ve 

bu d,ı size yakışan başka bir harekettir. 
Fakat o zaman tam vaktiydi ... Ben o 
zaman, ellerim ayaklarım bağlı olduğu 
halde, tamamiyle onun elindeydim .. Bu 
da sizin sayenizde, sizin ya.rdımınızla 
ve belki de sizin tahrikinizle olmuştu. 

- Bu ıdcğru değil! .. Bu bir yalan -
dır!.. Ben hiç bir zaman böyle canavar
ca bir teşebbüsü tahrik edemezdim ..• 
Sizi katlettirmek!.. Ben bunu nasıl ya
pabilirim, Ya Rz·bbim? .. Ben ki sizin 
için hayatımı veririm! Çünkü sizi bil. 
tün mevcudiyetimle seviyorum!. 

Genç kadın, bu itirazı öyle büyük bir 
enerji ve samimiyetle yapmıştı ki, 
d'Assas ona inandı ve soğuk bir tavır· 
la: 

- Pekala, dedi, siz tahrik etmediniz: 
fakat bu işlerde sizin de parmzığınız 

var .. Her halde bunu inkar edemezsi
niz, değil mi?. 

Genç kadın, mahcubiyet, fakat sami
miyetle, sıkılmış bir halde başını önü
ne eğdi .• 

- Fakat bu bir şey değil, bunu maal. 
me:nnuniye affederdim .. F<•kat siz bu 
saf ve temiz çocuğa: Madam d'Etyola 
karşı, alçakça bir dolap çcvirmeğe kalk
tınız .. Onu, içinde hayat ve §erefini 
bırakmasını istediğiniz bir tuzağa dü
şürmek cesaretini gösterdiniz.. Onun 
şeref ve hayatını hala elinizde tutuyor 
ve bu eli açmıyorsunuz. Ve hala haka
retten bahsediyorsunuz .. Siz ki, alçakça 
ve adi vasıtalarla kralın itimat ve iltifa
tını kauındımz, siz hakaretten bahsedi. 
yorsunuz, ha? .. Haydi, madam!.. Beni 
güldürüyorsunuz!. 

Filhakika d' Assas, çılgın bir kahka
ha attı. 

Genç kadın da, hiddetin, kendisini 
sarmağa ba]ilı:ıdığını hissediyordu. Mu
kavemet beklemişti: Halbuki şiddet ve 
hakaretle karşılaşıyordu ve asil kor
kunç olan şu idi ki, bu hakaretamiz it
hamların hakikı •te tamamiyle mutabık 
olduğunu kendisi de hisse!diy.crdu. 

___ .....; ________________________________________________________ ___ 
Şövalyenin çılgın hiddeti onu çile _ 

den çıkarıyordu. Onun bu kadar açık 
ithamları gözde vakarını rencide ve o
nun ezici istihfafı, güzel kadın gururu
nu mustarip ediyordu. 

Açık bir isyana, şiddetli bir mücade. 
leye h:lZırdı. Fakat bir düşünce, hafü 
bir ümit ona itidal ve yumuşaklık tav
siye etti, çünkü, bir hiddet kelimesi. 
nin, tamir edilemez bir vaziyet doğura
bileceğini ve bir defa feveran eidince, 
artık kendisini tutamıyacağıru ve her 
§e?in mahvolacağını hissetti. 

Bunun içindir ki, büyük bir gayret 
sarfederek, kendisini topladı ve dudak
larının ucuna kadar gelmiş olan isyan 
ve tehdit sözlerini dindirdi. 

Bu aralık şövalye de asabl sesiyle de
v am ediyordu: 

- Ve siz bana aşkınızdan bahset
mek.. Bı:ına bilmem hangi ,garantileri 
v ermek cesaretini gösteriyorsunuz 1, 

- Bu yaptıklarımdan sonra, hala 
aşkımdan şüphe ediyor 1. Fakat bunlar 
size kafi değilse, söyleyin ki'Assas, 
hangi isbatları istiyorsunuz?. Bunların 
hepsini size vermeeğ hazırım .. 

D'Ass'as onu bileğinden kavr<:ıyarak: 
- A~kınıza inanmamı mı istiy.orsu. 

nuz? dedi. Bu söylediğiniz aşkın. isba

tını sizden talep etmemi mi istiYoi-su
nuz?. 

Genç kadın, kalbi şiddetle çarptığı 

h alde ve ümit içinde soluyarak yalvarır 
bir sesle: 

- Oh 1 Evet ıdedi.. Söyle .. işte.. Bu 
delil ne olursa olsun onu s-<·ına verece
ğim! .• O zaman, belki de bana inanır
sm ! .• 

Şövalye, gayet sakin bir sesle cevap 
verdi: 

- Pekala, madam d'Etyola hürriye. 
tini iade edin .. Yaptığınız fenalığı ta
mir edin .. O Z<'•man sizin samimiyetini
ı:e inamrı:n .. O zaman size ümit etti -
ğiniz aşkı değilse bile - çünkü kalbim 

alınmıştır ve tekrar alınamaz • affnm 
ve her şeyi unutacağımı vaad ediyorum.. 

J iilyet, çehresi sapsarı kesilmiş ol
ıcluğu halde bir deli gibi b;:,ğı rdı : 

- Madam d'Etyolu size iade etmek l 
Bunu mu istiyorsunuz? .. 

- Başka şey değil.. Kararınızı ve
rin ..• Bekliyorum!.. 

Genç kadın, mevcudiyetinin bütün is
yaniyle bağırdı : 

- Asla! .. Nefret ettiğim bu rakip ka
dını size iade etmektense, burada gözü. 
nüzün önünde kalbimi söküp atmayı 

tercih ederim .. E vet, sizi ne kaldar se
viyorsam, bu kadından da, o kadar nef· 

1 ret ediyorum .. 

Şövalye, onun hala tuttuğu elini bı
rakarak istih fafla: 

- Görüyorsunuz ya 1 dedi. 

Jülyet, Madam d'Etyclun, şövalye .. 
nin zannettiği gibi kendi elinde bulun. 
ma':lığınt ve sırf bunun için de ona hür
riyetini iade edemeyiceğini söyleyip, 
üstelik hunu isbat edebilirdi. 

Fakat bunu yapmak istemedi • 
Çünkü partiyi kaybettiğini, genç er• 

keğin, kendisini hiç bir zaman ıevmi .. 

yeceğini hissetmişti ve onu bu yanlı~ 
düşünce içinde bırakıp, başkasına ait 
olan bu kalbi sızfotmakta vahşi bir 
zevk duyuyerdu. 

lşte bunu içindir ki şövalyeyi, kapıl
dığı yanlış zehabı içinde, bıraktı ve 
bunda hata işledi, çünkü, eğer h akikati 

söyleseydi, eğer deliller gösterseydi, 
belki de d' Assas'r samimiyeti hakkında 
ikna eder ve onun kalbini kazanma
makla beraber, her şeyi anlatmak su .. 
retiyle, mösyö Jakla, kendisine yardım 
eden Berni ve Marsenin kenidisini dil· 
şürdükleri tuzağı açabilirdi; belki bÖY .. 
lelikle nefret dolu sözleri, unutulmaz: 
tehditleri bertaraf edebilirdi; ve niha• 
yet hiç olmazsa, şöv<:ılyenin şükran 
ve takdirini kazanırdı. 

Fakat Jiilyet böyle yapmadı, bilakis, 


